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

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

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

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

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

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(51) C 12M 1/00, 1/34
(11) 6120

(13) А

(72) Лилјана Симјановска and Папучкоски

(21) 2013/378

(22) 20/09/2013

Бојан
(54) CO2 ИНКУБАТОР СО УРЕД ЗА

(45) 31/08/2013
(73) Лилјана Симјановска and Папучкоски
Бојан

ДИРЕКТНО КОНТРОЛИРАНО
ЈОНИЗИРАЊЕ НА ВОЗДУХ

бул.Партизански одреди бр.103/13, Скопје,
MK and ул.Алексо Демниевски 7/15 Скопје,
MK
(73) Расте Мацески
с. Враништа, Струга, MK

(51)
(11) 6111

(13) А

(21) 2014/487

(22) 05/11/2014
(45) 31/08/2013

(72) Расте Мацески
(54) ШЕРПАС ВЕЛОСИПЕД НА ТРИ
ТРКАЛА ЗА ДОСТАВА

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)
8C12M1/00
8C12M1/34

(51) основен
8C12M1/00
8C12M1/00

(11)
6120
6120

(13)
A
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)
Лилјана Симјановска and Папучкоски Бојан
Расте Мацески
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ПРОМЕНИ
(11) 1031
(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1150
(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 982
(73) Biogen International GmbH

(11) 2276

Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1002
(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

ПРЕСТАНОК
(11) 663

(11) 2156

(73) CASCO PRODUCTS AB
P.O.Box 11538 S-100 61 Stockholm, SE

(73) МЗТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул."Климент Охридски" лам.2/6 7000
Битола, MK

(11) 2239
(73) Друштво за производство,

(11) 2816

трговија, застапување и услуги СГС2003 ДООЕЛ

(73) ENDORECHERCHE INC.
2989 de la Promenade Sainte-Foy, Quebec

ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, MK

G1 W 2J5,, CA

Патенти

5|С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

антагонист

(51) A 61K 9/20, 31/485, 9/22

на

опијатот,

(11) 6119

(13) Т1

да се оневозможи формирање на екстракт на

(21) 2012/277

(22) 06/08/2012

споменатата формулација на матрикс за
ослободување што го содржи аганистот на

(45) 31/08/2013
(30) 0001754 27/01/2006 EP
(96) 25/01/2007 EP07704144.0

опијатот по пат на процедура на екстракција
во еден чекор кој ги опфака чекорите:

(97) 13/06/2012 ep1986650
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

а) дробење на формулацијата од
еден дозен облик со употреба на направа
за дробење на пилули или аван,

2, avenue Charles de Gaulle / 1653

или со употреба на две лажици, при што
дробењето се обавува најмалку 4

Luxembourg, LU
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) FLEISCHER, Wolfgang; LEUNER,

пати

со
б)

користење
екстракција

на
лажици,
на здробената

Christian and SCHERER, Sabine
(54) ДОЗНИ ОБЛИЦИ ОТПОРНИ НА

формулација на еден дозен облик на лажица
користејќи 2мл зовриена вода од

МЕНУВАЊЕ

чешма како агенс за екстракција и запалка

(57) 1 Употреба на одредено количeство на
за цигари како направа за
антагонист на опијатот доволнa да најмалку загревање во текот на период од времето
во целост го антагонизира терапевтското потреколичество на агонистот на опијатот, при што

бно

водата

да

зоврие,

и

и агонистот на опијатот и антагонист на
ц) како и филтрирање на раствор со
опијатот се даваат интравенски истовремено, користење
на
вата,
во облик на дозен вид на контролирано при што е антагонистот на опијатот присатен
ослободување које опфаќа формулација на во споменатиот екстракт во процент на
хомоген
матрикс
за
контролирано тежинското количество, базирано на вкупното
ослободување

које
хидрофобен

опфаќа количество на антагонистот на опијатот во
материал, дозен облик, при што е повеќе од 20%- поени

вклучувајќи
најмалку

еден

помалку од процентот на тежината на
хидрофобен количество на агонистот на опијатот кој е

полимер, каде хидрофобен полимер е етил присатен во екстрактот, врз основа на вкупно
целулоза, и најмалку еден количество на агонистот на опијатот во дозен
мрсен алкохол или мрсна киселина одбрани облик, при што агонистот на опијатот е
алкохоли

од C12 до С36 од алифатични оксикодон хлороводород и антагонистот на
или
киселини, опијатот е налоксен хлороводород што се

и споменатото терапевтско присатни во дозен облик во однос 2:1.
количество на агонистот на опијатот како и има уште 14 патентни барања.
споменатото
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(51) A 61K 31/4965, 47/14, 47/32, 47/36, 47/38,
9/14, 9/20
(11) 6279
(21) 2013/465

(13) Т1
(22) 07/11/2013

(72) KAKUDA, Sahoe; NISHIMURA, Setsuko
and HIROTA, Takafumi
(54) "ТАБЛЕТА И ГРАНУЛИРАНА ПРАВ
ШТО СОДРЖАТ 6-ФЛУОРО-3-ХИДРОКСИ-2-

(45) 31/08/2013

ПИРАЗИНКАРБОКСАМИД

(96) 12/03/2010 EP10750921.8
(97) 21/08/2013 EP2407166
(73) Toyama Chemical Co., Ltd.
2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku

(57) 1 Таблета што содржи (1) 6-флуоро-3хидрокси-2-пиразинкарбоксамид или негова

Tokyo 160-0023, JP
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

врзувач, каде што износот на 6-флуоро-3хидрокси-2-пиразинкарбоксамид
или
сол

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

содржана во него е 50 до 95% од масата на

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

таблетата.
има уште 15 патентни барања.

(51) A 61K 31/00, A 61P 3/00, C 07D 471/00
(11) 6275
(13) Т1

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,

(21) 2013/470

Скопје

(22) 12/11/2013

(45) 31/08/2013
(96) 22/09/2009 EP09787268.3
(97) 14/08/2013 EP2349261
(73) GenKyo Tex SA,
1228 Plain-les-Ouates, CH

Патенти

сол, (2) ниска заменета хидроксипропил
целулоза или кроскармелоза натриум и (3)

(72) PAGE, Patrick,; ORCHARD, Mike, ;
LALEU, Benoit, and GAGGINI, Francesca,
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛО КАКО
ИНХИБИТОРИ НА НАДПХ ОКСИДАЗА
(57) 1 Пирозоло пиридин дериват, според
Формула
(I):
7|С т р а н а
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хетероциклоалкил; по избор заменет алкил
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет
C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор
заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил или
NR2R3 формираат прстен селектиран од по
избор заменет хетероарил и по избор
заменет хетероциклоалкил; R4 е селектиран

(I)
од H; по избор заменет алкокси C1-C6 алкил;
кадешто G1 е H; G2 е селектирано од H; по
по избор заменет C1-C6 алкил; по избор
избор заменет C1-C6 алкил; по избор
заменет C2-C6 алкенил; по избор заменет
заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил
C2-C6 алкинил; по избор заменет арил; по
арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по
избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор
избор заменет хетероарил; по избор заменет
заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет
C1-C6 алкил хетероарил; по избор заменет
хетероарил; по избор заменет алкил
хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет
хетероарил; по избор заменет хетероарил
алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет
C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6
циклоалкил; по избор заменет алкил C3-C8алкенил арил; по избор заменет арил C2-C6
циклоалкил; по избор заменет C3-C8алкенил; по избор заменет C2-C6 алкенил
циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет
хетероарил; по избор заменет хетероарил
C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор
C2-C6 алкенил; по избор заменет C3-C8заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; G3 е
циклоалкил;
по
избор
заменет
селектиран од -(CH2)n-R1 и -(CH2)p-R5; R1 е
хетероциклоалкил; по избор заменет алкил
селектиран од
-NR2R3; -OR4; по избор
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8заменет хетероциклоалкил селектиран од по
циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет
избор заменет морфолинил, по избор
C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор
заменет пиролидинил, по избор заменет
заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R5 е
пиперидинил,
по
избор
заменет
селектиран од по избор заменет алкокси; по
дихидроиндолил и по избор заменет
избор заменет алкокси C1-C6 алкил; по избор
пиперазинил; -CHR6R7; по избор заменет
заменет метил; по избор заменет C1-C6
акил и -C(O)NR2R3; R2 и R3 се независно
алкил арил; по избор заменет алкил
селектирани од H; по избор заменет C1-C6
хетероарил; по избор заменет C2-C6 алкенил
алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил; по
арил; по избор заменет C2-C6 алкенил
избор заменет C2-C6 алкинил; по избор
хетероарил; по избор заменет алкил C3-C8заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил
циклоалкил; по избор заменет C3-C8арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по
циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет
избор заменет хетероарил; по избор заменет
C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор
алкил хетероарил; по избор заменет
заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил; R6 и
хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет
R7 се независно селектирани од по избор
C2-C6 алкенил арил; по избор заменет арил
заменетите C2-C6 алкенил; по избор заменет
C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6
C2-C6 алкинил; по избор заменет арил; по
алкенил хетероарил; по избор заменет
избор заменет C1-C6 алкил арил; по избор
хетероарил C2-C6 алкенил; по избор заменет
заменет арил C1-C6 алкил; по избор заменет
C3-C8-циклоалкил;
по
избор
заменет
8|С т р а н а
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хетероарил;

по

избор

заменет

алкил C2-C6 алкенил арил; по избор заменет арил

хетероарил; по избор заменет хетероарил C2-C6 алкенил; по избор заменет C2-C6
C1-C6 алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил хетероарил; по избор заменет
алкенил арил; по избор заменет арил C2-C6 хетероарил C2-C6 алкенил; по избор заменет
алкенил; по избор заменет C2-C6 алкенил C3-C8-циклоалкил;
по
избор
заменет
хетероарил; по избор заменет хетероарил хетероциклоалкил; по избор заменет C1-C6
C2-C6 алкенил; по избор заменет C3-C8- алкил C3-C8-циклоалкил; по избор заменет
циклоалкил;
по
избор
заменет C3-C8-циклоалкил C1-C6 алкил; по избор
хетероциклоалкил; по избор заменет алкил заменет C1-C6 алкил хетероцикоалкил и по
C3-C8-циклоалкил; по избор заменет C3-C8- избор заменет хетероалкил C1-C6 алкил; G5
циклоалкил C1-C6 алкил; по избор заменет е H; како и фармацевтски прифатливи соли,
C1-C6 алкил хетероциклоалкил и по избор кадешто терминот "заменети" на групи
заменет хетероциклоалкил C1-C6 алкил или - заменети со субститутите од формулите од 1
CHR6R7 форми и по избор заменет прстен до 5 селектирани од групите кои се состојат
селектиран од по избор заменет хетероарил, од "C1-C6 алкил," "C2-C6 алкенил," "C2-C6
по избор заменет циклоалкил и по избор алкинил,"

"C3-C8-циклоалкил,"

заменет хетероциклоалкил; n е цел број од 0 "хетероциклоалкил," "C1-C6 алкил арил," "C1до 5; p е цел број селектиран од 3 до 5; G4 е C6 алкил хетероарил," "C1-C6 алкил
селектиран од H; по избор заменет акил; по циклоалкил,"
избор заменет акил амино; по избор заменет хетероциклоалкил,"

"C1-C6

алкил
"амино,"

акил C1-C6 алкил; по избор заменет C1-C6 "аминосулфонил" "амониум" "акиламино,"
алкил; по избор заменет C2-C6 алкенил; по "амино карбонил," "арил," "хетероарил,"
избор заменет C2-C6 алкинил; по избор "сулфинил," "сулфонил," "алкокси," "алкокси
заменет арил; по избор заменет C1-C6 алкил карбонил," "карбамат," "сулфанил," "халоген,"
арил; по избор заменет арил C1-C6 алкил; по трихалометил, циано, хидрокси, меркапто,
избор заменет хетероарил; по избор заменет нитро.
C1-C6 алкил хетероарил; по избор заменет
хетероарил C1-C6 алкил; по избор заменет има уште 15 патентни барања.

(51) E 05C 17/24, 17/02
(11) 6256

(13) Т1

(72) Cirilli Alessandro
(54) ПОДВИЖЕН ЗАТВАРАЧ ЗА РАМКА НА

(21) 2014/239

(22) 04/06/2014

ПРОЗОРЕЦ

(45) 31/08/2013

(57)

1

Подвижниот затварач за рамка на

(30) 0175 11/10/2010 IT
(96) 10/10/2011 EP11184539.2

прозорец ги содржи следните делови:
- механизам за подигање (Л) составен од:

(97) 05/03/2014 EP2439364
(73) Quattro S.r.I.
Viale del Lavoro, 3 60030 San Macello, IT

* Прва плосната дршка (3), која е заоблена и

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

да биде монтирана со вертикална оска во
фиксна точка на попречното(вкрстено)-парче

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(TT) на рамката (Т) на затварачот (ИM); при
што е предвидено да споменатата прва

Патенти

се врти на задниот крај (3') со помош на
првата спојка (чивија) (П1) која е прилагодена
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дршка (3) има преден накосен дел (3г) на спојка (чивија) со вертикална оска (П4) под
предниот

крај

(3"), предниот крај (4") на таканаречената втора

* Втора плосната дршка (4), која е потполно дршка
(4);
праволиниска и која е заоблена и се врти на - Брава (6) која е прилагодена да се монтира
задниот крај (4') под таканаречената прва вертикално во надворешна позиција стоејќи
дршка (3) со помош на трета спојка со (MИM2) на затварачот (ИM) на кој соодветни
вертикална оска (П3) во основа поставена на шарки се фиксирани; при што е предвидено
место каде што е закривен предниот накосен на таканаречената брава (6) завршетокот на
дел (3б) од првата дршка (3); при што е горниот

крај

(6а)

да

е

прилагоден

предвидено таканаречената втора дршка (4) истовремено да навлезе, од долу нагоре, во
совршено да се порамни со закривениот таканаречениот отвор (3г) на втората дршка
накосен дел (3б) од првата
* Втора обликувана плочка (5),

дршка, (4) и таканаречениот петти отвор (3г) на
која е првата дршка (3), кога наведените прва и

прилагодена да со лизгање се вметнува во втора дршка (3,4) се совршено подредени во
надолжен жлеб (С1) во погоре предвиденото максимална отворена позиција на затварачот
попречно(вкрстено)-парче

(TИM)

на (ИM).

затварачот (ИM); каде што е предвидено има
втората плочка (5) да ротира на четвртата

(51) G 01N 33/74, C 07K 16/22
(11) 6251
(21) 2014/254

10

патентни

барања.

1 DNA Way South San Francisco CA 4080(13) Т1
(22) 13/06/2014

4990, US

(45) 31/08/2013

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MENG, Yu-Ju G.; HONG, Kyu H. and

(30) 0828203 04/10/2006 US
(96) 03/10/2007 EP07868362.0
(97) 16/04/2014 EP2069798
(73) Genentech, Inc.

10 | С т р а н а
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(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

GUTIERREZ, Johnny
(54) ЕЛИСА ЗА VEGF
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(57)

1

In vitro метод за откривање на имобилизирани

селективен васкуларен ендотелски растечки (ц)

фатен

контактирање

на

реагенс;

имобилизираниот

фактор
(VEGF) форми (VEGF110+) во фатениот целен реагенс молекула комплекс
биолошки примерок која ги опфаќа чекорите со забележлива антитело кое се врзува на
на:
KDR и / или FLT1 рецептор им домени на
(a) контактирање и инкубирање на биолошки VEGF или што се врзува за епитоп во VEGF
примерок со фаќање реагенс имобилизирани 1-110;
и
на цврста потпора, назначена со тоа, (d) мерење на нивото на VEGF110 + врзано
фатениот

реагенс

е

5C3

моноклонално за

фатениот

реагенс

антитело произведено од хибридомата средство за откривање
5C3.1.1 ATCC депозит број PTA-7737; антитело.

со

користење

на

на забележливото

(б) одделување на биолошки примерок од има уште 19 патентни барања.

Патенти
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(6)

(51) B 01D 46/00, 45/10, 47/02

за

апсорција

или

адсорбција

на

(11) 6128

(13) Т1

загадените материјали, кадешто споменатото

(21) 2014/348

(22) 12/08/2014

множество елементи на филтерот во форма
на прачка (6) се држат меѓусебно со помош

(45) 31/08/2013
(96) 12/11/2009 EP09175857.3
(97) 06/08/2014 EP2327466
(73) Novomatic AG and DEXWET USA LLC
Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen,

на елементи за носење (9) кон кого сите
елементи на филтерскиот слој се цврсто

AT and 1201 Peachtree Street, N.E. Atlanta

опкружува најмалку еден слој на филтерот (4)

GA 30361, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедена со вдлабнатина за вметнување
(27) која целосно го поклопува проектираниот

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Bichl, Christoph; Winkler, Heinz; Homer,

простор (28) на филтерскиот слој (4) гледано
од правец на воздушниот проток (3), кадешто

Alois; Peteln, Erich and Vojta, Maximilian
(54) ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ ЗА

филтерскиот слој (4) и носечките елементи
(9) можат да се вметнуваат и отстрануваат во

ОТСТРАНУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ВО

и од монтажната рамка (26) во правец на

ЗАГАДЕН ВОЗДУХ ОД ВОЗДУХОТ КОЈ
СТРУИ

воздушниот
проток
(3),
кадешто
вдлабнатината за вметнување не го опфаќа

поврзани, кадешто прочистувачот на воздух
понатаму содржи монтажна рамка (26) кој

(57)
1
Прочистувач на воздух за целиот обем на филтерскиот слој и кадешто
отстранување на материјали во загаден спротивните краеви на елементите на
воздух од воздухот кој струи, се состои од филтерот во форма на прачка (6) и/или
филтер (1) којшто вклучува најмалку еден носечките елементи (9) обезбедени на овие
филтерски слој (4) присутен при воздушното краеви се втиснати во вдлабнатината за
струење (3) и во основа поставен вертикално вметнување (27) употребувајќи ги елементите
во однос на струењето, споменатиот слој на на филтерот како притисни плочи или
филтерот е формиран од множество на столбови.
елементи на филтерот во форма на прачка има уште 8 патентни барања.

(51) A 61K 8/36, 47/10, 47/12, 47/18, 8/34,

(45) 31/08/2013

8/42, 9/00, A 61P 17/06, A 61Q 19/00
(11) 6156
(13) Т1

(30) PCT/GB2013/050654 15/03/2013 GB
(96) 28/02/2014 EP14157373.3

(21) 2015/355

(97) 27/05/2015 EP2777689

12 | С т р а н а
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(73) Moberg Pharma AB

(72) Karlsson, Ewa; Ashkar, Sahar Feizollahi

167 51 Bromma, SE

and Kaufmann, Peter

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(54) НОВ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ГАБИЧНИ ИНФЕКЦИИ
(51) C 07D 277/20, A 61K 31/415, 31/4155,
31/42, 31/426, 31/428, 31/433, 31/437, 31/44,

(73) Teijin Pharma Limited and Kyorin
Pharmaceutical Co., Ltd.

31/454, 31/496, 31/4965

Tokyo 100-0013, JP and Tokyo 101-8311, JP

(11) 6122
(21) 2015/371

(13) Т1
(22) 28/07/2015

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(45) 31/08/2013
(30) 2008116995 28/04/2008 JP and

(72) FUKUDA, Yasumichi; ASAHINA,
Yoshikazu; TAKADOI, Masanori and

2008164502 24/06/2008 JP
(96) 27/04/2009 EP09738624.7

YAMAMOTO, Masanori
(54) ДЕРИВАТИ НА

(97) 10/06/2015 EP2275414

ЦИКЛОПЕНТИЛАКРИЛАМИД

(51) C 07D 498/04, A 61K 31/424, 31/55, A 61P (54) БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ И
НИВНИ УПОТРЕБИ

35/00, C 07D 498/14
(11) 6117

(13) Т1

(57) 1 Соединение претставено со следнава

(21) 2015/372

(22) 29/07/2015

структурна

формула:

(45) 31/08/2013
(30) 201161451332P 10/03/2011 US;
201161482473P 04/05/2011 US;
201161540725P 29/09/2011 US;
201161540788P 29/09/2011 US and 419119P
02/12/2010 US
(96) 02/12/2011 EP11844513.9
(97) 13/05/2015 EP2646446
(73) Constellation Pharmaceuticals, Inc.
215 First Street, Suite 200,
Cambridge, MA 02142
, US

или

негова

фармацевтски

прифатлива сол, назначено со тоа, што:
R5a е одбрано од водород, хало, и алкокси;
R5b е одбрано од водород, хало, и алкил;
RC е одбрано од фенил, хетероарил, и
заситен хетероциклил, назначено со тоа, што

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

групата претставена со RC е опционално
супституирана со 1 до 2 супституенти

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ALBRECHT, Brian K.; AUDIA, James

независно одбрани од хало, -CN, алкил,
алкокси,
халоалкокси,

Edmund; CÔTÉ, Alexandre; GEHLING, Victor

халоалкил,
и
R’ е одбрано од

S.; HARMANGE, Jean-christophe; HEWITT,
Michael C.; LEBLANC, Yves; NASVESCHUK,
Christopher G.; TAYLOR, Alexander M. and
VASWANI, Rishi G.

Патенти

карбамил;
водород, алкил,

и
и

алкоксиалкил.
има уште 13 патентни барања.

13 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(51) C 07D 491/20, A 61K 31/407, A 61P 25/00, (дифлуорометил)пиридин-2-ил]метил,
C 07D 491/10, 495/20, 498/20, 513/20
метил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)бензил,
(11) 6112
(21) 2015/373

3-(54-(5-

(13) Т1
(22) 29/07/2015

метил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)бензил,
(трифлуорометил)-1,2,4-оксадиазол-3-

(45) 31/08/2013

ил]метил,
[5-(трифлуорометил)-1,3,4оксадиазол-2-ил]метил,
[4-

(30)

[5-

(96) 13/10/2009 EP09740589.8
(97) 03/06/2015 EP2350090
(73) Xenon Pharmaceuticals Inc.

(трифлуорометил)пиридин-2-ил]метил,
(4метил-1,2,5-оксадиазол-3-ил)метил, пиразин-

3650 Gilmore Way, Burnaby, BC V5G 4W8,
, CA

1H-бензотриазол-5-ил)метил,
[2-(терцбутоксикарбониламино)пиридин-5-ил]метил,

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

[6-(диметиламино)-пиридин-3-ил]метил,
(диметиламино)пиридин-2-ил]метил,

(72) CHAFEEV, Mikhail; CHOWDHURY,
Sultan; LIU, Shifeng; SUN, Shaoyi; FRASER,

[(дифенилметилиден)-амино]пиридин-2ил}метил,
(5-морфолин-4-илпиридин-2-

Lauren; FU, Jianmin; LANGILLE, Jonathan;

ил)метил,

SUN, Jianyu; SVIRIDOV, Serguei; WOOD,
Mark; ZENOVA, Alla; JIA, Qi; CADIEUX, Jean-

ил]метил, (6-аминопиридин-2-ил)метил,
оксо-1,6-дихидропиридин-3-ил)метил,

2-илметил, пиримидин-2-илметил, (1-метил-

[6{6-

[5-(диметиламино)-пиридин-2(6(2-

Jacques; GAUTHIER, Simon, J.; DOUGLAS,
хидроксипиримидин-5-ил)метил, (1-метил-6Amy Frances; HSIEH, Tom; CHAKKA, Nagasree оксо-1,6-дихидропиридин-3-ил)метил,
(6and CIKOJEVIC, Zoran
(54) СПИРО-ОКСИНДОЛ СОЕДИНЕНИЈА И

аминопиридин-3-ил)метил,
[1,2,4]триазолo[1,5-a]пиридин-6-илметил,

(5-

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ

хидроксипиридин-2-ил)метил,

(5-

СРЕДСТВА
(57)

1

бромопиридин-2-ил)метил,
Соединение со формулата (I): хидразинокарбонилметил,
галактопираноза]-6-ил,
илпиридин-3-ил)метил,

[6-деокси-D(6-морфолин-4[3-

(метилсулфонил)пиридин-2-ил]метил,
2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-ил]метил,

(4S)(3-

бромопиридин-2-ил)метил,
што: имидоформамидо)пиридин-5-ил]метил,
2; цианопиридин-2-ил)метил,
едно од J и K е -CH2- и другото е -O-; аминокарбонилпиридин-2-ил)метил,
или обете J и K се секое -CH2-; дифенилметил,
4-метоксибензил,

[(2-

назначено
n
е

со
1

тоа,
или

(6(6-

2R1
е
водород,
метил,
циклопропил, (флуорометил)бензил,
2-етоксиетил,
4карбоксиметил,
(3-карбокси)бензил,
(3- флуорофенил,
(2метилсулфониламино)бензил,
[(3- флуорофениламинокарбонил)метил,
2-(2метилсулфониламино)пиридин-2-ил]метил,
метоксиетокси)етил, 4-изоксазол-5-илбензил,
[(3-карбокси)пиридин-2-ил]метил,
3-(бензилокси)пропил,
(2S)-2,3[(етокси)карбонил]метил, 2-циклопропилетил, дихидроксипропил, 4-метоксибутил, пентил,
1,3-тиазол-5-илметил, 3-метоксипропил, (6- изопентил,
хексил,
3-нитробензил,
[3метилпиридин-2-ил)метил,
пиридин-3- (трифлуорометил)пиридин-2-ил]метил,
[5илметил, [3-(циано)пиридин-2-ил]метил, [3- (трифлуорометил)пиридин-2-ил]метил,
14 | С т р а н а

Патенти

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

[(терц-бутоксикарбониламино)пиридин-2ил]метил,
ил)метил,
ил)метил,

хидроксипропил,

3-фталимидопропил,

3-

(3-(трифлуорометил)пиридин-2- аминобензил, (3-аминокарбонил)бензил, (4(5-(трифлуорометил)фуран-2- аминокарбонил)бензил,
тетрахидрофуран-2-илметил, 3- диметиламинокарбонил)бензил,

(3-N,N4-

метилбутил, цианометил, 4-хидроксибензил, (бензилокси)бензил, 4-флуоробензил, 2,33-цианобензил, 4-флуоро-3-метоксибензил, дифлуоробензил, 3,5-дифлуоробензил, 24-цианобензил,
пиридин-3-ил]метил,

[6-(трифлуорометил)- хлоро-4-флуоробензил,
[4-(трифлуорометил)- флуорофенил)аминокарбонил]бензил,

1,3-тиазол-2-ил]метил,

(3-флуоропиридин-2- (метоксикарбонил)бензил,

[3-(23-

4-(метокси-

ил)метил, (4-флуоропиридин-2-ил)метил, (5- карбонил)бензил, 4-(етоксикарбонил)бензил,
флуоропиридин-3-ил)метил,
(5- 3-(диметиламино-сулфонил)бензил,
3-(3флуоропиридин-2-ил)метил,
хлоропиридин-2-ил)метил,

(3- метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил)бензил,
4-(3(3,5- амино-1H-пиразол-5-ил)бензил, 4-(3-метил-

дифлуоропиридин-2-ил)метил, (3-пиридин-3- 1,2,4-оксадиазол-5-ил)бензил, 3-(морфолинилизоксазол-5-ил)метил,
(2,2- 4-илсулфонил)бензил,
2-(дифлуорометил)дифлуороциклопропил)метил,

2-оксобутил, бензил,

(3-трифлуорометокси)бензил,

2,1,3-бензотиаaдиaзол-5-илметил,
2,1,3- флуоро-6-трифлуорометил)бензил,
бензоксадиазол-5-илметил, 1,3-бензотиазол- флуоро-5-трифлуорометил)бензил,
2-илметил,
ил)метил,

(2(2(2-

(1-метил-1H-бензимидазол-2- трифлуорометокси)бензил,
[2-(1-метилетил)-1,3-тиазол-4- (амино(хидроксиимино)-метил)бензил,

32-

ил]метил, терц-бутоксикарбонил, [1-(терц- амино-2-(хидроксиимино)етил,
(6-(N’бутоксикарбонил)пиперидин-4-ил]метил, (2- хидроксиформимидамидо)-пиридин-3метоксипиримидин-5-ил)метил,

(6- ил)метил,

2-(2,2,5-триметил-1,3-диоксан-2-

метоксипиридин-3-ил)метил,
(1- ил)етил,
(4-бензилморфолин-2-ил)метил,
оксидопиридин-2-ил)метил, (3-аминопиридин- [(2S)-4-бензилморфолин-2-ил]метил,
2,32-ил)метил,
пиперидин-4-илметил,
метилетил)пиперидин-4-ил]метил,

[1-(1- дихидро-1,4-бензодиоксин-6-илметил,
(1- (трифлуорометил)фуран-2-ил]метил,

[53-

метилпиперидин-4-ил)метил,
морфолин-2- (трифлуорометил)бензил,
илметил,
[4-(1-метилетил)морфолин-2- (трифлуорометил)пиразин-2-ил]метил,

[3[4-

ил]метил,

(5-

(4-метилморфолин-2-ил)метил, (трифлуорометил)пиридин-3-ил]метил,

(2S)-морфолин-2-илметил,
метилморфолин-2-ил]метил,

[(2S)-4- метоксикарбонилфуран-2-ил)метил,
5[5- карбоксифуран-2-илметил, 5-(диметиламино-

(дифлуорометил)фуран-2-ил]метил,
карбонил)фуран-2-илметил,
тетрахидро-2H-пиран-4-илметил, тетрахидро- (трифлуорометил)пиридин-3-ил]метил,
2H-пиран-2-илметил,
имидазол-2-ил)метил,
ил)метил,

[2-

(5-хлоро-1-метил-1H- метилкарбонил,
етоксикарбонил,
терц(6-хлоропиридин-2- бутоксикарбонил или [(3aR,5R,5aS,8aS,8bR)-

(4,6-диметокси-пиримидин-2- 2,2,7,7-тетраметилтетрахидро-3aH-

ил)метил, [(3-метиламинокарбонил)пиридин- бис[1,3]диоксоло[4,5-b:4’,5’-d]пиран-52-ил]метил,
1-[2-(амино- ил]метил;
етил)аминокарбонилпиридин-3-ил]метил,
секое R2 е независно водород, хидрокси,
пиридин-2-илметил,
(2R)-1,4-диоксан-2- амино,
(хексаниламинокарбонил)амино,
илметил,
1,4-диоксан-2-илметил,
3,4- (циклопентиламинокарбонил)амино,
диметоксибензил, 3,5-диметоксибензил, 3- бензиламино,
Патенти
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(циклохексиламинокарбонил)амино,

хинолинил,

метилсулфониламино,

оксохроменил,

(метил)карбониламино,
диметиламинокарбонил,

феноксикарбонил,

2-

2-оксопиролидинил,

N,N- морфолинил, 2-оксопиридинил, бензилоксил,
(етил)- [3-(трифлуорометил)пиридин-2-ил]метокси,

карбониламино,
(бутил)карбониламино, пиридин-2-илметокси, пиридин-2-илокси, 4(терц-бутил)карбониламино,
(пентанил)- (трифлуорометил)фенокси,
2-метил-1,3карбониламино,
(хексанил)карбониламино, тиазол-4-ил,
2-амино-1,3-тиазол-4-ил,
6(метоксиметил)карбониламино,
(диметиламино)пиридин-3-ил,
фуран-3-ил,
циклобутилкарбониламино,

[2- 1H-пиразол-3-ил, 1H-пиразол-4-ил, 1-метил-

метокси(етоксиметил)]карбониламино,
(метил-сулфонил)амино,

1H-пиразол-4-ил, 5-хидрокси-1H-пиразол-3(2- ил,
5-метил-1,2,4-оксадиазол-3-ил,
(6-

трифлуорометилфенил)карбониламино,
(циклохексанил)-карбониламино,

метоксипиридин-3-ил)окси, 1,3-бензодиоксол5-илокси,
4-флуоробензилокси,
3,5-

(циклопентанил)карбониламино,
(циклопропанил)карбониламино,

диметилизоксазол-4-ил,
фенокси,
метоксифенокси,
4-метоксифенокси,

(фенил)карбониламино,

бромо,

циано, морфолин-4-илфенокси,

33-

4-флуорофенокси,

флуоро, метил, метокси, хидроксикарбонил, 4-метоксифенил
или
4-феноксифенил;
метилкарбонил,
пиролидинилкарбонил, или два соседни R2, заедно со соседните
аминокарбонил, метиламинокарбонил,
метоксиетил)аминокарбонил,

(2- јаглероди на кои тие се прикачени,
формираат
фузиран
тиазолил
прстен,

(циклопропил)аминокарбонил,
пентиламинокарбонил,

фузиран пиридил
диоксинил

(циклобутил)аминокарбонил,

како

(циклопентил)аминокарбонил,
хексаниламинокарбонил,

таутомер
или
нивни
мешавини;
или негова фармацевтски прифатлива сол,

(циклохексил)аминокарбонил,
флуорофенил)аминокарбонил,
флуоробензил)-аминокарбонил,
илметил)аминокарбонил,

негов

прстен

или

стереоизомер,

фузиран
прстен;

енантиомер,

(4- солват или пролек, каде што пролекот е
(4- одбран од ацетат, формат и бензоат
(пиридин-2- деривати на алкохол или амид деривати на
2-(2- амин
функционалните
групи
во

метоксиетокси)етокси,

[3- соединението.

(трифлуорометил)пиридин-2-ил]оксил,

има уште 14 патентни барања.

(51) C 12N 15/09, A 61K 39/00, 39/395, A 61P

19/03/2009 JP and 2009JP66590 25/09/2009

1/04, 1/16, 11/00, 11/06, 13/12, 15/08, 17/00,
17/06, 19/02, 19/10, 21/00, 25/00, 3/10, 7/06,

WO
(96) 25/09/2009 EP09816184.7

9/00, 9/10, C 07K 16/28

(97) 17/06/2015 EP2330193
(73) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha
5-1, Ukima 5-chome Kita-ku

(11) 6113
(21) 2015/385

(13) Т1
(22) 05/08/2015

(45) 31/08/2013
(30) 20080248213 26/09/2008 JP;

Tokyo 115-8543, JP

20090060806 13/03/2009 JP; 20090067925

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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(варијабилен

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(б) антитело кое се состои од варијаблен дел

дел

(72) IGAWA, Tomoyuki; ISHII, Shinya; MAEDA,
Atsuhiko; SAKURAI, Mika; KOJIMA, Tetsuo;

на тежок синџир кој ја сочинува низата од
SEQ
ID
NO:
19

TACHIBANA, Tatsuhiko; SHIRAIWA, Hirotake;
TSUNODA, Hiroyuki and HIGUCHI, Yoshinobu
(54) ПОДОБРЕНА МОЛЕКУЛА НА
АНТИТЕЛО ВРЗ ИЛ-6 РЕЦЕПТОР

(варијабилен дел од од VH4-M73) и
варијабилен дел на лесен синџир кој ја
сочинува низата од
(варијабилен
дел

од

SEQ
од

VL3);

ID NO:
VL1);

22
и

(57) 1 Анти ИЛ-6 рецептор на антитело од (в) антитело кое се состои од варијаблен дел
било

кое: на тежок синџир кој ја сочинува низата од
SEQ
ID
NO:
21

(а) антитело кое се состои од варијабилен (варијабилен дел од од VH5-M83) и
дел на тежок синџир кој ја сочинува низата од варијабилен дел на лесен синџир кој ја
SEQ
ID
NO:
20 сочинува низата од SEQ ID
(варијабилен дел од VH3-M73) и варијабилен (варијабилен
дел
од

NO: 24
VL5).

дел на лесен синџир кој ја сочинува низата од има уште 6 патентни барања.
SEQ

ID

NO:

23

(51) C 07C 51/08, 62/34, C 07D 223/16, C 12P (97) 08/07/2015 EP2772547
41/00, 7/40
(73) Les Laboratoires Servier
(11) 6115
(13) Т1
35, rue de Verdun
(21) 2015/386

(22) 05/08/2015

92284 Suresnes Cedex, US

(45) 31/08/2013

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(30)
(96) 27/02/2014 EP14156910.3
Патенти
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чист,

нитрил

од

формула

(IV):

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Pedragosa Moreau, Sandrine and
Lefoulon, François
(54) МЕТОД ЗА ЕНЗИМСКА СИНТЕЗА НА
(7S)-3,4-ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]ОКТ1,3,5-ТРИЕН-7-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА
И УПОТРЕБА НА СИНТЕЗАТА НА

со

ИВАБРАДИН И НЕГОВИТЕ СОЛИ

rhodocrous NCIMB 11216 значително изразен

употреба

на

нитрил

Rhodococcus

(57) 1 Процеси на синтеза на оптички чисто кај друг организам со здрав биолошки систем,
соединение
од
формула
(I): Со мешавина на органски растворувач и
воден растовор со pH од 5 до 10,со
концентрација од 1 до 500г. на нитрил од
формула (IV) на литар од мешавина на
растор,
на

Е/С

сооднос

од

1/1

температура
од
25С
со енанциоселективна ензимска хидролиза На
на рецемик(винска кислеина), или не оптички има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 31/496, C 07D 487/06
(11) 6118
(21) 2015/389

до
до

1/100,
40С.

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(13) Т1
(22) 06/08/2015

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(45) 31/08/2013

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(30) 20050693525P 22/06/2005 US
(96) 22/06/2006 EP06773773.4

(72) ZHANG, Penglie; PENNELL, Andrew M.
K.; WRIGHT, John J. Kim; CHEN, Wei; LELETI,

(97) 06/05/2015 EP1906965
(73) ChemoCentryx, Inc.

Manmohan R.; LI, Yandong; LI, Lianfa and XU,
Yuan
(54) АЗАИНДАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И
МЕТОДИ НА УПОТРЕБА

850 Maude Avenue Mountain View
California 94043, US
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(57) 1 Соединение со формула одбрана од -NHC(=NRm)NH(Rm), - NHC(=NRm)N(Rm)2, групата

која

се

состои

од: NHC(=NH)N(Rm)2,

-NHC(=NH)NH(Rm),

-

C(=NH)NH2, -C(=NRm)NH2, -C(=NRm)NH2, C(=NRm)N(Rm)2,
-C(=NRm)NH(Rm),
NHC(O)NHRm,
-NRmC(O)N(Rm)2,
NHC(O)N(Rm)2, -CO2H, -CO2Rm, -NHCO2Rm,
-NRmCO2Rm, -CN, -NO2, -NH2, -NHRm, N(Rm)2, -NRmS(O)NH2 и –NRmS(O)2NHRm,
каде

што

секој

Rm

е

независно

или негова фармацевтски прифатлива сол, несупституиран
С1-6
алкил;
хидрат
или
N-оксид, секој R2a, R2c и R2d е независно одбран од
каде што индексот m е цел број од 0 до 4; група која се состои од водород, халоген,
цијано, арил, хетероарил, -NО2, -CО2Rc, R1 е независно одбран од групата која се CONRcRd, -C(O)RC, -S(O)Re, -S(O)2Re, состои од С1-8 алкил, С1-8 халоалкил, С3-6 S(O)3Rc, -Re, -C(NORc)Rd, -C(NRcV)=NV, циклоалкил, С3-6 циклоалкенил, -СО2Ra, - N(V)C(Rc)=NV,
-X2C(NORc)Rd,
S(O)3Ra, -X1CO2Ra, -X1SO2Ra, -X1S(O)3Ra, X2C(NRcV)=NV, -X2N(V)C(Rc)=NV, -X2NRcRd,
-X1ORa, -CORa, -CONRaRb, -X1NRaRb, - -X2SRc, -X2CN, -X2NО2, -X2CО2Rc, X1NRaCORb, -X1CONRaRb, X1S(O)2NRaRb, - X2CONRcRd, -X2C(О)Rc, -X2ОC(О)NRCRd,
ORa, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaS(O)2Rb, - X2NRdC(О)Rc,
-X2NRdC(О)2Re,
S(O)2NRaRb, -S(O)2Ra, -X1CORa и – X2NRcC(О)NRcRd,
-X2NH-C(NH2)=NH,
X1NRaS(O)2Rb, каде што Х1 е С1-4 алкилен X2NReC(NH2)=NH, -X2NH-C(NH2)=NRe,

-

и секој Ra и Rb е независно одбран од X2NH-C(NHRe)=NH, -X2S(О)Re, -X2S(O)2Re, групата која се состои од водород, С1-8 X2NRcS(O)2Re, -X2S(O)2NRcRd, -X2N3, алкил, С1-8 халоалкил, С3-6 циклоалкил, С3- ORc, -SRc, -NRdC(O)Rc, -NRdC(O)2Re, 6 циклоалкенил, или кога Ra и Rb се X2S(O)3Rc, -S(О)2NRCRd, -X2ОRc, -Оприкачени за истиот азотен атом можат да се X2ОRc, -X2NRcRd, -О-X2NRcRd, -NRdкомбинираат и да формираат тричлен до X2CО2Rc, -NRc-C(O)NRcRd, -NH-C(NH2)=NH,
седумчлен прстен којшто има од 0-2 -NReC(NH2)=NH,
-NH-C(NH2)=NRe,
-NHдополнителни хетероатоми како членови на C(NHRe)=NH,
прстенот; и каде што алифатичните делови NReC(NH2)=NRe,
на секој од горенаведените R1 супституенти C(NReRe)=NH,

-NReC(NHRe)=NH,

-

-NH-C(NHRe)=NRe,
NRcS(O)2Re,

-NH-

можат да бидат супституирани со еден до три NRcC(S)NRCRd,
-X2NRcC(S)NRcRd,
членови одбрани од групата која се состои од X2ОC(О)Rc, -О-X2CONRcRd, -OC(O)Rc, –ОН, -ОRm, -OC(O)NHRm, -OC(O)N(Rm)2, - NRcRd, -NRd-X2ОRc и -NRd-X2NRcRd, каде
SH, -SRm, -S(O)Rm, -S(O)2Rm, -SO2NH2, - што
S(O)2NHRm, -S(O)2N(Rm)2, -NHS(O)2Rm, - во секој R2a, R2c и R2d, X2 е C1-4 алкилен и
NRmS(O)2Rm, -C(O)NH2, -C(O)NHRm, - секој Rc и Rd е независно одбран од
C(O)N(Rm)2,
-C(O)Rm,
-NHC(O)Rm,
- водород, C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, C3-6
NRmC(O)Rm, -NRmC(O)Rm, -NHC(O)NH2, - циклоалкил, и C3-6 циклоалкенил, или кога
NRmC(O)NH2,
-NRmC(O)NHRm,
- Re и Rd се прикачени за истиот водороден
NHC(=NH)NH2,
-NHC(=NRm)NH2,
- атом можат да бидат комбинирани со
NRmC(=NRm)N(Rm)2, -NRmC(=NRm)NH(Rm), азотниот атом и да формираат пет или
Патенти
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шестчлен

прстен

којшто

има

0

до

2 C(NH2)=NRh,

дополнителни хетероатоми како членови на X3S(О)Rh,

-X3NH-C(NHRh)=NH,

-X3S(O)2Rh,

прстенот; и секој Re е независно одбран од X3S(O)2NRfRg,
групата која се состои од C1-8 алкил, C1-8 C(O)NRfS(O)Rh,

-Y,

-

-X3NRfS(O)2Rh,

-X3Y,
-X3N3,
-P=O(ORf)(ORg),

-

халоалкил, C3-6 циклоалкил, и C3-6 X3C(O)NRfS(O)2Rh, -X3C(O)NRfS(O)Rh и циклоалкенил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, X3P=О(ORf)(ORg), каде што Y е арилен,
арил и хетероарил, а секој Rc, Rd и Re може хетероарилен
или
хетероциклоалкилен
да биде дополнително супституирани со еден прстен со пет до десет членови и може да
до три членови одбрани од групата која се биде

супституиран

со

еден

до

три

состои од -ОH, -ORn, -OC(O)NHRn, - супституенти одбрани од групата која се
OC(O)N(Rn)2, -SH, -SRn, -S(O)Rn, -S(O)2Rn, - состои од халоген, -ORf, -NRfRg, -Rh, -SRf, S02NH2,
-S(О)2NHRn,
-S(О)2N(Rn)2,
NHS(O)2Rn, -NRnS(O)2Rn, -C(О)NH2,

- CN, -NО2, -CО2Rf, -CONRfRg, -C(O)Rf, - NRgC(О)Rf, -S(O)Rh,-S(O)2Rh, -NRfS(O)2Rh, -

C(O)NHRn, -C(O)N(Rn)2, -C(O)Rn, -NHC(O)Rn, S(O)2NRfRg,
-X3ОRf,
-X3NRfRg,
-NRnC(O)Rn, -NHC(О)NH2, -NRnC(О)NH2, - X3NRfS(О)2Rh и -X3S(O)2NRfRg и каде што
NRnC(O)NHRn,

- секој Х3 е независно одбран од групата која

-NHC(O)NHRn,

NRnC(O)N(Rn)2, -NHC(О)N(Rn)2, -C02H, - се состои од C1-4 алкилен, С2-4 алкенилен и
C02Rn, -NHC02Rn, -NRnCО2Rn, -CN, -NО2, - С2-4 алкинилен и секој Rf и Rg е независно
NH2, -NHRn, -N(Rn)2, -NRnS(О)NH2 и - одбран од
NRnS(O)2NHRn каде што секој Rn е халоалкил,

водород, С1-4 алкил,
С3-6
циклоалкил,

С1-8
С3-6

независно несупституиран С1-6 алкил; и каде циклоалкенил, С2-8 алкенил, С2-8 алкинил,
што V е независно одбран од групата која се арил, хетероарил, арил С1-4, алкил и
состои од –Rc, -CN, -CО2Re and -NО2; арилокси-С1-4 алкил, или кога е прикачен за
секое од прстеновите темиња a, b и c во истиот азотен атом може да биде комбиниран
формулите la и lb е независно одбрано од N и со азотниот атом и да формира пет или
C(R3a) и од еден или два од наведените шестчлен прстен којшто има 0 до 2
прстенови
темиња
е
N;
и дополнителни хетероатоми како членови на
R3a е независно одбран од групата која се прстенот, а секој Rh е независно одбран од
состои од водород, халоген, -ORf, -OC(O)Rf, - групата која се состои од С1-8 алкил, С1-8
NRfRg, -SRf, -Rh, -CN, -NО2, -CО2Rf, - халоалкил,

С3-6

циклоалкил,

С3-6

CONRfRg,
-C(O)Rf,
-OC(О)NRfRg,
- циклоалкенил, С2-8 алкенил, С2-8 алкинил,
NRgC(О)Rf, -NRSC(О)2Rh, -NRf-C(О)NRfRg, - арил, хетероарил, арил-С1-4, алкил и
NH-C(NH2)=NH,
C(NH2)=NRh,

-NRhC(NH2)=NH,
-NH-C(NHRh)=NH,

-NH- арилокси-С1-4 алкил, каде што алифатичните
- делови на X3, Rf Rg и Rh може дополнително

C(=NRf)NRgRh, -S(О)3Rf, -S(O)Rh, -S(О)2Rh, - да се супституираат со еден до три членови
S(O)3Rh,
-NRfS(О)2Rh,
-S(O)2NRfRg,
- одбрани од групата која се состои од -ОH, NRfS(О)2NRfRg, -N3, -C(C=NORf)NRfRg, - ORo, -OC(O)NHRo, -OC(O)N(Ro)2, -SH, -SRo,
X3SО3Rf, -X3C(=NRf)NRgRh, -X3ОRf,
X3ОC(О)Rf, -X3NRfRg, -X3SRf, -X3CN,

- -S(O)Ro, -S(О)2Ro, -SО2NH2, -S(O)2NHRo, - S(O)2N(Rо)2 -NHS(O)2Ro, -NRoS(О)2Ro, -

X3NО2, -X3CО2Rf, -X3CONRfRg, -X3C(О)R, - C(О)NH2, -C(O)NHRo, -C(О)N(Ro)2, -C(O)Ro, X3ОC(О)NRfRg,
-X3NRgC(О)Rf,- NHC(O)RO, -NROC(O)Ro, -NHC(О)NH2, X3NRgC(О)2Rh, -X3NRf-C(O)NRfRg, -X3NH- NRoC(О)NH2,
C(NH2)=NH,
-X3NRhC(NH2)=NH,
-X3NH- NHC(O)NHRo,
20 | С т р а н а
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NHC(O)N(Ro)2, -CО2H, -CО2Ro,- NHCО2Ro, - Ro

е

несупституиран

С1-6

алкил.

NRoCО2Ro, -CN, -NО2, -NH2, -NHRo, -N(Ro)2, има уште 39 патентни барања.
-NRoS(О)NH¬2 и –NRoS(O)2NHRo каде што

(51) C 07K 16/18
(11) 6127
(21) 2015/390

(57)

1

Хумано моноклонално анти-алфа-

(13) Т1
(22) 06/08/2015

синуклеин антитело или негов алфасинуклеин sврзувачки фрагмент; назначен со

(45) 31/08/2013

тоа, што антителото или неговиот алфа-

(30) 20080022188 19/12/2008 -- and
20080139253PP 19/12/2008 US

синуклеин сврзувачки фрагмент во својот
варијабилен регион содржи VH CDR1 кој ја

(96) 21/12/2009 EP09795723.7
(97) 06/05/2015 EP2370466
(73) Biogen International Neuroscience
GmbH and University of Zurich

содржи амино киселинската секвенца на
остатоци 31-35 како во SEQ ID NO: 9, VH

Landis + Gyr-Strasse 3

NO: 9,

6300 Zug, CH and Prorektorat Forschung
Rämistrasse 71

киселинската секвенца на остатоци 101-102
како во SEQ ID NO: 9, VL CDR1 кој ја содржи

8006 Zurich, CH
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

амино киселинската секвенца на остатоци 2333 како во SEQ ID NO: 12, VL CDR2 кој ја

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

содржи амино киселинската секвенца на
остатоци 49-55 како во SEQ ID NO: 12 и VL

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

CDR3 кој ја содржи амино киселинската

(72) WEIHOFEN, Andreas; GRIMM, Jan;
NITSCH, Roger and HOCK, Christoph
(54) ЧОВЕКОВИ АНТИ-АЛФА-СИНУКЛЕИН
АВТОАНТИТЕЛА

секвенца на остатоци 88-98 како во SEQ ID
NO:
12.

Патенти

CDR2 кој ја содржи амино киселинската
секвенца на остатоци 50-68 како во SEQ ID
VH CDR3 кој ја содржи амино

има уште 15 патентни барања.
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(51) A 61P 25/00, A 01N 43/42, A 61K 31/136,
31/4704, 38/16, 45/06
(11) 6130
(21) 2015/581

(54) ЛЕКУВАЊЕ НА МУЛТИПЛЕКС
СКЛЕРОЗА СО ЛАКВИНИМОД

(13) Т1
(22) 28/10/2015

(57)
1
Лаквинимод за употреба во
намалување на стапката на повторни

(45) 31/08/2013

заболувања

и

/

или

намалување

на

(30) US20090269070P 19/06/2009 US
(96) 18/06/2010 EP10789873.6

акумулацијата на телесна попреченост што
се оценува преку времето потребно за да се

(97) 29/07/2015 EP2442651
(73) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

потврди прогресијата на
релапсирачка-ремитирачка

5 Basel Street P.O. Box 3190 49131 Petah
Tiqva, IL

склероза кај човек пациент, назначен со тоа
што лаквинимод се припрема да се

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

распредели во режим на дозирање од 0,6 mg

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

лаквинимод
има уште 13 патентни барања.

болеста во
мултиплекс

дневно.

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) TARCIC, Nora; BAR-ZOHAR, Dan and
KOFLER, Dina

(51) A 61K 9/16
(11) 6129

(13) Т1

(73) ADD Advanced Drug Delivery
Technologies, Ltd.

(21) 2015/585

(22) 02/11/2015

Kraftwerkstrasse 6 4133 Pratteln, CH

(45) 31/08/2013

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(30) DE20081004893 17/01/2008 DE
(96) 12/01/2009 EP09702374.1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) WEIGT, Antje; KEMPE, Wolfgang and

(97) 05/08/2015 EP2244696

SCHLÜTERMANN, Burkhard
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(54) НОСЕЧКИ ПЕЛЕТИ, ПОСТАПКА ЗА

уредот

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА

протекување

во кој растварачот се впарува со
на

гас

за

сушење

и

УПОТРЕБА

d) во кој носечките пелети се празнат од
(57) 1 Постапка за производство на пелети уредот,
за

активна
супстанција,
во
кој назначен со тоа, што течната формулација
а) течната формулација се произведува содржи 30 до 80 mas.% на најмалку еден pH

со растворување и/или диспеrгување на регулатор, 0,5 do 5 mas% најмалку на едно
најмалку едно физиолошки добро врзиво и 15 do 69,5 mas.% на најмалку еден
толериран pH регулатор и најмалку еден растворувач и што pH регулаторот се избира
во

физиолошки добро толерирано врзиво од
групата
која
најмалку еден растворувач кој се i) C1-C18 моно-,ди-

избира
органски

помеѓу

вода

се
и

состои
од
трикарбоксилна

и/или некој киселина
како
и
нивнiтe
мешавинi;
растворувач, ii) пуферен систем кој опфаќа кисела или

базна сол заедно со соодветен каустичен
b) течната формулација се воведува во раствор или киселина, каде пуферскиот
дизните во уредот со флуидизиран слој систем
или
со
млазен
слој, iii)
c) се образуваат суштински сверични
носечки пелети со спреј гранулација во има

(51) C 07D 213/73
(11) 6126

(13) Т1

(21) 2015/594

(22) 05/11/2015

ја
iv)

стабилизира
органски
базни

уште

10

pH

вредноста;

бази;
неоргански
патентни

и
соли.
барања.

(45) 31/08/2013
(30) US295821P 18/01/2010 US
(96) 17/01/2011 EP11704673.0
(97) 19/08/2015 EP2526090
(73) MMV Medicines for Malaria Venture
20, route de Pré-Bois, ICC, CH-1215 Geneva,
CH
(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

има уште 15 патентни барања.

Аминопиридин во согласност со

формулата

Патенти

геометриски изомери, оптички активни
форми, фармацевтски прифатливи соли,
од тоа за употреба во третирање или
профилакса
на
маларија.

David
(54) НОВИ АНТИ-МАЛАРИЧНИ АГЕНСИ
1

опционално супституиран арил и опционално
супституиран хетероарил, како и таутомери,

комплекси и фармацевтски активни дериват

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(72) WITTY, Michael John and HARDICK,

(57)

каде што X и Y се независно одбрани од

(I),
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(51) A 61K 31/192, A 61P 29/00

(54) ИНТРАВЕНСКА ИНФУЗИЈА НА

(11) 6125

(13) Т1

ИБУПРОФЕН

(21) 2015/595

(22) 05/11/2015

(57)
1
Фармацевтска композиција која
опфаќа 4 mg/ml ибупрофен во воден

(45) 31/08/2013
(30) GC2012LO20561 20/12/2012 -(96) 19/02/2013 EP13000827.9

раствор,трис-пуфер
моларниот
однос

(97) 12/08/2015 EP2636406
(73) Pharmaceutical Solutions Industry Ltd

ибупрофенот е поголем или еднаков на
1.000625:1, при што споменатата композиција

Industrial City - Phase (2) P.O. Box 17476

е

21484 Jeddah, SA
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

пуферирана на физиолошка pH од 7.2 до 8.5,
и подготвена за користење како интравенска

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Selmi, Khalil A.H.; Jamil, Irfan J. M. and

инфузија.
има уште 8 патентни барања.

изотонична

и
на

со

аргинин,
каде
агрининот
и

телесната

течност,

Idris, Yahya H.A.

(51) C 07D 213/36, A 61K 31/341, 31/381,
31/4025, 31/4402, A 61P 29/00, C 07D 207/323,

во
R

307/52, 307/56, 333/20, 333/28
(11) 6124
(13) Т1

- H, Br, CN, NO2, SO2NH2, SO2NHR'
и SO2N(R')2, каде R’ е избрано помеѓу рамен

(21) 2015/596

или
X

(22) 05/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) EP20110425021 28/01/2011 -(96) 27/01/2012 EP12705078.9
(97) 12/08/2015 EP2668160
(73) Dompé farmaceutici s.p.a.
Via S. Martino Della Battaglia 12 20122

е

избрано

разгранет
C1-C4
е
избрано

алкил;
помеѓу:

F, Cl, C1-C3 алкил, NH2 и OH

Y

која:
помеѓу:

е
-

избрано
CH2, NH

-O-,

и

помеѓу
SO2

R1 и R2, независно еден од друг, избрани се
помеѓу

Milano, IT

-

H, F и рамен или разгранет C1-C4

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

алкил;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

R3 и R4, независно еден од друг, избрани се

(72) BECCARI, Andrea; MORICONI, Alessio;
ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca;

помеѓу

BRANDOLINI, Laura; LIBERATI, Chiara;
BOVOLENTA, Silvia and LORENZI, Simone
(54) АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ
TRPM8

алкил;
Z

H и рамен или разгранат C1-C4

е

избрано

помеѓу:

-NR6 и R6R7N+, каде R6 и R7, се
независно еден од друг, избрани помеѓу:

(57) 1 Соединенија кои имаат формула (I):

• H и рамен или разгранет C1C4
R5

е
-

остаток

избран

алкил
помеѓу:

H и рамен или разгранет C1-C4

алкил
Het е хетероарил група избрана помеѓу
и нивните фармацевтски прифатливи соли, пиролил, N-метилпропил, тиофенил, фурил и
24 | С т р а н а
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пиридинил, несупституиран или супституиран помеѓу

F,

Cl,

CH3,

NH2

и

OH.

со еден или повеќе супституенти избрани

има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 39/00, C 07K 16/28, G 01N 33/50
(11) 6123
(13) Т1

(57) 1 CD19XCD3 биспецифично антитело
за употреба во постапка за лекување на

(21) 2015/597

малигни CD19 позитивни лимфоцити кај
човечки пациент, споменатиот пациент има

(22) 05/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) EP20090174104 27/10/2009 -- and
US20090255290P 27/10/2009 US

B:T клеточен однос од околу 1:5 или понизок,
споменатата
постапка
содржи:

(96) 27/10/2010 EP10771102.0
(97) 12/08/2015 EP2493503
(73) Amgen Research (Munich) GmbH

(a) администрирање на прва доза
CD19XCD3 биспецифично антитело

на
во

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

првиот период на време и последователно
(b) администрирање на втора доза од

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

споменатото антитело во втор период на

(72) KUFER, Peter; BAEUERLE, Patrick;
ZUGMAIER, Gerhard and NAGORSEN, Dirk
(54) ДОЗЕН РЕЖИМ ЗА
АДМИНИСТРИРАЊЕ НА CD19XCD3

време; кадешто споменатата втора доза ја
надминува
споменатата
прва
доза.
има уште 20 патентни барања.

БИСПЕЦИФИЧНО АНТИТЕЛО

(51) A 61K 45/06, 31/7076, 38/44, A 61P 25/28
(11) 6121
(21) 2015/598

(13) Т1
(22) 06/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) EP08425123 29/02/2008 --

(73) Gnosis S.p.A.
Piazza del Carmine 4 20121 Milano, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(96) 25/02/2009 EP09714406.7

(72) SCARPA, Sigfrido; FUSO, Andrea;
DAMIANI, Rosellina and ROSSINI, Mauro
(54) УПОТРЕБА НА S-

(97) 02/09/2015 EP2249868

АДЕНОЗИЛМЕТИОНИН (SAM) И

Патенти
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СУПЕРОКСИД ДИСМУТАЗА (SOD) ЗА

дисмутаза

ПОДГОТВУВАЊЕ НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА

медикаменти за третманот на Алцхајмерова

(SOD)

за

подготвување

ТРЕТМАНОТ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

болест.
(57) 1 Употребата на S-аденозилметионин има уште 4 патентни барања.
(SAM)

во

комбинација

со

супероксид

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10,

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

A 61P 35/00, C 12N 5/12
(11) 6116

(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk;

(21) 2015/599

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

(30) EP05025657 24/11/2005 -(96) 24/11/2006 EP10011773.8
(97) 26/08/2015 EP2311877
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG and
Johannes Gutenberg-Universität Mainz,

Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg,
Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder,
Anja Kristina and Thiel, Philippe
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ
КЛАУДИН-18 ЗА ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМ
(57) 1 Моноклонално антитело што ја има
способноста да се врзува за клаудин 18A2

vertreten durch den Präsidenten
An der Goldgrube 12 55131 Mainz , DE and

(CLD18A2) и да посредува во уништувањето
клетки што изразуваат CLD18A2, назначено

Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE

со тоа, што антителото се врзува за епитоп
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локализиран

на

CLD18A2-loop1

или на

клетки

преку

индуцирање

лиза

CLD18A2-loopD3 и каде што уништувањето е посредувана додатно зависна цитотоксичност
индуцирано со врзување на антителото за (CDC) и/или лиза посредувана од антитело
CLD18A2 изразено со наведените клетки, зависна клеточна цитотоксичност (ADCC).
каде што антителото посредува уништување има уште 28 патентни барања.

(51) C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/46

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(11) 6114

(13) Т1

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(21) 2015/600

(22) 06/11/2015

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;
MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;

(45) 31/08/2013
(30) US20100302282P 08/02/2010 US
(96) 08/02/2011 EP11703799.4

DAVIS, Samuel and BUCKLER, David R.
(54) ГЛУШЕЦ СО ЗАЕДНИЧКИ ЛЕСЕН

(97) 26/08/2015 EP2501817
(73) REGENERON PHARMACEUTICALS,

СИНЏИР
(57)

1

Глушец,

сочинет

од:

(а) замена на ендогениот глувчев к

INC.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

имуноглобулински лесен синџир варијабилен
регион локус од ендогени глувчеви к

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

имуноглобулински лесен синџир варијабилен
регион сегменти со единечен преуреден
хуман

Патенти
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сегмент

или со
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единечен преуреден хуман Vk3-20/Jx генски локус со мноштво хумани тежок синџир
сегмент, каде хуманиот генски сегмент е варијабилен регион генски сегменти, каде
функционално поврзан со ендоген глувчев к хуманите тежок синџир варијабилен регион
константен ген и каде глушецот нема ендоген генски сегменти се функционално поврзани
глувчев к имуноглобулински лесен синџир со ендоген глувчев тежок синџир константен
регион локус способен за преуредување и ген, и хуманите тежок синџир варијабилен
формирање
варијабилен

ген

кој

кодира
регион;

глувчев

к регион генски сегменти се способни за
и, преуредување и формирање на преуреден

(б) замена на 90-100% на ендогениот хуман/глувчев химерски тежок синџир ген.
глувчев тежок синџир варијабилен регион има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12
(11) 6155
(13) Т1

(72) DATTA, Debashish; JETTI,
Ramakoteswara, Rao; RAVAL, Chetan,

(21) 2015/601

Kanaiyalal and AGGI, Ramireddy, Bommareddy
(54) НОВИ ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА

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

(30) IN2008CH01535 24/06/2008 IN

ПЕРИНДОПРИЛ (L)-АРГИНИН И ПОСТАПКА

(96) 22/06/2009 EP09769810.4
(97) 12/08/2015 EP2318365
(73) MYLAN LABORATORIES LIMITED
Plot No. 564/A/22, Road No. 92 Jubilee Hills

ЗА НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ

Hyderabad 500033 Andhra Pradesh, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

со X-зраци со највисоки врвови на 4.21, 7.87,
13.19, 14.12, 17.16, 20.15 ± 0.2 степени 2-

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

тета.

(57)

Полиморфна

форма

на

γ

Периндроприл (L)-Аргинин се карактеризира
со тоа што модел на прашкастата дифракција

има

28 | С т р а н а
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барања.

Патенти

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

истиснува сок од матерјал, и капак (400)

(51) A 47J 19/02
(13) Т1
(22) 06/11/2015

споен за горнио крај на садот за собирање
(100) и формиран со вклучен влезен отвор

(45) 31/08/2013
(30) KR20120126516 09/11/2012 KR and

(410) преку кој матерјалот се внесува, при
што модулот за истиснување на сок содржи:

(11) 6154
(21) 2015/602

KR20120148417 18/12/2012 KR
(96) 08/11/2013 EP13192226.2
(97) 02/09/2015 EP2730200
(73) NUC Electronics Co. Ltd. and Kim, Ji
Tae

отвор за гмечење (500) кој се формира на
горниот крај на навојот (300) накосен нагоре,

280 Nowon-ro Buk-gu Daegu 702-858, KR
and 103-2002 Daehyeon-e-Pyenhanseasang

за обработка со гмечење (600) поврзан со
влезен отвор (410) формиран во дното на

APT. Daehyeon-dong Buk-gu

капакот

Daegu 702-918, KR

сместување на делот за гмечење (500),
кадешто сечилото за гмечење (510) го гмечи

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Kim, Jong Boo
(54) МОДУЛ ЗА ИСТИСНУВАЊЕ НА СОК ЗА
СОКОВНИК
(57)

1

отвор за гмечење (500) кој поседува сечило
за гмечење (510) формирано на истата; и дел

(400)

да

биде

конкавен

за

материјалот предходно во рамките на делот
за обработка на гмечење (600) е назначена
со тоа, што внатрешната површина на делот
за обработка со гмечење (600) се состои од

Модул за истиснување на сок за површината за обработка со гмечење(610),

соковник кој вклучува сад за собирање (100) формирана со цел да биде постепено во
формиран со излез за празнење на сокот близина на сечилото за гмечење (510) во
(101) , цедилка (200) сместена во садот за правец во кој сечилото за гмечење(510)
собирање (100), навртка (300) позиционирана поминува од отворот за влез (410) за време
во внатрешноста на цедилката (200), за да на работата, пришто, внатрешната површина
Патенти
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од делот за обработка со гмечење(600) се спроведување

на

материјалот

(620)

го

состои од површина за спроведување на спроведува матерјалот така што подолжната
материјал (620) која продолжува од влезниот страна на материјалот да се гмечи со ножот
отвор (410) и обликувана да биде наклонета за
гмечење
(510).
кон централната оска
гмечење(500), при што

на делот
површината

за има уште 8 патентни барања.
за

(51) A 61K 9/16, 31/165, 9/20

(72) SUPLIE, Pascal; LEBON, Christophe;

(11) 6153

(13) Т1

LEBOEUF, Fabrice; JUNG, Jennifer and

(21) 2015/603

(22) 09/11/2015

DESCHAMPS, Frantz
(54) МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА

(45) 31/08/2013
(30) 1200580 28/02/2012 FR
(96) 25/02/2013 EP13715262.5

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО
СОДРЖИ МОДАФИНИЛ, СОСТАВ ДОБИЕН

(97) 09/09/2015 EP2819654
(73) DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA

СО ОВОЈ МЕТОД И НЕГОВА ПРИМЕНА

75008 Paris, FR

состав кој што се карактеризира со тоа што

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

се сос¬тои во растворање на Ѕ модафинил
во гас во суперкритична состојба, и по¬тоа,

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

по проши¬ру¬ва-њето на споменатиот гас,
повторно добивање на споме¬на¬тиот Ѕ

(57)

1

Метод за добивање фармацевтски

мо¬дафинил со негово ап-сор¬бирање на
30 | С т р а н а
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површината од страна на инертен носител во има уште 9 патентни барања.
форма

на

гранули.

(51) A 01K 67/027, A 61K 39/00, 39/395, 45/06, (72) HEIDER, Karl-Heinz; BORGES, Eric and
C 07K 16/28, 16/30
OSTERMANN, Elinborg
(11) 6152
(13) Т1
(54) АНТИ CD37 АНТИТЕЛА
(21) 2015/605
(22) 10/11/2015 (57) 1 Химерна антитело молекула којашто
(45) 31/08/2013

се врзува за човечки CD37 и коешто е

(30) EP20070114128 09/08/2007 -(96) 08/08/2008 EP08787055.6

дефинирано

(97) 14/10/2015 EP2178915
(73) Boehringer Ingelheim International

i) варијабилна тешка низа којашто ja содржи
аминокиселинска секвенца прикажана на

GmbH
Boehringer Ingelheim GmbH CD Patents

SEQ
ID
NO:2;
ii) варијабилна лесна низа којашто ја содржи

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

аминокиселинската секвенца прикажана во

Rhein, DE

SEQ
ID
NO:4,
iii) константни тешки и лесни низи коишто се

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

од
човечко
има уште 23 патентни барања.

(51) C 07K 14/47
(11) 6151

(13) Т1

(30) WO2010IB03158 18/11/2010 -(96) 17/11/2011 EP11785011.5

(21) 2015/607

(22) 11/11/2015

(97) 02/09/2015 EP2640739

со

потекло.

(45) 31/08/2013
Патенти
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(73) Centre National de la Recherche

(54) ИНХИБИТОРИ НА АПОПТОЗА И

Scientifique (CNRS) and Université de

НИВНИ УПОТРЕБИ

Montpellier
3, rue Michel-Ange 75794 Paris Cedex 16, FR

(57)
1
Пептид кој се состои од:
- фрагменти од 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

and 163, Rue Auguste Broussonnet 34090
Montpellier, FR

или 24 последователни амино киселински
остатоци од DAXX протеини од SEQ ID BR: 1,

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

каде споменатиот фрагмент опфаќа секвенца
на амино киселина изнесена во SEQ ID BR: 5,

(72) BARRERE, Stéphanie; NARGEOT, Joël;

каде споменатиот пептид е способен да

LEBLEU, Bernard; BOISGUERIN, Prisca and
PIOT, Christophe

инхибира
има
уште

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/439, 31/4709,
9/00, A 61P 11/06, 11/08, C 07C 213/10, C 07D

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

215/20, 221/22, 451/06, 453/02
(11) 6150
(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) AMARI, Gabriele; RIZZI, Andrea;

(21) 2015/608

(30) EP11169537 10/06/2011 -- and

RANCATI, Fabio; BIAGETTI, Matteo and
LINNEY, Ian
(54) СОЕДИНЕНИЈА ШТО ИМААТ

EP12165283 24/04/2012 -(96) 07/06/2012 EP12730176.0

АКТИВНОСТ НА АНТАГОНИСТ НА
МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР И АГОНИСТ НА

(97) 16/09/2015 EP2718280
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

БЕТА2 АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОР

(22) 11/11/2015
(45) 31/08/2013
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клеточен
апоптозис.
16
патентни
барања.
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(57)

1

Соединение со општата формула I -S(O)-,

-S(O)2-,

-N(R7)-,

-N(CO)R7-,

-

N(CO)NHR7-, -N(SO2)R7- или е една од
следниве
групи
C1-C18
каде што R7 е H или е одбран од групата
составена од линеарни или разгранети ланци
(C1-C8)алкил,
(C3-C8)циклоалкил,
(C3арил,
(C1каде
што C8)хетероциклоалкил,
Q е група со формулата Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 C6)арилалкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил и
или
Q6 хетероарил и R8 е (C1-C8)алкокси карбонил;
D е отсутен или е одбран од групата
Z
е
H
или
OH; составена од (C1-C12)алкилен, -C(CH3)2-,
Y е одбран од Y’ и Y1 кои се дивалентни арилен, (C2-C12)алкенилен, хетероарилен,
и
(C2групи
со
формулата (C3-C8)хетероциклоалкилен
C6)алкинилен;
n е 0 или е цел број од 1 до 3;
E е отсутен или е одбран од -O-, -NR7-, или

OC(O)и
-S-;
G е арилен или хетероарилен, опционално
супституиран
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од групата составена

од халогени атоми, -OH, оксо (=O), -SH, -NO2,
каде
што -CN, -CON(R6)2, -NH2, -NHCOR6, -CO2R6,
A1 и A2 се независно одсутни или се одбрани (C1-C10)алкилсулфанил,
(C1од групата составена од (C1-C12)алкилен, C10)алкилсулфинил,
(C1(C3-C8)циклоалкилен
и
(C3- C10)алкилсулфонил, (C1-C10)алкил, арил,
C8)хетероциклоалкилен,
опционално
се халоарил, хетероарил и (C1-C10)алкокси;
супституирани
од
еден
или
повеќе R1 и R2 su се независно H или се одбрани од
супституенти одбрани од групата составена групата составена од (C1-C8)алкил, (C3од (C1-C6)алкил, (C1-C6)арилалкил и (C1- C8)циклоалкил,
(C3-C8)хетероциклоалкил,
C6)хетероарилалкил;
арил,
хетероарил,
арил(C1-C6)алкил,
B е отсутен или е одбран од групата хетероарил(C1-C6)алкил
и
(C3составена од (C3-C8)циклоалкилен, (C3- C8)циклоалкил(C1-C6)алкил,
опционално
C8)хетероциклоалкилен,
арилен, супституирана со помош на една или повеќе
хетероарилен или е група со формулата B1 групи одбрани од халогени атоми, (C1C8)алкил групи или, земени заедно со
јаглеродниот атом на кој тие се врзани, R1 и
R2 може да фомираат (C3-C8)циклоалкил,
опционално супституирана со помош на една каде што R1 и R2 не се истовремено H; M е или повеќе групи одбрани од халогени, O- или
-N(R3)-;
нитрили, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси и (C1- R3 е H или е одбран од групата составена од
C6)арилалкил;
(C1-C8)алкил, (C3-C8)циклоалкил, арил и
C е отсутен или е одбран од групата хетероарил;
составена од -O-, -CO-, -OC(O)-, -C(OO)-, -S-, R4 е група со формулата J1, J2, J3, J4 или J5
Патенти
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R6 е H или е одбран од групата составена од
R5

е

група

со

формулата

K (C1-C10)алкил,

каде што p 0 или е цел број од 1 до 4; q е 0 C6)алкинил,
или
е
цел
број
од
1
до
4; C8)циклоалкил,

(C1-C6)халоалкил,

(C2-

(C2-C6)алкенил,
(C3(C3-C8)циклоалкил(C1-

P е отсутен или е одбран од дивалентната C6)алкил, хетероарил и арил, опционално
група составена од O, S, SO, SO2-, CO, NR6 супституиран
од
еден
или
повеќе
CH=CH, N(R6)SO2, N(R6)COO, N(R6)C(O), супституенти одбрани од групата составена
SO2N(R6)
CO(O)N(R6)
и
C(O)N(R6); од халогени атоми, -OH, оксо (=O), -SH, W е одбран од групата составена од H, (C1- NO2, -CN,

-CONH2, -COOH, (C1-

C6)алкил,
(C3-C8)циклоалкил,
арил
и C10)алкоксикарбонил,
хетероарил, опционално супституиран од C10)алкилсулфанил,

(C1(C1-

еден или повеќе супституенти одбрани од C10)алкилсулфинил,
(C1групата составена од халогени атоми, -OH, C10)алкилсулфонил, (C1-C10)алкил и (C1оксо (=O),-SH, -NO2, -CN, -CON(R6)2, -NH2, - C10)алкокси;
NHCOR6, -CO2R6, (C1-C10)алкилсулфанил, и фармацевтски прифатливи соли или нивни
(C1- растворувачи.

(C1-C10)алкилсулфинил,

C10)алкилсулфонил, (C1-C10)алкил и (C1C10)алкокси;
има уште 17 патентни барања.
X-

е

физиолошки

прифатлив

анјон;

(51) A 61B 5/151, 5/145, 5/15, 5/157, A 61J

21 Marlborough Street Drummoyne, New

1/05, B 01L 3/00

South Wales 2047, AU

(11) 6149
(21) 2015/610

(13) Т1
(22) 12/11/2015

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

(45) 31/08/2013
(30) AU2010901175 19/03/2010 AU

(72) KELLY, John, Michael; SIU, Eric;
NORCOTT, Alison, Ruth; DUNN, Christopher,

(96) 18/03/2011 EP11755574.8
(97) 19/08/2015 EP2547259
(73) Atomo Diagnostics Pty Limited

David; JOHNSON, Ian, Frederick; HUESO,
Ernesto, Monis and SOKOLOV, Richard
(54) СИСТЕМ ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ

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

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
(13) Т1
(22) 13/11/2015

1000, Скопје
(72) PONGPAIROCHANA, Vincent; MACLEAN,

(45) 31/08/2013
(30) EPA04100647 18/02/2004 --

Timothy John; PRASSER, Robert; LAUCHARD,
Gerhard; WURMBAUER, Werner and KOGLER,

(96) 17/02/2005 EP05708040.0
(97) 09/09/2015 EP1715904
(73) ARES TRADING S.A.

Gerhard
(54) РАЧНА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОНТРОЛИРАНА НАПРАВА ЗА

Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170
Aubonne, CH

ИНЈЕКТИРАЊЕ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ НА
ТЕЧНИ ЛЕКОВИ

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(57) 1
направа

(11) 6148
(21) 2015/612
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инјектирање на утврдени дози на течни вклучување на ослободувачки средства за
лекови, која што вклучува куќиште (2; 81) кое задржување (60; 106, 107) за заклучување на
што е прилагодено за прием на контејнер за наведениот склоп на игла (32; 105) во
лек (4; 83) кој што содржи течен лек и кое што претходно утврдена позиција завземајќи го
има контактна површина (16; 97) за наведениот отвор (30; 98) за време на
контактирање со кожата на пациентот, и први поместувањето на наведениот контејнер за
средства на придвижувачот (41; 87) за лек (4; 83) кон наведената контактна
движење на наведениот контејнер за лек (4; површина (16; 97) од првата оперативна
83) во наведеното куќиште (2; 81) до и од позиција повлечен внатре во наведеното
наведената контактна површина (16; 97), куќиште (2; 81) до втората оперативна
карактеристична во тоа што наведената позиција поврзан со игла (25; 96) од
контактна површина (16; 97) од наведеното наведениот склоп на иглата (32; 105).
куќиште (2; 81) вклучува кружен отвор (30; 98) има
уште
30
патентни
барања.
за примање на склоп на игла (32; 105); и со

Патенти
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(3), каде што растворот за апсорбирање (5)

(51) B 01D 53/14, 53/18
(11) 6147

(13) Т1

се дотура во комората за апсорбирање (3)

(21) 2015/613

(22) 13/11/2015

преку млазници за распрснување (8, 8a) и
каде што комората за апсорбирање (3) има

(45) 31/08/2013
(30) AT7942012 17/07/2012 AT
(96) 13/06/2013 EP13003033.1

ниво за дистрибуција на гас (7), што
предизвикува турбуленции при влегување¬то

(97) 16/09/2015 EP2687281
(73) Andritz AG

во протокот на гас, над отвор за напојување
(6) за гасот, каде што нивото за

8045 Graz, AT

дис¬три¬буција на гас (7) има млазници за

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

распрснување (8, 8a) преку кои растворот за
ап¬сорбирање (5) се внесува и каде што

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

ни¬вото за дистрибуција на гас (7) се
форми¬ра со голем број на цевки (11), при

(72) Baumann, Christian; Köck, Josef; Reissner, што млазниците за распрснување (8, 8a) се
Harald and Resch, Andreas
по¬с¬та¬вени на цевките (11) и растворот за
(54) СИСТЕМ И МЕТОД ЗА АПСОРБИРАЊЕ апсорбирање (5) мо¬же да се дотура преку
НА ИНДИВИДУАЛНИ КОМПОНЕНТИ ВО
цев¬ките (11) во комората за апсорбирање
ГАСОВИ
(3), што се карак¬теризира со тоа што
(57) 1 Постројка (1) за апсорбирање на вре¬те¬но за преместување (14) со пресек кој
индивидуални компоненти, како што се што се проширува во правец на протокот (20)
загаду¬ва-чи или материјали кои што можат на растворот за апсорбирање (5) е сместеон
да се рециклираат, во гасови, во кои што во
секоја
од
цев¬ките
(11).
раст¬во-рот за апсорбирање (5) е доведен во има уште 6 патентни барања.
контакт со гасот во комора за апсорбирање
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(51) C 07D 498/04, A 61K 31/4375, A 61P 3/00, оксималкил; C1-C6 аминоалкил; C3-C8
9/12
алкилкарбонилалкил; C2-C7 алканоил; C2-C7
(11) 6146
(13) Т1
алкоксикарбонил; C2-C7 алканоилокси; C3(21) 2015/614
(22) 13/11/2015 C12 моно или бициклоалкил; C4-C12
(45) 31/08/2013
(30) KR20080030067 31/03/2008 KR

циклоалкилалкил; C6-C12 арил; заситен или
незаситен
C3-C12
моно
или

(96) 31/03/2009 EP09754921.6
(97) 02/09/2015 EP2266989
(73) C&c Research Laboratories

поликарбоциклил; и заситен или незаситен 3до 12-член моно или полихетероциклил

146-141 Annyeong-dong Hwaseong-city
Gyeonggi-do 445-380, KR

кога X1 е азот, R2 не постои; кога X2 е азот,
R3 не постои; и кога X3 е азот, R4 не постои,

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

или секој од R1-R2, R2-R3 и R3-R4 парови
може да биде независно фузиран да

(72) AHN, Sung Oh; PARK, Chan Hee; IM, Jun
Hwan; LEE, Soon Ok; LEE, Kyoung June; CHO,

формира заситен или незаситен 5- до 11член карбоциклил или хетероциклил,

Seong Wook; KO, Kwang Seok; HAN, Sun

секој од R5, R6, R7 и R8 може да биде ист

Young and LEE, Won Il
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ

или различен и е независно избран од
групата составена од водород; хидрокси; C1-

(57)
1
дериват

којшто содржи1 до 3 хетероатоми, под услов

Соединение на хетероцикличен C6 алкил; C2-C7 алкенил; C2-C7 алкинил; C1којшто
има
Формула
I: C6 хидроксиалкил; C1-C6 халоалкил; C1-C6
алкокси; C1-C6 халоалкокси; C2-C7 алканоил;
фосфорна киселинска група; N-оксид; амид;
C1-C6 алкиламид; алдехид; хидроксаминска
киселина;
C1-C6
алкилсулфид;
C1-C6
алкилтиоксо; C1-C6 алкилсулфонил; C1-C6
оксималкил; C1-C6 аминоалкил; C3-C8
алкилкарбонилалкил; халоген; фенил; цијано;
нитро; амино; и карбоксилна киселинска
група или R5 и R6 заедно со јаглероден атом

кадешто,

во
Формула
I,
секој од X1, X2, и X3 е независно јаглерод кон којшто се сврзани може да формира
или азот, под услов кога барем еден од X1, карбонил група (C=O) или тиоксо група (C=S),
X2, и X3 е азот, секој од R1, R2, R3 и R4 може или R7 и R8 заедно со јаглероден атом кон

да биде ист или различен и е независно којшто тие се сврзани може да формира
избран од групата составена од водород; карбонил група (C=O) или тиоксо група (C=S),
хидрокси; C1-C6 алкил; C2-C7 алкенил; C2- L може да формира карбонил група (-C(=O)-),
C7 алкинил; C1-C6 хидроксиалкил; C1-C6 сулфонил група (-S(=O)2-), C1-C6 алкил
C1-C6 карбонил, карбонил C1-C6 алкил или тиоксо
(-C(=S)-),
и
халоалкокси; халоген; фенил; цијано; нитро; група
амино;
карбоксилна
киселинска
група; Y е избран од групата составена од заситен
незаситен
C3-C12
моно
или
фосфорнo киселинска група; N-оксид; амид; или
C1-C6 алкиламид; алдехид; хидроксамин поликарбоциклил супституиран со R9, R10, и
халоалкил;

C1-C6

алкокси;

киселина;
C1-C6
алкилсулфид;
C1-C6 R11; и заситен или незаситен 3- до 12-член
алкилтиоксо; C1-C6 алкилсулфонил; C1-C6 моно или полихетероциклил којшто содржи 1
Патенти
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до 3 хетероатоми и се супституирани со R9, алкилсулфонил; C1-C6 оксималкил; C1-C6
и

R10,

R11, аминоалкил;

C3-C8

алкилкарбонилалкил;

кадешто секој од R9, R10 и R11 е независно фосфорна киселинска група; и N-оксид,
избран од групата составена од водород; под услов кога Y е фенил, i) барем еден од
хидрокси; C1-C6алкил; C2-C7 алкенил; C2-C7 R9, R10 и R11 е хидрокси или ii) сите од R9,
алкинил;
C1-C6
хидроксиалкил;
C1-C6 R10 и R11 се различни од водород ако
халоалкил;
C1-C6
алкокси;
C1-C6 ниеден од R9, R10 и R11 не е хидрокси, и
халоалкокси; халоген; C1-C6 алкилсулфид; кога Y е пиридил, барем еден од R9, R10 и
C1-C6

алкилтиоксо;

хидроксаминска R11

не

киселина; фенил; цијано; нитро; амино; или рацемат
карбоксилна киселинска група; амид; C1-C6 прифатлива

е
или

негова

водород,
фармацевтска
сол.

алкиламид; C2-C7 алканоил; алдехид; C3-C8 има уште 26 патентни барања.
естер;
C3-C8
естерокси;
C1-C6

(18) леб се држат во позиција на прием (G) во

(51) B 26D 7/32, 7/06
(13) Т1
(22) 13/11/2015

споменатиот приемен џеб (10) со помош на
дел за држење, и откако предходно утврден

(45) 31/08/2013
(30) DE201220104910U 17/12/2012 DE

број на парчиња (18) леб е постигнат ,
ѕвездестото тркало (7) се завртува по

(96) 24/09/2013 EP13185664.3
(97) 23/09/2015 EP2743046
(73) Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

аголното растојание во првец на уредот за
транспорт (20), назаначен со тоа што

Schwalbenweg 24 33129 Delbrück, DE

на неподвижниот канал (15), разделник (14) и
против-држач (12), и исто така средството за

(11) 6145
(21) 2015/615

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72)
(54) ДИСПАНЗЕР ЗА ЛЕБ ВО ПАРЧИЊА

средството за држење се формира од запци

придржување (13), и, откако ќе се пресечат,
парчињата (18) леб се притискаат кон

сепараторот (14) и/или кон против-држачот
(57) 1 Уред за делење (1) за производство (12) во позиција на прием (G) а во процесот
на делови (19), кои се состојат од мноштво се водени од нивната долна страна по
парчиња (18) од векна леб (16), зад ножот (3), запците на каналот (15) и на приемните
одделувајќи парчиња (18) леб, на уредот за членови (8), и на нивната горна страна од
сечење на леб (2), кадешто уредот за делење страна на средството за придржување (13),
(1) поседува ѕвездесто тркало (7) со мноштво на начин што, при ротација на ѕвездестото
на приемни членови (8) кои се подредени на тркало (7) кон уредот за транспорт (20),
исто аголно растојание околу оската на парчињата (18) леб се држат на приемните
ротација (9) и секој од нив формира, на членови (8) и се водени со помош на плочата
нивниот краен дел оддалечен од оската на за
водење
ротација (9), приемен џеб (10) за прифаќање има уште 7 патентни барања.

(11).

на исечените парчиња (18) леб, парчињата
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(51) C 07D 277/82, A 61K 31/428, 31/496, A
61P 35/00, C 07D 417/12

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

(11) 6144

(13) Т1

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(21) 2015/617

(22) 16/11/2015

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) OKANIWA, Masanori; TAKAGI, Terufumi

(45) 31/08/2013
(30) JP2008307581 02/12/2008 JP and
JP2009125256 25/05/2009 JP

and HIROSE, Masaaki
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗОЛ КАКО

(96) 01/12/2009 EP09775337.0

АНТИКАНЦЕРНИ СРЕДСТВА

(97) 30/09/2015 EP2358689
(73) Takeda Pharmaceutical Company
Limited
(51) H 05B 37/02, F 21V 23/04
(11) 6143
(13) Т1

(57) 1 Светилка за случај на опасност (1)
која вклучува најмалку еден извор на

(21) 2015/618

(22) 17/11/2015

светлина (2) и најмалку еден контролен и

(45) 31/08/2013
(30) DEA102011008571 14/01/2011 --

мониторинг модул (3) поврзани преку линија
за снабдување со енергија (4) со мрежно

(96) 12/01/2012 EP12000158.1
(97) 25/11/2015 EP2482621
(73) Eaton Safety IP GmbH & Co. KG
Airport Center Schönefeld Mittelstrasse 5-5a

напојување на електрична енергија (5) или со
напојување со електрична енергија во случај

12529 Schönefeld, DE

светлина (7)

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

мониторинг модул, каде што контролниот и
мониторинг модул (3) вклучува контролна

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

единица за регулирање (10) за регулирање
на најмалку еден извор на светлина (2), и

(72) Prasuhn, Jürgen
(54) СВЕТИЛКА И ПОСТАПКА ЗА

каде што сензорот за амбиентална светлина
(7) е прилагоден за да пренесува, зависно од

КОНТРОЛА НА ИСТАТА

измеренето

на опасност (6), светилката (1) има
придружено на неа сензор за амбиентална
поврзан

со контролниот и

осветлување,

сигнали

до

контролниот и мониторинг модул (3) за
Патенти
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прилагодливо контролирање на изворот на средствата на контролниот и мониторинг
светлина (2) од светилката (1) за автоматска модул (3), и во тоа што времето потребно за
локална
контрола
светилката,

на

светлината

од регулирање на изворот на светлина (2) по
активирањето
или деактивирањето
на

карактеристична
во
тоа
што општото осветлување
времето на доцнење и/или брзината на претходно

може

да биде
одредено.

регулирање може да биде прилагодена преку има уште 19 патентни барања.

(51) A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

07D 311/80
(11) 6142

(13) Т1

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(72) Gutman, Arie L.; Nisnevich, Gennady A.;

(21) 2015/619

(22) 17/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) USP630556 22/11/2004 US
(96) 18/11/2005 EP10179360.2
(97) 14/10/2015 EP2289509
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle 1653

Rukhman, Igor; Tishin, Boris; Etinger, Marina M.;
Fedotev, Irina M.; Pertsikov, Boris M. and
Khanolkar, Ram
(54) ПОСТАПКИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА
ТРАНС-(-)-ДЕЛТА9ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ И ТРАНС -(+)ДЕЛТА9-ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ

Luxembourg, LU
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(51) C 23C 18/16, A 61B 5/00, C 12Q 1/00,

што опфаќа последователно таложење на

1/54, C 23C 18/12, G 01N 33/543

површината на споменатата ситопечатена

(13) Т1
(22) 17/11/2015

електрода на раствор кој што содржи Железо
(III) или јон на Железо (II) и најмалку еден

(45) 31/08/2013
(30) FI20060322 13/12/2006 IT

површински-активен агенс во еден соодветен
рас¬т¬ворувач и еден раствор кој што содржи

(96) 11/12/2007 EP07122884.5
(97) 09/09/2015 EP1935331
(73) A. MENARINI INDUSTRIE

фероцијанид (II) или јон на фериција¬нид (III)
и најмалку еден површински-активен агенс во

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
50131 Firenze, IT

раствори имаат такви концентрации кои што
го овоможуваат соз¬давањето на Пруско

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

сино
директно
електродата; при

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

наталожени во еднаков волумен и со еднаква
концентрација; при што мо¬дифицираната

(72) Palleschi, Giuseppe; Ricci, Francesco;

електрода потоа се остава да се суши во

Moscone, Danila and Poscia, Alessandro
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА

печка на температура поме¬ѓу 50°C и 200°C
за период од помеѓу 10 минути и 3 часа; при

МОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ,
ЕЛЕКТРОДИ ПОДГОТВЕНИ СО

што споменатиот повр¬шински-активен агенс
е избран од групата која што се состои од

СПОМЕНАТИОТ ПРОЦЕС И ЕНЗИМСКИ
БИОСЕНЗОРИ КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ

натриум лаурил сул¬фат и лаурил етокси
сулфат,
бензалкониум
хлорид,

СПОМЕНАТИТЕ ЕЛЕКТРОДИ

полиоксиетиленски деривати од естери на

(11) 6141
(21) 2015/620

соодветен растворувач, при што споменатите

(57)
1
Процес за подготовка на масни киселини
ситопечатена електрода модифицирана со мешавини.

на
површината
што раство¬рите

со

сорбитол,

и

на
се

нивни

Пруско сино, што се карактеризира со тоа има уште 22 патентни барања.

Патенти
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ќе биде произведен со магнетизацијата по

(51) F 02M 27/04
(11) 6139

(13) Т1

последователните пре¬мини на горивото во

(21) 2015/621

(22) 17/11/2015

системот;
ц) внесување на третираното гориво во

(45) 31/08/2013
(30) RM20110198 19/04/2011 IT
(96) 28/03/2012 EP12717866.3

уредите a и б, преку каналот (8), во
нај¬¬малку еден филтер за гориво (31)

(97) 09/09/2015 EP2699786
(73) Titano S.R.L.

наизменично магнетизиран со помош на
нај¬малку еден пар магнети (16) поставени

80122 Napoli (NA), IT

директно на споменатиот фил-тер за гориво

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

(31) и кои што можат да создадат напојување
со пол кој што е ана¬логен на оној од

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

чекорите
a
и
б;
д) излез од каналот за гориво (8) од филтерот

(72) BOVE, Fabrizio and BOVE, Alessandro
(54) МЕТОД ЗА ОПТИМИЗИРАЊЕ НА

за гориво и понатамошна маг-не¬тизација на
горивото кое што е присутно во каналот за

МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

гориво (8) со помош на најмалку еден пар

(57) 1 Метод за третирање на мешавина од магнети (14) поставени директно во контакт
воздух и гориво за напојување на кој било со споме¬на¬тиот канал за гориво (8) и
мо¬тор со внатрешно согорување, што се сместени во близина на системот за
карактеризира со следните чекори на инјектира¬ње на споменатото гориво во
маг¬нетизација:

комората за согорување, со пол кој што е
ана¬ло¬ген на оној индуциран во уредите б,

a) магнетизација и третирање на горивото кое ц;
што е присутно внатре во кој било резервоар e) магнетизација на водата и/или на течноста
(2) со помош на најмалку еден контејнер за за разладување на моторот со помош на
потопување (1), опре¬мен со голем број најмалку еден пар магнети (16) поставени
дупки (40) поставени во близина на каналот директно на цевката за во¬дата за
за гориво (8) и кој што има најмалку еден разладување (20) и кои што можат да
цилиндричен контејнер (3), опремен со создадат напојување со пол кој што е
го¬лем

број

дупки

(41),

наизменично аналоген на оној кој што е индуциран во

прилагоден така да содржи голем број уредите
б,
ц,
д;
маг¬нет¬ни елементи (5) оддалечени едни од ф) магнетизација на воздухот кој што се
други со истиот
дистанцери

број

на

кера¬мич¬ки дотура во моторот со внатрешно со-горување
(6); со помош на најмалку еден пар магнети (16),

б) префрлување на третираното гориво од поставени на каналот за вшмукување (17) во
резервоарот (2), преку ка¬на¬лот за гориво близина на моторот и прилагодени да го
(8), во контејнерот за премин (9) кој што се обезбедат воз¬духот кој што се дотура во
состои од низа кривини (12) направени од моторот со напојување со пол кој што е
погоре споменатиот канал за гориво (8), при спро¬ти¬¬вен на оној што го има горивото
што споме-на¬тиот канал (8) е опремен со дотурено во моторот со помош на уредите б,
најмалку еден пар магнети (10) прилагодени ц,
д;
да го поларизираат горивото со електрично
напојување со истиот пол како полот кој што
42 | С т р а н а
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г) мешање во комората за согорување на кој б, ц, д со воздух напоен со спротивен пол
било мотор со внатрешно сого-рување на согласно

уредот

ф.

горивото како што е третирано во уредите a, има уште 9 патентни барања.

(51) A 47J 31/36, 31/40, B 65D 85/804
(11) 6137
(21) 2015/622

(13) Т1
(22) 17/11/2015

(72) KAMERBEEK, Ralf; FLAMAND, John
Henri; POST VAN LOON, Angenita Dorothea;
KOELING, Hendrik Cornelis and BIESHEUVEL,

(45) 31/08/2013
(30) EP20090162895 17/06/2009 --;

Arend Cornelis Jacobus
(54) КАПСУЛА, СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА

EP20090162914 17/06/2009 --;
EP20090162931 17/06/2009 --;

ПОДГОТОВКА НА ПРЕТХОДНО
ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА НА ПИЈАЛОК

EP20090163310 19/06/2009 --;

ПОГОДЕН ЗА КОНЗУМАЦИЈА

EP20090167851 13/08/2009 -- and
EP20090170590 17/09/2009 --

(57)
1
Капсула (110) за подготовка за
претходно определена количина на пијалок

(96) 30/12/2009 EP09796107.2
(97) 19/08/2015 EP2361205
(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht, NL

погоден за конзумација со употреба на
производ кој може да се екстрахира, со

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

капсулата

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

чаша којашто содржи периферен зид (102),

Патенти

помош на уред за подготовка на пијалок (4)
којшто содржи сад (108) за прием на
(110),

содржи
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дно (18) кое го затвора периферниот зид за формирање на меѓусебен контакт со
(102)

во

прв

завршеток,

и затворање

со

садот

(108),

капак (14) кој при употреба е поврзан со се
карактеризира
со
тоашто
чашата во втор завршеток од периферниот најмалку едната проекција (127) има
зид (102) спротивно на дното (18), модулирана површина која се состои од
кадешто зидот (102), дното (18) и капакот материјал со текстура, кадешто материјалот
(14), при употреба, создаваат внатрешен со текстура (127) вклучува мешавина на
простор којшто содржи производ кој може да правилно одалечени вдлабнати и издигнати
се

екстрахира,

и површини, кадешто разликата во висина

кадешто најмалку дел од површина (104a) на помеѓу издигнатите површини и вдлабнатите
капсулата (110) е замислено да , при површини изнесува најмалку 0.05 mm, по
употреба, дојде во контакт со садот (108) е можност
најмалку
0.15
обезбедена со најмалку една проекција (127) има уште 21 патентни барања.

(51) A 61K 39/00, C 07K 16/00
(11) 6136
(21) 2015/623

mm.

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE
(13) Т1
(22) 18/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) GB20030015457 01/07/2003 GB and
GB20030019588 20/08/2003 GB
(96) 01/07/2004 EP04743158.0

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HUMPHREYS, David Paul and
HEYWOOD, Sam Philip
(54) МОДИФИЦИРАНИ АНТИТЕЛО FAB
ФРАГМЕНТИ

(97) 09/09/2015 EP1644412
(73) UCB Biopharma SPRL
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(57)

1

Антитело

Fab

фрагмент

се на

тешката

низа

завршува

на

карактеризира со тоа што константен регион
цистеинот
помеѓу
има уште 36 патентни барања.

низата

(51) B 65D 85/804
(11) 6138

(13) Т1

ЗА ОБРАБОТКА НА СПОМЕНАТАТА
КАПСУЛА

(21) 2015/624

(22) 19/11/2015
(45) 31/08/2013

на

CH1.

(57) 1 Капсула (1, 1’) која содржи барем една
ароматична супстанција за производство на

(30) PT20110105599U 30/03/2011 PT

пијалак по пат на нејзино вкрстување со

(96) 30/03/2012 EP12720302.4
(97) 19/08/2015 EP2692664
(73) Novadelta-Comércio e Industria de
Cafés, S.A.

проток на течност под притисок, со тоа што
споменатата капсула е изградена од барем

Avenida Infante D. Henrique, 151 A 1900-264
Lisboa, PT

узводно и една зона (3) соодветна да се
соочи со текот низводно поставени една

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

наспроти

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

активирачки елемент (5) кој се приширува по
дел, по можност значителен, од растојанието

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) NABEIRO, Rui Miguel and Freire Falcão

помеѓу споменатите зони (2, 3), и се задржува
на отстранлив начин по пат на делови од два

Teles Caramelo, Daniel
(54) КАПСУЛА КОЈА ВКЛУЧУВА

елементи (5е, 5s), во соодветен склоп од
елементи (7, 7е, 7s) обезбедени соодветно во

АКТИВИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ, МЕТОД И УРЕД

споменатите зони (2, 3), назначени со тоа

Патенти

еден составен елемент кој дефинира една
зона (2) соодветна за соочување со текот

друга,

претставувајќи

еден
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што

активирачкиот

вклучува

и/или

елемент
дефинира

(5;

5е,

5ѕ) споменатиот склоп од елементи (7; 7е, 7ѕ),

заедно

со барем еден излезен премин на проток (S2) за

споменатиот склоп од елементи (7; 7е, 7ѕ) испуштање на текот од споменатата
обезбеден од една страна на зоната (3) акумулациска комора (6) и на капсулата (1,
соодветна за справување со текот низводно, 1’), барем делумно како резултат на
една акумулациска комора за текот (6), и со акумулирањето на текот во споменатата
тоа што активирачкиот елемент (5; 5е, 5ѕ) комора за акумулација на
вклучува и/или дефинира заедно со има уште 14 патентни барања.

текот

(6).

(51) C 07D 237/06, A 61K 31/165, 31/33, A 61P (74) Адвокатско друштво Пепељугоски
13/00, 25/00, 27/00, 9/00, C 07D 213/30,
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
213/38, 261/08, 295/08, 295/18, 307/14, 307/52, (72) NAPOLETANO, Mauro; MORIGGI,
309/06
(11) 6135

(13) Т1

(21) 2015/625

(22) 19/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) EP05028147 22/12/2005 --

Ermanno; CACCIA, Carla; SALVATI, Patricia;
THALER, Florian; SABIDO-DAVID, Cibele;
FARAVELLI, Laura and RESTIVO, Alessandra
(54) 2-ФЕНИЛЕТИЛАМИНО ДЕРИВАТИ
КАКО КАЛЦИУМ И/ИЛИ НАТРИУМ КАНАЛ

(96) 29/11/2006 EP06829177.2
(97) 28/10/2015 EP1963280
(73) Newron Pharmaceuticals S.p.A.
Via Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT

МОДУЛАТОРИ

(51) C 12Q 1/68, A 01K 67/033, C 12Q 1/66
(11) 6134
(13) Т1

(96) 20/05/2009 EP09769081.2
(97) 19/08/2015 EP2279264
(73) Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE

(21) 2015/626

(22) 19/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) EP20080009344 21/05/2008 --
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(54) ПОСТАПКА ЗА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

БИОЛОШКАТА АКТИВНОСТ НА TRICHURIS

(72) WILHELM, Rudolf and TEWES, Bernhard

ЈАЈЦА

(51) C 07D 237/16, A 61K 31/50, 31/501, A 61P
25/18, 25/28, 29/00, C 07D 401/10, 407/10
(11) 6133
(21) 2015/628

(13) Т1
(22) 20/11/2015

или -CR4R5-, со тоашто доколку X и Y не
можат да бидат заедно истовремено

(45) 31/08/2013

претставува врска и со тоашто доколку X и Y

(30) GB20110014399 22/08/2011 GB;
GB20110018658 27/10/2011 GB and

се двата различно од врска врска, тогаш
најмалку еден од X и Y претставува -CR4R5-;

GB20120003533 29/02/2012 GB
(96) 21/08/2012 EP12753164,8

n
е
0,
1
или
2;
секој R4 независно претставува водороден

(97) 21/10/2015 EP2748149
(73) Takeda Pharmaceutical Company

атом C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил
група;

Limited

секој R5 независно претставува a водороден

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

атом, a C1-C6 алкил или C1-C6 халоалкил
група
или
=CH-;

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

R3 претставува a 3- до 10-член заситен или
незаситен
карбоциклилен
или

(72) FARNABY, William; FIELDHOUSE,
Charlotte; HAZEL, Katherine; KERR, Catrina;

хетероцикличен прстенест систем, самиот
прстенест
сисетм
е
опционално

KINSELLA, Natasha; LIVERMORE, David;

супституиран со најмалку еден супституент

MERCHANT, Kevin and MILLER, David
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДАЗИНОН И

избран од халоген, хидроксил, цијано, оксо,
C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C1-C6

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
DAAO

халоалкил, C1-C6 Хидроксиалкил, C1-C6
алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкилтио,

(57)

1

Соединение

со

формула

(I) C1-C6
алкилсуфинилl,
C1-C6
алкилsсулфонил, C1-C6 алкилкарбонил, C1C6

алкилкарбонилокси,

C1-C6

алкоксикарбонил,
амино(-NH2), -CON(R6)2, C1-C6 алкиламино,
ди-(C1-C6 алкил)амино, C3-C6 циклоалкил,
C3-C6
циклоалкилокси,
C3-C6
циклоалкилметил, -[O]p-(CH2)q-O-R7 и a 4- до
6-член
заситен
или
незаситен

кадешто
R1

претставува

хетероцикличен
атом

на

водород

или

прстен

(опционално

супституиран со најмалку еден супституент
избран од C1-C4 алкил и C1-C4 алкокси);

флуорин
или
трифлуорометил
група;
секој R6 независно претставува водороден
R
претставува
група
-X-Y-R3;
атом
или
C1-C6
алкил
група;
X и Y секој независно претставуваат врска,
p
е
0
или
1;
атом на кислород или група -C(O), -S(O)n, q
е
1,
2,
3
или
4;
и
C(O)NR4,
-S(O)2NR4,-NR4,
Патенти
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R7

претставува

a

C1-C6

алкил

група; или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 15 патентни барања.

(51) A 61K 38/17, 39/395, 47/48, A 61P 37/00,
C 07K 16/24, 16/28
(11) 6132
(21) 2015/629

(72) Christie, Mark Ian; Mead, Richard James;
Robinson, Martyn Kim and Rapecki, Stephen

(13) Т1
(22) 20/11/2015

Edward
(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

(45) 31/08/2013

МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА СО

(30) GB20030027181 21/11/2003 GB and
GB20040017115 30/07/2004 GB

ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА IL-17

(96) 16/11/2004 EP08008814.9
(97) 02/09/2015 EP1983000
(73) UCB Biopharma SPRL
Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

употреба во постапка за лекување и/или
профилакса
на
повторена-повратена

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

антитело

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

фрагмент од антитело кој се поврзува со IL17
или
IL-17R.

(57)

1

Инхибитор на IL-17 активност за

мултиплекс
склероза
(MS),
кадешто
инхибитор е IL-17R:Fc фузиран протеин или е
или

функционaлно

активен

има уште 3 патентни барања.
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(51) C 07D 413/12, A 61K 31/444, 31/505,

заменет

31/506, 31/5377, 31/541, A 61P 3/00, 31/12,

R2 е заменет или незаменет C1-4алкил;

или

незаменет

пиролидинил;

35/00, 37/06, 9/00, C 07D 239/42, 401/12,
401/14, 403/12, 413/14, 417/12

RY е H или заменет или незаменет C14алкил;

(13) Т1
(22) 23/11/2015

R8
е
RXCN;
RX е заменет или незаменет C1-4алкилен

(45) 31/08/2013
(30) 16252 21/12/2007 US and US894264P

при што најмногу 2 јаглеродни атоми може да
бидат незадолжително заменети со CO,

12/03/2007 US

NS2R , NRY, CONRY, SO, SO2 или O;

(96) 12/03/2008 EP08714386.3
(97) 11/11/2015 EP2152701
(73) YM BioSciences Australia Pty Ltd
Melbourne VIC 3004, AU

R11
е
H
или
C1-4алкил,
при што супституентите се селектирани од

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

C1-6 алкиларил, арил, хетероциклил, хало,
халоарил, халохетероциклил, хидрокси, C1-4

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

алкокси,

(72) BURNS, Christopher John; DONOHUE,
Andrew Craig; FEUTRILL, John Thomas;

C1-6алкилацил,
арилацил,
хетероциклилацил, ациламино, ацилокси, C1-

NGUYEN, Thao Lien Thi; WILKS, Andrew
Frederick and ZENG, Jun
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ФЕНИЛ АМИНО
ПИРИМИДИН И НИВНИ УПОТРЕБИ

6 алкил¬сул¬фе¬нил,
цијано;

(11) 6131
(21) 2015/630

(57)

1

Соединение

со

формула

групата која што се состои од C1-4 алкил, C36 циклоалкил, C2-6 алкенил, C2-6алкинил,

арилокси,

карбокси,

амино,

арилсулфонил

и

или енантиомер од тоа, пролек од тоа или
Iб фармацевтски прифатлива сол од тоа, при
што пролековите се селектирани од
• соединенија при што еден аминокиселински
остаток, или еден полипептиден син¬џир од
два или повеќе аминокиселински остатоци се

ковалентно споени преку една пептидна
при
што врска со слободна амино, хидрокси или
Z е независно селектиран од N и CH; карбоксилна киселинска група која што се
R1 е независно селектиран од H, халоген, состои од споменатото соединение со
OH, CONHR2, CON(R2)2, CF3, R2OR2, CN, формула
Iб;
мор¬фолино,
тиоморфолинил, • соединенија при што еден карбонат,
тиоморфолино-1, 1-диоксид, заменет или карбамат, амид или алкил естер е
незаме¬нет пи¬перидинил, заменет или ковалент¬но споен со слободна амино,
незаменет

пиперазинил,

имидазолил, амидо, хидрокси или карбоксилна киселинска
заменет или неза¬менет пиролидинил и C1- група која што се состои од споменатото
4алкилен при што јаглеродните атоми се соединение со формула Iб преку страничен
неза¬должително заменети со NRY и/или O на син¬џир карбонил јаглероден пролек; и
заменет со морфолино, тиоморфолинил, • соединенија при што еден слободен
тио¬морфолино-1, 1-диоксид,заменет или хидроксил од споменатото соединение со
незаменет
пиперидинил,
заменет
или фор¬мула Iб е споен преку фосфорнонезаменет пиперази¬нил, имидазолил или кислородна врска со еден фосфатен дериват
Патенти

49 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

од едно соединение (како што е киселина, има уште 17 патентни барања.
сол

од

киселина

или

естер).

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/437,
31/4439, 31/444, 31/454, 31/4709, 31/496,

4070 Basel, CH and Kita-ku Tokyo 115-8543,
JP

31/501, 31/5377, A 61P 35/00, 35/02, 43/00, C
07D 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14,

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

471/04, 491/056
(11) 6259

(13) Т1

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

(21) 2015/631

(22) 23/11/2015

(72) TAKA, Naoki; OHMORI, Masayuki;

(45) 31/08/2013
(30) JP2009184822 07/08/2009 JP

TAKAMI, Kyoko; MATSUSHITA, Masayuki;
HAYASE, Tadakatsu; HYODO, Ikumi; KOCHI,

(96) 05/08/2010 EP10806527.7
(97) 04/11/2015 EP2471786
(73) F.Hoffmann-La Roche AG and Chugai

Masami; NISHII, Hiroki; EBIIKE, Hirosato;
NAKANISHI, Yoshito; MIO, Toshiyuki; WANG,

Seiyaku Kabushiki Kaisha
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(57) 1 Соединение претставено со следната NR22C(O)R23,
општа формула (I), или фармацевтски при- -NR24C(S)R25,
фатлива

сол

од

-C(S)NR26R27,

-

тоа: SO2NR28R29, -OSO2R30, -SO3R31, или Si(R32)3;
или
R1 и R2, заедно со еден атом поврзан за
него,
формираат
3до
10-член
хетеро¬цик¬лил
или
5до
10-член
хетероарил, при што хетероциклилот или
хетероари¬лот е незадолжително заменет со

при што R1, R2, R3, и R4 секој независно ја халоген;
претставува групата која што е наведена R3 претставува водород, C1-5 алкил, C6-10
арил C1-6 алкил, или C1-4 халоалкил;
подолу:
R4 претставува водород, халоген, C1-3
R1 претставува водород, хидрокси, халоген, алкил, C1-3 перфлуороалкил, цијано, метан¬сулфонил, хидроксил, алкокси, или
цијано, нитро, C1-4 халоалкил, C1-6 алкил,
C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
C3-7 амино;
претставува
индол
или
пирол;
циклоалкил, C6-10 арил C1-4 алкил, -OR5, A
-NR6R7, -(CR8R9)nZ1, -C(O)NR12R13, -SR14, R5 претставува C1-5 алкил, C3-7 циклоалкил,

-SOR15, -SO2R16, -NR17SO2R18, COOH, C6- C3-7 циклоалкил C1-3 алкил, C2-6 алке-нил,
C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 алкокси
10 арил кој што е незадолжително заменет со
една
или
повеќе
групи
независно C1-4 алкил, C1-3 алкокси C1-4 алкок-си C1-4
алкил, C1-4 аминоалкил, C1-4 алкиламино
селектирани од групата P, 5- до 10-член
хетероарил или 3- до 10-член хетеро-цик¬лил C1-4 алкил, ди(C1-4 алкил)ами¬но C1-4
кој што е незадолжително заменет со една алкил, C6-10 арил, C6-10 арил C1-3 алкил,
или повеќе групи независ-но селектирани од или 3- до 10-член хетероциклил C1-3 алкил,
групата Q, -COR19, -COOR20, -OC(O)R21, - 3- до 10- член хетероциклил, 5- до 10-член
хетероарил, 5- до 10-член хе¬тероарил C1-3
NR22C(O)R23,
-NR24C(S)R25,
-C(S)NR26R27,
- алкил, C1-6 монохидрокси алкил, C1-6
дихидрокси алкил, или C1-6 трихидрокси
SO2NR28R29, -OSO2R30, -SO3R31, или алкил кој што е незадолжително заменет со
Si(R32)3;
или
повеќе
гру¬пи
независно
R2 претставува водород, хидрокси, халоген, една
селектирани
од
групата
Q;
цијано, нитро, C1-4 халоалкил, C1-6 алкил,
C3-7 R6 и R7, кои што се истите или различни,
секој претставува водород, C1-4 алкил, C2-6
циклоалкил, C6-10 арил C1-4 алкил, -OR5,
-NR6R7, -(CR8R9)nZ1, -C(O)NR12R13, -SR14, алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3
алкокси C1-4 алкил, C6-10 арил C1-3 алкил,
-SOR15, -SO2R16, -NR17SO2R18, COOH, C610 арил кој што е незадолжително заменет со 3- до 10-член хетероциклил C1-3 алкил, 5- до
една
или
повеќе
групи
независно 10- член хетероарил C1-3 ал-кил, C1-6
селектирани од групата P, 5- до 10-член монохидрокси алкил, C1-6 дихидрокси алкил,
C2-6

алкенил,

C2-6

алкинил,

хетероарил или 3- до 10-член хетеро-цик¬лил C1-6 трихидрокси алкил, 3- до 10- член
хетероциклил,
C1-4
аминоалкил,
C1-4
кој што е незадолжително заменет со една
C1-4
алкил,
ди
(C1-4
или повеќе групи независ-но селектирани од алкиламино
алкил)амино C1-4 алкил, или цијано(C1-3
групата Q, -COR19, -COOR20, -OC(O)R21, Патенти
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алкил); или R6 и R7, заедно со еден азотен C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој
атом поврзан за нив, формираат 3- до 10- што е незадолжително заменет со една или
член хетероциклил
хетероарил;

или

5-

до

10-член повеќе групи независно селек¬тирани од
групата P, или 5- до 10-член хетероарил или

n
претставува
1
до
3; 3- до 10-член хетеро¬цик¬¬лил кој што е
R8 и R9, кои што се истите или различни, незадолжително заменет со една или повеќе
секој претставува водород, C1-4 алкил, или групи независ¬но селектирани од групата Q;
халоген; или атернативно, R8 и R9, заедно со R15 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил,
еден

јаглероден

атом

повр-зан

за

нив, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој

формираат
циклоали¬фатичен
прстен; што е незадолжително заменет со една или
Z1 претставува водород, NR10R11, -OH, или повеќе групи независно селек¬тирани од
3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член групата P, или 5- до 10-член хетероарил или
хетероарил кој што е незадолжително 3- до 10-член хетеро¬цик¬лил кој што е
заменет со една или повеќе групи независно незадолжително заменет со една или повеќе
селектирани
од
групата
Q; групи независ¬но селектирани од групата Q;
R10 и R11, кои што се истите или различни, R16 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил,
секој претставува C1-4 алкил, C2-6 ал- C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој
ке¬нил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 што е незадолжително заменет со една или
алкокси C1-4 алкил, цијано(C1-3 алкил), или повеќе групи независно селек¬тирани од
C1-3 алкилсулфонил C1-4 алкил; или групата P, или 5- до 10-член хетероарил или
атернативно, R10 и R11, заедно со еден 3- до 10-член хетеро¬цик¬¬лил кој што е
азотен атом атом поврзан за нив, формираат незадолжително заменет со една или повеќе
3- до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член групи независ¬но селектирани од групата Q;
хетероарил;
R17 претставува водород или C1-4 алкил;
R12 и R13, кои што се истите или различни, R18 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил,
секој претставува водород, C1-4 ал-кил, C2-6 C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил кој
алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 што е незадолжително заменет со една или
алкокси C1-4 алкил, C6-10 арил, 5- до 10- повеќе групи независно селек¬тирани од
член
хетероарил,
3до
10-член групата P, или 5- до 10-член хетероарил или
хетероциклил, C6-10 арил C1-4 алкил, 3- до 3- до 10-член хетеро¬цик¬лил кој што е
10-член хетероциклил C1-3 алкил, 5- до 10- незадолжително заменет со една или повеќе
член хетероарил C1-3 алкил, ција-но(C1-3 групи независ¬но селектирани од групата Q;
алкил), C1-3 алкилсулфонил C1-4 алкил, 3- R19 претставува водород, C1-4 алкил, C3-7
до 10-член циклоалифатичен прстен, 5- до циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, или
10-член хетероарил, или 3- до 10-член 5- до 10-член хетероарил или 3- до 10-член
хетероциклил; или атер-нативно, R12 и R13, хетероциклил кој што е неза-дол¬жително
заедно со еден азотен атомот поврзан за нив, заменет со една или повеќе групи независно
формираат 3-до 10-член хетероциклил или 5- селектирани
од
групата
до
10-член
хетероарил
кој
што
е R20
претставува
C1-4
алкил,

Q;
C3-7

незадолжи¬тел¬но заменет со една или циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5повеќе групи независно селектирани од до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член
групата
Q; хетероциклил;
R14 претставува C1-4 алкил, C2-6 алкенил, R21
претставува
52 | С т р а н а
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циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5- 10-член

циклоали-фа¬тичен

прстен;

или

до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член атернативно, R28 и R29, заедно со еден
хетероциклил;
азотен атом повр-зан за нив, формираат 3R22 претставува водород, C1-4 алкил, или до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член
C1-4
халоалкил; хетероа-рил;
R23 претставува водород, C1-4 алкил, C3-7 R30
претставува

C1-4

алкил,

C3-7

циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5- циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5до 10-член хетероарил, или 3- до 10-член до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член
хетероциклил;

хетероциклил;

R24 претставува водород, C1-4 алкил, или R31
претставува
C1-4
алкил,
C3-7
C1-4
халоалкил; циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5R25
претставува
C1-4
алкил,
C3-7 до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член
циклоалкил, C1-4 халоалкил, C6-10 арил, 5- хетероциклил;
до 10-член хетероарил, или 3- до 10- член R32 претставува C1-4 алкил или C6-10 арил;
хетероциклил;
<групата
P>
R26 и R27, кои што се истите или различни, халоген, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, -OH,
секој претставува водород, C1-4 ал-кил, C2-6 C1-3 алкокси, C1-3 халоалкокси, 3- до 10алкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 член хетероциклиламино, -SO2R16, -CN, алкоксил C1-4 алкил, C6-10 арил, 5- до 10- NO2, и
член хетероарил, 3-до 10-член хетероциклил, <групата

3-

до

10-член

хетероциклил;
Q>

C6-10 арил C1-4 ал-кил, 3- до 10-член халоген, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, -OH,
хетероциклил C1-3 алкил, 5-до 10-член C1-3 алкокси, C1-6 монохидрокси алкил, C1-6
хетероарил C1-3 алкил, цијано(C1-3 алкил), дихидрокси алкил, C1-6 трихидрокси алкил,
C1-3 алкилсулфонил C1-4 алкил, или 3- до 3- до 10-член хетероциклил амин, -SO2R16, 10-член циклоали-фатичен прстен; или CN, -NO2, C3-7 циклоалкил, -COR19, и 3- до
атернативно, R26 и R27, заедно со еден 10член
хетероциклил
кој
што
е
азотен атом повр-зан за нив, формираат 3- незадолжително заменет со C1-4 алкил;
до 10-член хетероциклил или 5- до 10-член
хетероа-рил;
под услов дека споменатото соединение
R28 и R29, кои што се истите или различни, претставено со општа формула (I) не вклусекој претставува водород, C1-4 ал-кил, C2-6 чу¬ва [5-амино-1-(2-метил-1H-бензимидазолалкенил, C2-6 алкинил, C1-4 халоалкил, C1-3 5-ил)-1
H-пиразол-4-ил][5-(4-три¬флуоалкоксил C1-4 алкил, C6-10 арил, 5- до 10- рометил-фенил)-1 H-индол-2-ил]-метанон, и
член хетероарил, 3-до 10-член хетероциклил, при што циклоалкил се однесува на заситен
C6-10 арил C1-4 ал¬кил, 3- до 10-член или делумно заситен
хетероциклил C1-3 алкил, 5-до 10-член ва¬лентна алифатична

циклична монојегленоводородна

хетероарил C1-3 алкил, цијано(C1-3 алкил), група.
C1-3 алкилсулфонил C1-4 алкил, или 3- до има уште 10 патентни барања.
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покажува нивото на достапност на кислород

(51) A 01G 25/16
(11) 6258

(13) Т1

во воден раствор од околината на корените

(21) 2015/632

(22) 23/11/2015

на
средство

(45) 31/08/2013

за

обработка

растенијата;
(32), при што

(30)
(96) 11/05/2010 EP10726309.7

споменатиот податок и споменатото ниво на
достапност на кислород се користат од

(97) 02/09/2015 EP2568798
(73) Autoagronom Israel Ltd.

страна на средството за обработка (32) за да
се одредат количините и времето на

P.o. Box 7526 20692 Yokneam, IL

наводнување на растенија, и е определено со

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

тоа
што
понатаму
се
состои
од
пумпа (10) оспособена за пренос на воден

(72) DANIELY, Nissim; REDLER, Yeshaiahu
and ISRAELI, Eitan
(54) СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА БАЗА
НА НИВО НА ДОСТАПНОСТ НА КИСЛОРОД

раствор од земјата, во близина на
наведените корени на растенијата, преку

(57)

1

Систем

за

управување

цевка (18), при што наведената пумпа (10)
обезбедува раствор на вода во комората

со (20), која го содржи наведениот најмалку еден

наводнување
(36)
се
состои
од: сензор
најмалку еден сензор (24) податок за пренос има уште 14 патентни барања.

(24).

кој може да се издвои на начин да го

54 | С т р а н а
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(51) A 61K 31/7076, A 61P 27/02, C 07H

(72) BARMAN, Shikha and BAUMGARTNER,

19/167

Rudolf, A.
(54) ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА
ОЧНИОТ ПРИТИСОК КАЈ ЛУЃЕТО

(11) 6257
(21) 2015/633

(13) Т1
(22) 23/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) US20090174655P 01/05/2009 US and

(57)
1
Соединение за употреба во
третирање на зголемениот очен притисок,

US20090219990P 24/06/2009 US
(96) 30/04/2010 EP10770402.5

глаукомот,
очната
хипертензија,
или
примарниот глауком на отворениот агол кај

(97) 28/10/2015 EP2424546
(73) Inotek Pharmaceuticals Corporation
91 Hartwell Avenue Second Floor Lexington,

човекот, каде е спомнато соединение ((2R,

MA 02421, US

2-ил)метил
има уште 12 патентни барања.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

3S,
4R,
5R)-5-(6-(циклопентиламино)-9Hпурин-9-ил)-3,4-дихидрокситетрахидрофураннитрат.

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(51) C 07D 241/24, A 61K 31/4965, 9/08, 9/19,

(73) Toyama Chemical Co., Ltd.

A 61P 31/12, 31/16

2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku

(11) 6255
(21) 2015/634

(13) Т1
(22) 24/11/2015

Tokyo 160-0023, JP
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(45) 31/08/2013
(30) JP20100221682 30/09/2010 JP

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(96) 29/09/2011 EP11829253.1
(97) 18/11/2015 EP2623498

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Патенти
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1

Кристал на натриумова сол на 6-

(72) TAKAKURA, Keiko; NAKAMATSU,

(57)

Namika; TAKESHIMA, Sakiko and UEHARA,

флуоро-3-хидрокси-2-пиразинкарбоксамид

Sayuri
(54) НАТРИУМОВА СОЛ НА 6-ФЛУОРО-3-

или
хидрат
на
има уште 4 патентни барања.

истиот

ХИДРОКСИ-2-ПИРАЗИН КАРБОКСАМИД

(51) C 12P 21/06, A 61K 39/395, C 07K 16/28
(11) 6254
(13) Т1

N515, N516, N517, H539, N541, S571, L595, и
K619
на
SEQ
ID
NO:
2.

(21) 2015/635

има уште 8 патентни барања.

(22) 24/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) US20090173686P 29/04/2009 US and
US20090609675 30/10/2009 US
(96) 29/04/2010 EP10770329.0
(97) 16/09/2015 EP2425008
(73) Janssen Biotech, Inc.
800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044,
US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CUNNINGHAM, Mark;
RAUCHENBERGER, Robert; SWEET,
Raymond; FENG, Yiqing; HEERINGA,
Katharine; LUO, Jinquan; RUTZ, Mark; SAN
MATEO, Lani; SARISKY, Robert T.; TENG,
Fang; TEPLYAKOV, Alexey and WU, Sheng-jiun
(54) АНТАГАНОСТИ НА РЕЦЕПТОР 3 ОД
TOLL ТИП
(57)
1
Изолирано антитело или негов
фрагмент, кaдешто антителото се врзува за
сличен рецептор 3 (TLR3) амино киселински
остатоци K416, K418, L440, N441, E442, Y465,
N466, K467, Y468, R488, R489, A491, K493,
56 | С т р а н а
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(51) C 07D 239/48, A 61K 31/4965, A 61P

2525 Meridian Parkway Suite 260 Durham,

11/00
(11) 6253

NC 27713, US
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

(21) 2015/637

(22) 25/11/2015

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(45) 31/08/2013
(30) USP201161501687 27/06/2011 US and

(72) JOHNSON, Michael, R.
(54) 3,5-ДИАМИНО-6-ХЛОРО-H-(H-(4-(4-(2-

USP201261635745 19/04/2012 US
(96) 26/06/2012 EP12733368.0

(ХЕКСИЛ(2,3,4,5,6ПЕНТАХИДРОКСИХЕКСИЛ)АМИНО)

(97) 09/09/2015 EP2723722
(73) Parion Sciences, Inc.

ЕТОКСИ) ФЕНИЛ) БУТИЛ)
КАРБАМИМИДОИЛ) ПИРАЗИН-2КАРБОКСАМИД

(51) A 01N 43/40, A 61K 31/445, A 61P 3/00,
43/00
(11) 6252

(13) Т1

(21) 2015/638

(22) 25/11/2015

(57)

1

Соединение со формулата II:

(45) 31/08/2013
(30) US252806P 19/10/2009 US
(96) 05/10/2010 EP10825397.2
(97) 16/09/2015 EP2490533
(73) Amicus Therapeutics, Inc.
1 Cedar Brook Drive Cranbury, NJ 08512, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

назначено
R1

со
е

тоа,
што:
C(R2)(R3)(R4);

(72) RYBCZYNSKI, Philip; BOYD, Robert and

R2
е
водород,
-OH
или
халоген;
R3 е водород, -OH, халоген или -CH3;

LEE, Gary
(54) НОВИ СОСТАВИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ

R4 е халоген, -CH3, фенил, флуорофенил,
метилфенил,
циклохексилметил,

И/ИЛИ ТРЕТИРАЊЕ ЛИЗОЗОМНИ
БОЛЕСТИ НА НАТРУПУВАЊЕ

каде што кога R4 е халоген двете R2 и R3 не
може
да
се
водород;
R3 и R4 може да се соединат со јаглеродниот
атом на кој тие се прикачени за да
формираат циклоалкил прстен, кој може да е

Патенти
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опционално супституиран со еден или повеќе под услов да R2 и R3 не можат двете да
халоген

атоми; бидат водород кога R4 е халоген, и кога Z не

R6
е
водород
или
фенилалкил; е присутно, R7 е -OH, R5, R6 и R8 се
Z е опционално, кога присутно Z е -(CH2)-, - водород;
C(=O)-, -S(=O)2NH-, -S(=O)2-, -S(=O)2-CH2-, или негова фармацевтски прифатлива сол
C(=O)-NH-, -S(=O)2-NR9-, -C(=S)NH- или - или
солват;
C(=O)CH2-;
R9
е
R5
R7
R8

е

водород

водород
е

е

-OH
водород,

или

или

за употреба во спречување и/или третирање
CH3; лизозомна болест на натрупување кај

аминофенилалкил; пациент

со

или
халоген;
и дијагнозиран
халоген
или
-CH3, има
уште

ризик
12

од

развивање

со
патентни

или

истата.
барања.

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/506, 31/5377,

X и Y се секое независно O, S, S(O), SO2 или

31/538, 31/5383, 31/54, A 61P 27/02, 35/00,

NR1;

37/00, C 07D 403/14, 413/12, 417/14, 451/02,
471/04, 471/08, 491/08, 498/04

секое R1 е независно за секоја појава H,
опционално супституиран C1-6алкил, C(O)-

(13) Т1
(22) 25/11/2015

C1-6алкил,
CO2-C1-6алкил
или
R50;
секое R50 е C(R9)2-O-R10 или C(R9)2-S-R10;

(45) 31/08/2013
(30) US147059P 23/01/2009 US and

секое R9 е независно за секоја појава H,
опционално
супституиран
C1-6алкил,

US241630P 11/09/2009 US

опционално

(96) 22/01/2010 EP10701189.2
(97) 09/09/2015 EP2389372
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc.
1180 Veterans Boulevard South San

опционално супституиран C7-16арилалкил;
или алтернативно, две R9, заедно со

Francisco, CA 94080, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

група или опционално супституиран 3-8 член
хетероалициклил;
R10
е
Ra
или
-

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

P(O)(OR11)2; секое R11 е независно за секоја

(72) SINGH, Rajinder; LI, Hui; HECKRODT,
Thilo, J.; CHEN, Yan; YEN, Rose; DING,

појава Ra или моновалентна катјонска група;
или две R11, заедно со атомите на кој тие се

Pingyu; MCMURTRIE, Darren, John; TAYLOR,
Vanessa and THOTA, Sambaiah
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА
ИНХИБИЦИЈА НА JAK ПАТЕКАТА

поврзани, формираат 4-8 члена цикличен
фосфат група, или две R11 заедно

(11) 6250
(21) 2015/639

(57)

1

супституиран

C6-10арил

или

јаглеродот на кој тие се поврзани, формираат
опционално супституирана C3-8циклоалкил

претставуваат двовалентна катјонска група;
прстен A е C6-10арил или 5-10 член

Соединение со формулата I: хетероарил;
секое R2 е независно за секоја појава H, Re,
Rb, Re супституирани со едно или повеќе од
истите или различните Ra и/или Rb, -ORe
супституирано со едно или повеќе од истите

или

негова
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или

различните

Ra

и/или

Rb,

-C(O)Re и што е опционално супституиран со едно

супституирано со едно или повеќе од истите или повеќе од истите или различните Ra
или различните Ra и/или Rb, -N(Ra)Re при и/или
Rd
групи;
што Re е супституирано со едно или повеќе секое Rd е =O, -ORa, халоC1-3алкилокси,C1од истите или различните Ra и/или Rb, 6алкил, =S, -SRa, =NRa, =NORa, -N(Ra)2,
-S(O)2Re супституирано со едно или повеќе хало, -CF3, -CN, -NC, -OCN, -SCN, -NO, -NO2,
од истите или различните Ra и/или Rb, - =N2, -N3, -S(O)Ra, -S(O2)Ra, -SO3Ra, B(ORa)2, -B(N(Rc)2)2, -(C(Ra)2)m-Rb, -O- S(O)N(Ra)2, -S(O)2N(Ra)2, -OS(O)Ra, (C(Ra)2)m-Rb, -S-(C(Ra)2)m-Rb, -O-(C(Rb)2)m- OS(O)2Ra,

-OSO3Ra,

-OS(O)2N(Ra)2,

-

Ra,
-N(Ra)-(C(Ra)2)m-Rb,
-O-(CH2)m- C(O)Ra,
-CO2Ra,
-C(O)N(Ra)2,
CH((CH2)mRb)Rb, -C(O)N(Ra)-(C(Ra)2)m-Rb, - C(NRa)N(Ra)2, -C(NOH)Ra, -C(NOH)N(Ra)2, O-(C(Ra)2)m-C(O)N(Ra)-(C(Ra)2)m-Rb,OCO2Ra, -OC(O)N(Ra)2, -OC(NRa)N(Ra)2, N((C(Ra)2)mRb)2,
-S-(C(Ra)2)m-C(O)N(Ra)- [N(Ra)C(O)]nRa,
-(C(Ra)2)n-ORa,
-N(Ra)(C(Ra)2)m-Rb,-N(Ra)-C(O)-N(Ra)-(C(Ra)2)mS(O)2Ra, -C(O)-C1-6халоалкил, -S(O)2C1Rb, -N(Ra)-C(O)-(C(Ra)2)m-C(Ra)(Rb)2 или - 6халоалкил, -OC(O)Ra, -O(C(Ra)2)m-ORa, N(Ra)-(C(Ra)2)m-C(O)-N(Ra)-(C(Ra)2)m-Rb;

-N(Ra)C1-6халоалкил,

-

секое Ra е независно за секоја појава H, P(O)(ORa)2,
-N(Ra)-(C(Ra)2)m-ORa,
деутериум, C1-6алкил, C3-8циклоалкил, C4- [N(Ra)C(O)]nORa,
-[N(Ra)C(O)]nN(Ra)2,

S(C(Ra)2)m-ORa,

-

11циклоалкилалкил,
C6-10арил,
C7- [N(Ra)C(NRa)]n(Ra)2
или
-N(Ra)C(O)C116арилалкил, 2-6 член хетероалкил, 3-10 6халоалкил; или две Rd, земени заедно со
член
хетероалициклил,
хетероалициклилалкил,

4-11
5-15

член атомот или атомите на кој тие се поврзани,
член комбинирани за да формираат 3-10 член

хетероарил или 6-16 член хетероарилалкил; делумно или целосно заситен моно или
секое Rb е независно за секоја појава =O, - бицикличен прстен, опционално содржи еден
ORa, -O-(C(Ra)2)m,-ORa, халоC1-3алкилокси, или повеќе хетероатоми и опционално
=S, -SRa, =NRa, =NORa, -N(Rc)2, хало, -CF3, - супституиран со еден или повеќе Ra;
CN, -NC, -OCN, -SCN, -NO, -NO2, =N2, -N3, - секое Re е независно за секоја појава C1S(O)Ra, -S(O)2Ra, -SO3Ra, -S(O)N(Rc)2, - 6алкил,
C3-8циклоалкил,
OS(O)Ra,
-OS(O)2Ra,
-OSO3Ra,
- циклоалкилалкил,
C6-10арил,
OS(O)2N(Rc)2,

-C(O)Ra,

-CO2Ra,

- 16арилалицил, 2-6 член хетероалкил, 3-10

C(O)N(Rc)2, -C(NRa)-N(Rc)2, -C(NOH)-Ra, - член
хетероалициклил,
C(NOH)-N(Rc)2, -OC(O)Ra, -OC(O)ИЛИa, - хетероалициклилалкил,
OC(O)N(Rc)2, -OC(NH)-N(Rc)2,
OC(NRa)-N(Rc)2,
-[N(Ra)C(O)]nRa,
[N(Ra)C(O)]NORa, -[N(Ra)C(O)]nN(Rc)2
-[N(Ra)C(NRa)]n-N(Rc)2;

C4-11
C7-

4-11
5-15

член
член

- хетероарил или 6-16 член хетероарилалкил;
- p
е
0,
1,
2,
3
или
4;
или секое
секое

m
n

е
е

1,
0,

2
1,2

или
или

3;
3;

секое Rc е независно за секоја појава Ra, или две R2 групи, земени заедно со атомот
или, алтернативно, две Rc се земени заедно или атомите на кој тие се поврзани,
со азотниот атом на кој тие се врзани за да комбинирани за да формираат 4-10 член
формираат 3 до 10-член хетероалициклил делумно или целосно заситен моно или
или 5-10 член хетероарил што може бицикличен прстен, опционално содржи еден
опционално да вклучува едно или повеќе од или повеќе хетероатоми и опционално
истите или различните додатни хетероатоми супституиран со еден или повеќе Ra и/или
Патенти
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R5 е хало, -CN, опционално супституиран C1-

Rb;

Z1 и Z2 се секое независно CH, CR2 или N; 6алкил,

алкинил,

хидрокси,

опционално

R3 е H, опционално супституиран C1-6алицил супституиран C1-6алкокси, нитро, -N(Ra)2, или
R50; C(O)N(Ra)2, -CO2Ra или
-C(O)Ra.
R4 е H, опционално супституиран C1-6алкил
или
R50;
и има уште 18 патентни барања.

температура;

(51) A 47J 31/40, B 65D 85/804
(13) Т1
(22) 25/11/2015

(11) 6249
(21) 2015/640

и

втора фаза при која
температура достигната

предодредената
од водата во

(45) 31/08/2013
(30) IT2011BO00524 14/09/2011 IT

разменувачот (4) на топлина, контролира
пумпа (5), каде што наведената пумпа (5) ја

(96) 14/09/2012 EP12784686.3
(97) 09/09/2015 EP2747615
(73) Macchiavelli S.r.l.

турка водата по должината на линијата (3) и
по
должината
на
два
канали;

Via della Fisica, 15 San Lazzaro di Savena, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

првата цевка (8), со отворањето на првиот
влезен отвор (56) за проток на вода во

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

наведената комора за филтрирање (55) на
наведениот елемент за филтрирање (6), на

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) RONDELLI, Raffaele
(54) МЕТОД, СИСТЕМ И КАПСУЛА ЗА

првата инфузиона комора (26) на капсулата
(7) и првиот излезен отвор ( 58) за проток на

првиот канал што е дефиниран од страна на

вода од наведената комора за филтрирање

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПИЈАЛОК

(55)
на
наведениот
(57) 1 Метод за подготвување на пијалок, филтрирање(6);
назначен

со

тоа

што

се

состои

елемент

за
и

од: назначен со тоа што вториот канал е
дефиниран од страна на втората цевка (11), а

прва фаза во текот на која со помош на другиот за довод на отворот (57) за проток на
капсулата (7), која е вметната во комората за вода во наведената комора за филтрирање
филтрирање

(55)

на

елементот

за (55)

на

наведениот

елемент

за

филтрирање (6) и каде што наведената филтрација(6), втората инфузиона комора
капсула (7) е од типот кој прикажува различни (27) на капсулата (7) и на отворот на вториот
комори на инфузија (26 и 27), од кои секој излез ( 61) за проток на вода од наведената
содржи соодветен материјал за добивање на комора за филтрирање (55) на наведениот
инфузија, со кој протокот на вода што доаѓа елемент
за
филтрирање
од резервоарот (2) достигнува предодредена има уште 10 патентни барања.

60 | С т р а н а

(6).

Патенти

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПРОКАРИОТСКА

(51) C 12N 9/88
(11) 6248
(21) 2015/641

(13) Т1
(22) 25/11/2015

ФЕНИЛАЛАНИН АМОНИЈА-ЛИЈАЗА И
МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА СПОМЕНАТИТЕ

(45) 31/08/2013

СОЕДИНЕНИЈА

(30) US20070807227 25/05/2007 US
(96) 23/05/2008 EP08754717.0

(57) 1 Една Anabaena variabilis фенилаланин
амонија-лијазна (AvPAL) варијанта каде

(97) 02/09/2015 EP2152868
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

споменатата AvPAL варијанта има поголема
фенилаланин-конвертирачка активност и/или

105 Digital Drive Novato, CA 94949, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

намалена имуногеност во споредба со дивиот
тип на AvPAL (Seq. ID No:4) каде една или

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

повеќе

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

групата сочинета од цистеински резидуи на
позиции 503 и 565 се заменети со серинска

(72) VELLARD, Michel, C.; FITZPATRICK,
Paul, A.; KAKKIS, Emil, D. and WENDT, Daniel,

резидуа.
има уште 18 патентни барања.

цистеински

резидуи

избрани

од

J.

Патенти
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(51) C 07D 401/06
(11) 6247
(21) 2015/642

(13) Т1
(22) 25/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) GB201121557 15/12/2011 GB
(96) 14/12/2012 EP12805725.4
(97) 07/10/2015 EP2791129
(73) Atopix Therapeutics Limited
London WC2R 1BH, GB
(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) TONNEL, Jacques; PINTUS, Tony and
BURGOS, Alain
(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕСТЕРИ
НА (5-ФЛУОРО-2-МЕТИЛ-3-КВИНОЛИН-2ИЛМЕТИЛИНДОЛ-1-ИЛ)-ОЦЕТНА
КИСЕЛИНА

при што R1 е C1-C6 алкил или бензил;
процесот
опфаќа
i.

подложување

соединение

на

реакција

со

формула

на

едно
(II):

при што R1 е онака како што е дефиниран за
формула
(I);
со 2-квинолин карбоксалдехид под кисели
услови и на температура од ≤ 10°C;
за да даде кисела дополнителна сол од
соединение

со

формула

(III):

при што R1 е онака како што е дефиниран за
(57) 1 Процес за подготовка на соединение
формула
(I);
со
формула
(I):
ii. кога реакцијата од чекорот (i) е значително
завршена,
62 | С т р а н а
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до¬полнителна сол со база за да се добие iii. подложување на реакција на соединението
алкохолот од формула (III), додека во исто со формула (III) со агенс за редуци¬рање за
време се одржува температурата на ≤ 10°C; и да се добие соединение со формула (I).
има
уште
14
патентни
барања.

(51) C 12N 9/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00, C

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

07K 7/06, 7/08

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 6246
(21) 2015/643

(13) Т1
(22) 25/11/2015

(72) Hilf, Norbert; Weinschenk, Toni; Trautwein,
Claudia; Walter, Steffen; Singh, Harpreet;

(45) 31/08/2013

Emmerich, Niels and Schoor Oliver
(54) НОВА ИМУНОТЕРАПИЈА ПРОТИВ

(30)
(96) 27/03/2008 EP08005889.4
(97) 07/10/2015 EP2105501
(73) Immatics Biotechnologies GmbH

НЕВРОНАЛНИ И МОЗОЧНИ ТУМОРИ

72076 Tübingen, DE

No.
има уште 11 патентни барања.

(74) Друштво за застапување од областа на

(57)

1

Пептид

што

се

состои

од

аминокиселинската секвенца според SEQ ID
1.

индустриската сопственост ЖИВКО

(51) B 60F 5/02, B 64C 3/56, 37/00

(54) ХИБРИДНО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО

(13) Т1
(22) 25/11/2015

ЗА КОПНО И ВОЗДУХ И ПОСТАПКА ЗА
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ТАКВОТО ВОЗИЛО

(45) 31/08/2013
(30) SK20110005039 30/08/2011 SK and

(57) 1 Хибридно транспортно возило за
копно и воздух се состои од тело, кабина,

SK20110005044 30/08/2011 SK

собирачки крила, шасија и погонска единица

(96) 22/08/2012 EP12783374.7
(97) 23/09/2015 EP2750905
(73) Aeromobil S.r.o.
Búdková 28 811 04 Bratislava, SK

со преклопување на преносот на вртежниот
момент помеѓу, пропелер сместен на задниот

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

трансформација во стерлинг автомобил со
две или четири тркала или во стерлинг

(72) KLEIN, Stefan

летало за полетувањеи и слетување на копно

(11) 6237
(21) 2015/644

Патенти

дел од возилото и погонските тркала,
возилото вклучува соодветен механизам за
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или

вода, подолжната

-кадешто

еден

или

два

механизми

за -

два

оска

механизми

на
за

втора

возилото;
соодветна

соодветна трансформација за вовлекување трансформација за промена на контурата на
или испуштање на крилата(1) од и на платформата на крилата , секоја одделно
позиција за летање се сместени во средината сместена во телото на крилото (1) и секоја
на
телото
(4); содржи хоризонтална оска (3) на крилото и
се
секој

карактеризира
со
тоа
што: втор поместувачки мотор , за издигање на
механизам
за
прва
соодветна задните делови на секое крило(1) врз горниот

трансформација содржи прв поместувачки предендел

на

крилото

(1);

и

мотор и вертикална оска (2) за вовлекување - погонските тркала се предни тркала,
и испуштање на крило (1) со издигање околу соодветен трет механизам за трансформацја
вертикална оска помеѓу позиција за летање, кој содржи трет мотор за придвижување за
во кој оската на крилото е приближно во промена на патеката на предните тркала е
нормална позиција со подолжната оска на сместен во предниот дел на телото (4)
возилото, и повлечена позиција при која има
уште
9
патентни
барања
оската на крилото е приближно паралелна со
.

(51) A 61K 39/00, 39/02, 39/09, 39/102, 39/12,
39/145, 39/295, 39/39
(11) 6238
(21) 2015/645

(13) Т1
(22) 25/11/2015
(45) 31/08/2013

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BALLOU JR, William Ripley and HANON,
Emmanuel Jules
(54) ВАКЦИНА

(30) US20080045291P 16/04/2008 US
(96) 16/04/2009 EP09732491.7

(57)
1
Имуноген состав којшто содржи
некоњугирани
пневмококи
PhtD
и

(97) 23/09/2015 EP2271360
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

некоњугиран пневмококен пнеумолизин и
адјувантен состав којшто е составен од

Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

масло
во
вода
емулзија,
кадешто
споменатото масло во вода емулзија содржи
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0.5-10 mg метаболизирано масло, 3-9 mg агенс се во воден носач, кадешто волуменот
токол и 0.1 – 4 mg емулзифицирачки агенс по на

дозата

е

помеѓу

0.4

и

1.5

ml.

човечка доза и маслото и емулзифицирачки има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 36/315, 9/06, 9/107, A 61P 17/06
(11) 6239
(13) Т1

(54) МАСЛЕНО-ЕКСТРАХИРАН ПРОИЗВОД
ОД ИНДИГО НАТУРАЛИС И ПОСТАПКА ЗА

(21) 2015/646

(22) 26/11/2015

НЕГОВА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА

(45) 31/08/2013

(57)

1

Маслено-екстрахиран производ од

(30) TW20110105463 18/02/2011 TW

индиго

натуралис

кој

се

добива

преку

(96) 21/10/2011 EP11186142.3
(97) 14/10/2015 EP2489358
(73) Galderma S.A.
Zugerstrasse 8 6330 Cham, CH

постапка кој опфаќа екстракција на прав од
индиго натуралис со масло при загревање,

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

постапка, екстракција на прав од индиго
натуралис се врши на температура во опсег

(72) Lin, Yin-Ku

од

проследено со рафинирање по пат на
филтрација,
кадешто,
во
споменатата

100

°C

до

155

°C.

има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 31/58, A 61P 1/16, 17/02, 9/14
(11) 6240

(13) Т1

(21) 2015/647

(22) 26/11/2015
(45) 31/08/2013

CIPOLLARO, Marilena; FORTE, Amalia and
ROSSI, Francesco
(54) ДЕРИВАТИ НА 5БЕТА, 14БЕТААНДРОСТАН КОРИСНИ ВО ЛЕКУВАЊЕТО

(30) EP20070109779 07/06/2007 -(96) 04/06/2008 EP08760508.5

НА ЗАБОЛУВАЊА ПОРАДИ ФИБРОЗА НА
ОРГАН

(97) 04/11/2015 EP2160190
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47 00144 Rome, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FERRARI, Patrizia; BIANCHI, Giuseppe;

кадешто:

BERRINO, Liberato; CASCINO, Antonio;
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симболот - - - претставува единечна или R7 е водород, метил или C2-C4 алкил, овој
двојна

врска; алкил е несупституиран или суспституиран со

Y е кислород или гванидиноимидони кога - - - еден или повеќе NR10R11 или NR10R11 и
во
позиција
3
е
двојна
врска; хидрокси;
Y е хидрокси, OR4 или SR4, кога - - - во R8, R9 се независно водород; метил; C2-C6
позиција 3 e единечна врска и може да има алкил or C3-C6 алкенил, овие алкил и
алфа
или
бета
конфигурација; алкенил групи се несупституирани или
R е несупститиран или супституиран 3-фурил супституирани со еден или повеќе NR10R11,
или

4-пириданизил

група; или NR10R11 и хидрокси, или R8 и R9 земени

R1 е водород; метил; етил или n-пропил заедно
со
азотниот
атом
формира
супституран
со
OH
или
NR5R6; несупституиран или супституиран заситен
R2 е водород или заедно со R3 е врска на или
незаситен
пентаили
оксиран
прстен; монохетероцикличен
прстен,

хексакојшто

R3 е водород или заедно со R2 е врска на опционално содржи друг хетероатом избран
оксиран
прстен; од кислород или сулфур или азот;, или R8 е
R4 е водород; метил; C2-C6 алкил or C3-C6 водород

и

R9

е

амидино;

или

NR8R9

алкенил или C2-C6 ацил, овие алкил, претставува
пропаргиламино,
алкенил и ацил групи се несупституирани или R10, R11 се независно водород, C1-C6 алкил,
супституирани со квартенарна амониум група или R10 and R11, земени заедно со азотниот
или една или повеќе OR7, NR8R9, формил, формира несупституиран или супституиран
амидино, гванидиноимино или со NR8R9 и заситен или незаситен пента- или хексахидрокси;
монохетероцикличен прстен за превенција
R5, R6 се независно водород; метил; C2-C6 или лекување на болест поради фиброза на
алкил несупституирани или супституирани со орган избран од групата којашто се состои од
еден
NR10R11,
или фиброза на бубрег; фиброза на срце;
NR10R11 и хидрокси, или R5 и R6 земени фиброза на панкреас; фиброза на бели
заедно
со
азотниот
атом
формира дробови ; фиброза на васкуларен сад;
несупституиран или супституиран заситен фиброза на коскена срж, фиброза на црн
или
незаситен
пентаили
хекса- дроб; или фиброза на орган поради
монохетероцикличен

прстен,

којшто системска

склероза.

опционално содржи друг хетероатом избран има уште 12 патентни барања.
од кислород или сулфур или азот;
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(51) C 07D 213/81, A 61K 31/4412, A 61P

(54) ДЕРИВАТИ НА ПИКОЛИНАМИДО -

31/10
(11) 6241

(13) Т1

ПРОПАНСКА КИСЕЛИНА КОРИСНИ КАКО
ГЛУКАГОН РЕЦЕПТОРСКИ АНТАГОНИСТИ

(21) 2015/648

(22) 27/11/2015

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

(45) 31/08/2013
(30) US201161488842P 23/05/2011 US
(96) 23/05/2012 EP12724507.4
(97) 30/09/2015 EP2714661
(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHAKRAVARTY, Devraj; SHOOK, Brian;
XU, Guozhang; ZHANG, Rui; KREUTTER,
Kevin; POWELL, Mark; SONG, Fengbin; YANG,
Shyh-ming and ZHAO, Bao-ping

кадешто
L1 е избран од групата којашто се состои одCH2-,
a
е
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секој R1 е независно избран од групата алкокси

и

којашто се состои од халоген, хидрокси, c

цел

е

флуориниран
број

C1-4

од

0

алкокси;
до

4;

цијано, C1-4 алкил, флуориниран C1-4 алкил, секој R3 е независно избран од групата
C2-4
алкенил, којашто се состои од халоген, цијано, нитро,
C1-4 алкокси, флуориниран C1-4 алкокси, - C1-4 алкил, флуориниран C1-4 алкил, C1-4
SO2-(C1-2 алкил), -C(O)-C1-2 алкил, фенил, алкокси, флуориниран C1-4 алкокси и -C(O)C3-6 циклоалкил и
b
е
цел
број

C5-6
од

cyaloалкенил; C1-2
0
до
3;

алкил;

секој R2 е независно избран од групата или негова фармацевтски прифатлива сол.
којашто се состои одхалоген, цијано, C1-4 има уште 18 патентни барања.
алкил, флуориниран C1-4 алкил, C1-4

(51) A 61K 35/64, 38/05, A 61P 25/20
(11) 6242
(13) Т1

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

(21) 2015/649

(72) MCINNES, Mike
(54) СОСТАВ НА МЕД СО L-АЛАНИЛ-LГЛУТАМИН

(22) 27/11/2015

(45) 31/08/2013
(30) GR20110008343 18/05/2011 GB
(96) 16/05/2012 EP12723520.8
(97) 30/09/2015 EP2709638
(73) Benenox Limited
8 Walker Street Edinburgh EH3 7LH, GB

(57) 1 Состав којшто содржи мед и L-аланилL-глутамин.

(51) C 12Q 1/68

нуклеинскокиселински

(11) 6243
(21) 2015/650

(13) Т1
(22) 30/11/2015

има уште 14 патентни барања.

таргети

на

повеќе

места во еден приме¬рок, кој што ги опфаќа
следните
чекори:

(45) 31/08/2013
(30) US201113080616 05/04/2011 US and

обезбедување

US321124P 05/04/2010 US

подлога;

(96) 05/04/2011 EP11766613.1
(97) 02/09/2015 EP2556171
(73) Prognosys Biosciences, Inc.
La Jolla, CA 92037, US

доставување на олигонуклеотидни сонди за
повеќекратни
нуклеинскокиселински

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

да
се
хибридизираат
нуклеинскоки¬се¬линските

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

миење

(72) CHEE, Mark, S.
(54) ПРОСТОРНО КОДИРАНИ БИОЛОШКИ

олигонуклеотидни сонди од примерокот;
доставување на кодирачки средства до

примерок

прицврстен

за

тар¬¬гети на повеќето места во примерокот;
овозможување на олигонуклеотидните сонди

на

со
таргети;

нехибридизираните

АНАЛИЗИ

локациите на повеќето места во примерокот
(57) 1 Метод за одредување на просторни според познат просторен образец, при што
обрасци за изобилство или за активност или најмалку два кодирачки агенси се доста¬вени
и
за
две¬те
на
повеќекратните до секое од повеќето места и комбинацијата
Патенти
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од кодирачките агенси доставени до секое низа
место

е

од

кодираните

сонди;

и

различна; поврзување на изобилството или активноста

впарување на кодирачките агенси со или на двете од повеќекратните био¬лош¬ки
олигонуклеотидните сонди хибридизирани со таргети на локациите на повеќето места во
нуклеинскокиселинските таргети за да се примерокот.
формираат
кодирани
сонди; има уште 14 патентни барања.
одредување на целата или на дел од една

(51) C 07D 215/227, A 61K 31/47, A 61P 31/00, (72) GUILLEMONT, J.E.G., ; LANÇOIS, D.F.A.,
C 07D 215/12, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14,
; PASQUIER, E.T.J.,; ANDRIES, K.J.L.M., and
405/06, 405/12, 413/06, 417/06
KOUL, Anil,
(11) 6245

(13) Т1

(54) АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА

(21) 2015/651

(22) 30/11/2015

ХИНОЛИН

(45) 31/08/2013

(57) 1 Соединение според општата формула

(30) EP05106962 28/07/2005 -(96) 26/07/2006 EP06777972.8

(Ia)

или

Формула

(Ib):

(97) 09/09/2015 EP1912948
(73) Janssen Pharmaceutica, NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
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негова

фармацевтски

прифатлива арилалкил,

киселинска или базна адитивна сол, негов моно-

хидрокси,

или

алкилокси,

диалкиламино,

амино,

алкилтио,

кватернарен амин, негова стереохемиска алкилоксиалкил,
алкилтиоалкил,
арил,
изомерна форма, негова таутомерна форма пиридил
или
пиримидинил;
или негова N-оксидна форма, назначено со R6
е
арил
или
Het;
тоа,
што: R7 е водород, хало, алкил, арил или Het;
p е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4; R8 е праволиниски или разгранет заситен
q е цел број еднаков на 1, 2 или 3; јаглеводороден радикал што има 1 до 6
Z
R1

е

радикал
е

циано,

одбран
хало,

од

алкил,

формулите: јаглеродни
R9
халоалкил, R10

е

атоми;
водород
е

или
оксо;

алкил;
и

хидрокси,
алкилокси,
алкилтио, X
е
-CH2или
-CO-;
алкилоксиалкил, алкилтиоалкил, арилалкил, алкил е праволиниски или разгранет заситен
ди(арил)алкил,
арил
или
Het; јаглеводороден радикал што има 1 до 6
R2 е водород, алкилокси, арил, арилокси, јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
хидрокси,

меркапто,

алкилтио,
моно
пиролидино или

алкилоксиалкилокси, јаглеводороден радикал што има 3 до 6

или
ди(алкил)амино, јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
радикал со формула јаглеводороден радикал што има 3 до 6

јаглеродни атоми прикачени на праволиниски
назначено со тоа, што Y е CH2, O, S, NH или или разгранет заситен јаглеводороден
N-алкил
; радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми;
R3 е алкил, арилалкил, арил, моно- или ди- назначено со тоа, што секој јаглероден атом
алкиламиноалкил,

Het

или

Het-алкил; може да е опционално супституиран со

R4 и R5 секое независно е водород; алкил; циано, хидрокси, алкилокси или оксо;
алкилоксиалкил; арилалкил; Het-алкил; моно- арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил,
или диалкиламиноалкил; Het; или арил; или аценафтил или тетрахидронафтил, секое е
R4 и R5 заедно со азотниот атом на кој тие се опционално супституирано со 1, 2 или 3
прикачени формираат радикал одбран од супституенти, секој супституент е независно
групата
составена
од
пиролидино, одбран од хидрокси, хало, циано, нитро,
пиперидино,

пиперазино,

морфолино,

4- амино,

моно-

или

диалкиламино,

алкил,

тиоморфолино,
2,3-дихидроизоиндол-1-ил, халоалкил,
алкилокси,
карбоксил,
тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидро-пиридил, алкилоксикарбонил,
аминокарбонил,
1,4-диазациклохептил,
оксациклохептил,

1-аза-4- морфолинил
или
1,2,3,4- диалкиламинокарбонил;

моно-

или

тетрахидроизохинолин-2-ил,
2H-пиролил, Het е моноцикличен хетероцикл одбран од Nпиролинил,
пиролил,
имидазолидинил, феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил,
пиразолидинил,
пиразолинил,
триазолил,

2-имидазолинил,

2- пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил,

имидазолил,
пиразолил, оксазолил,
пиридинил,
пиридазинил, изотиазолил,

пиримидинил, пиразинил
опционално супституирани

изоксазолил,
тиазолил,
пиридинил,
пиримидинил,

и триазинил, пиразинил или пиридазинил; или бицикличен
со еден или хетероцикл
одбран
од
хинолинил,

повеќе супституенти, секој супституент хиноксалинил, индолил,
независно одбран од алкил, халоалкил, хало, бензоксазолил,
Патенти
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бензoтиазолил,
бензoфуранил,

бензизотиазолил, до 6 јаглеродни атоми или цикличен заситен
бензoтиенил,

2,3- јаглеводороден радикал што има 3 до 6

дихидробензo[1,4]диoксинил
или јаглеродни атоми или цикличен заситен
бензo[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и јаглеводороден радикал што има 3 до 6
бицикличен
хетероцикл
е
опционално јаглеродни атоми прикачени на праволиниски
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој или разгранет заситен јаглеводороден
супституент
хидрокси,

независно одбран од хало, радикал што има 1 до 6 јаглеродни атоми;
алкил
или
алкилокси; назначено со тоа, што еден или повеќе

хало е супституент одбран од флуоро, хлоро, јаглеродни атоми се супституирани со еден
бромо
или
јодо;
и или
повеќе
хало
халоалкил е праволиниски или разгранет има уште 10 патентни барања.

атоми.

заситен јаглеводороден радикал што има 1

(51) A 61K 31/4965, A 61P 25/00, C 07D

(54) ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО ЗА

241/20

СТЕНОЗА НА СПИНАЛНИОТ КАНАЛ
(13) Т1
(22) 30/11/2015

(57) 1 Средство кое се користи за третирање
на стеноза на спиналниот канал, наз¬на-

(45) 31/08/2013
(30) JP2008162638 23/06/2008 JP

че¬но со тоа, што содржи 2-{4-[N-(5,6дифенилпиразин-2-ил)-N-изопропил-ами-

(96) 22/06/2009 EP09770106.4
(97) 21/10/2015 EP2292231
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd.

но]бу¬тилокси}оцетна киселина или 2-{4-[N(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-изо¬про-

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho
Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP

(метилсулфонил)ацетамид,
или
негова
фармацевтски
при¬фатлива
сол,
како

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

активна
има уште 2 патентни барања.

(11) 6244
(21) 2015/653

пил¬амино]бутилокси}-N-

состојка.

(72) KUWANO, Keiichi

72 | С т р а н а
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(51) A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04

(CR7R8)sC(O)O(CR7R8)t,

(11) 6236

(13) Т1

(CR7R8)sOC(O)(CR7R8)t,

(21) 2015/654

(22) 30/11/2015

(CR7R8)sOC(O)NR9(CR7R8)t,
(CR7R8)sNR9(CR7R8)t,

(45) 31/08/2013
(30) US20060860840P 22/11/2006 US
(96) 19/11/2007 EP12158715.8

(CR7R8)sNR9C(O)NR9(CR7R8)t,
(CR7R8)sS(O)(CR7R8)t,

(97) 28/10/2015 EP2497470
(73) Incyte Holdings Corporation

(CR7R8)sS(O)NR7(CR8R9)t,
(CR7R8)sS(O)2(CR7R8)t,

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE

(CR7R8)sS(O)2NR9(CR7R8)t,

19803, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

споменатиот
циклоалкилен,
арилен,
хетероциклоалкилен или хетероарилен е

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Yao, Wenqing; Zhuo, Jincong; Zhang,

опционално супституиран со 1, 2, или 3
супституенти независно избрани од Cy4,

Colin; Metcalf, Brian; Xu, Meizhong; He,
Chunhong; Qian, Ding-quan; Burns, David M.

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN,

and Li, Yunlong
(54) ИМИДАЗОТРИАЗИНИ И
ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ КАКО КИНАЗНИ

NO2,

ИНХИБИТОРИ
1

(57)

Соединение

со

Формула

N3,

C(O)NRc1Rd1,
OC(O)NRc1Rd1,

ORa1,

или
кадешто

SRa1,

C(O)Rb1,

C(O)ORa1,
OC(O)Rb1,
NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1,

NRc1C(O)NRc1Rd1,
I: C(=NRg)NRc1Rd1,

NRc1C(O)ORa1,
NRc1C(=NRg)NRc1Rd1,

P(Rf1)2,
P(ORe1)2,
P(O)ORe1ORf1,
S(O)Rb1,

P(O)Re1Rf1,
S(O)NRc1Rd1,

S(O)2Rb1, NRc1S(O)2Rb1, и S(O)2NRc1Rd1;
R1
е
H
или
-W"-X"-Y"-Z";
R2 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6

или негова фармацевтски прифатлива сол
или

пролек,

кадешто:

алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORA,
SRA,
C(O)RB,
C(O)NRCRD,
C(O)ORA,
OC(O)RB,
OC(O)NRCRD,
NRCRD,
NRCC(O)RB, NRCC(O)NRCRD, NRCC(O)ORA,

A
e
N;
S(O)RB, S(O)NRCRD, S(O)2RB, NRCS(O)2RB,
Cy1 е арил, хетероарил, циклоалкил или
или
S(O)2NRCRD; или
хетероциклоалкил, секој опционално е
R2 и -L2-Cy2 се поврзани заедно за да
супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 -W-X-Y-Z;
формира
група
со
формула:
Cy2 е арил, хетероарил, циклоалкил или
хетероциклоалкил, секој опционално е
супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 -W’-X’-Y’-Z’;
L1
L2

е

е
(CR4R5)m;
(CR7R8)r, (CR7R8)s-(циклоалкилен)-

(CR7R8)t,
(CR7R8)s-(арилен)-(CR7R8)t,
(CR7R8)s-(хетероциклоалкилен)-(CR7R8)t,
кадешто прстен B е фузиран арил или
(CR7R8)s-(хетероарилен)-(CR7R8)t,
хетероарил
прстен,
секој
(CR7R8)sO(CR7R8)t,
(CR7R8)sS(CR7R8)t, фузиран
опционално
супституиран
со
1,
2,
или
3
-W’(CR7R8)sC(O)(CR7R8)t,
X’-Y’-Z’;
(CR7R8)sC(O)NR9(CR7R8)t,
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R4

е

H;

амино,

C1-6

алкиламино,

и

C2-8

R5 е избран од H, хало, OH, C1-6 алкил, и диалкиламино;
циклоалкил;
Y, Y’,и Y" се независно отсутен или независно
или R4 и R5 заедно со C атом кон којшто тие избран од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2се сврзани формира 3, 4, 5, 6, или 7-член 6 алкинилен, O, S, NRh, CO, COO, CONRh,
циклоалкил;
SO, SO2, SONRh, и NRhCONRi, кадешто секој
R7 и R8 се независно избрани од H, хало, од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, и C2-6
OH, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, алкинилен е опционално супституиран со 1, 2
C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, CN, и NO2; или 3 супституенти независно избран од
или R7 и R8 заедно со C атом кон којшто тие хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, C1-6
се сврзани формира 3, 4, 5, 6, или 7-член алкокси, C1-6 халоалкокси, амино, C1-6
циклоалкил или хетероциклоалкил прстен, алкиламино,
и
C2-8
диалкиламино;
секој опционално супституиран со 1, 2, или 3 Z, Z’ и Z" се независно избран од H, хало, C1супституент независно избран од хало, OH, 6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN, NO2, N3,
алкокси,

C1-6

халоалкил,

CN,

и

NO2; OR32,

SR32,

C(O)Rb2,

C(O)NRc2Rd2,

R9 е H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, или C2-6 C(O)ORa2,
OC(O)Rb2,
OC(O)NRc2Rd2,
алкинил;
NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)NRc2Rd2,
W, W’, и W" се независно отсутен или NRc2C(O)ORa2,
независно избран од C1-6 алкилен, C2-6 NRc2C(=NRg)NRc2Rd2,
алкенилен, C2-6 алкинилен, O, S, NRh, CO, P(O)Re2Rf2,
COO, CONRh, SO, SO2, SONRh и NRhCONRi, S(O)NRc2Rd2,
кадешто

секој

од

C1-6

алкилен,

C2-6 S(O)2NRc2Rd2,

C(=NRg)NRc2Rd2,
P(Rf2)2, P(ORe2)2,

P(O)ORe2OR12,
S(O)Rb2,
S(O)2Rb2, NRc2S(O)2Rb2,
арил,

циклоалкил,

алкенилен, и C2-6 алкинилен е опционално хетероарил и хетероциклоалкил, кадешто
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6
независно избран од хало, C1-6 алкил, C1-6 алкинил, арил, циклоалкил,
халоалкил,
OH,
C1-6
алкокси,
C1-6 хетероциклоалкил
се

хетероарил,и
опционално

халоалкокси, амино, C 1-6 алкиламино, и C2- супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти
8
диалкиламино;
независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6
X, X’,и X" се независно отсутен или независно алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил,
избран од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2- халосулфанил, CN, NO2, N3, OR32, SR32,
6
алкинилен,
арилен,
циклоалкилен, C(O)Rb2,
C(O)NRc2Rd2,
C(O)ORa2,
хетероарилен
кадешто секој

и
од

алкенилен,
C2-6
циклоалкилен,
хетероциклоалкилен

хетероциклоалкилен, OC(O)Rb2,
OC(O)NRc2Rd2,
NRc2Rd2,
C1-6 алкилен, C2-6 NRc2C(O)Rb2,
NRc2C(O)NRc2Rd2,
алкинилен,
арилен, NRc2C(O)ORa2,
хетероарилен
и NRc2C(=NRg)NRc2Rd2,
е

опционално P(O)Re2Rf2,

C(=NRg)NRc2Rd2,
P(Rf2)2, p(ORe2)2,

P(O)ORe2ORf2,

S(O)Rb2,

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, NRc2S(O)2Rb2, и
независно избран од хало, CN, NO2, OH, C1-6 S(O)2NRc2Rd2;
алкил, C1-6 халоалкил, C2-8 алкоксиалкил, кадешто два соседни -W-X-Y-Z, заедно со
C1-6 алкокси, C1-6 халоалкокси, C2-8 атомите кон којшто тие се сврзани,
алкоксиалкокси,
хетероциклоалкил,
74 | С т р а н а

C(O)ORj,

циклоалкил, опционално формира фузиран 4-20 член
C(O)NRhRi, циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член
Патенти

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

хетероциклоалкил прстен, секој опционално S(O)2NRc4Rd4;
супституиран со 1, 2, или 3 супституенти RA е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4
независно избрани од хало, C1-6 алкил, C2-6 алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил,
алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, арил, или хетероарил кадешто споменатиот
халосулфанил, CN, NO2, ORa3, SRa3, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил,
C(O)Rb3,
C(O)NRc3Rd3,
C(O)ORa3, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или
OC(O)Rb3,
OC(O)NRc3Rd3,
NRc3Rd3, хетероарил е опционално супституиран со 1,
NRc3C(O)Rb3,
NRc3C(O)NRc3Rd3, 2 или 3 супституенти независно избран од
C(=NRg)NRc3Rd3, OH,

NRc3C(O)ORa3,

амино,

хало

и

C1-4

алкил;

S(O)Rb3, RB е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4
NRc3S(O)2Rb3, алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил,

NRc3C(=NRg)NRc3Rd3,
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3,
S(O)2NRc3Rd3,
хетероарил,и

CN,

арил,
циклоалкил, арил или хетероарил кадешто споменатиот
хетероциклоалкил; C1-4 алкил, C2-4 алкенил, или C2-4 алкинил,

кадешто два соседни -W’-X’-Y’-Z’, заедно со циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, или
атомите кон којшто тие се сврзани, хетероарил е опционално супституиран со 1,
опционално формира фузиран 4-20 член 2 или 3 супституенти независно избран од
циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член OH, CN, амино, хало,и C1-4 алкил;
хетероциклоалкил прстен, секој опционално RC и RD се независно избран од H, C1-4
супституиран со 1, 2, или 3 супституенти алкил, C2-4 алкенил или C2-4 алкинил,
независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4
алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, алкенил, или C2-4 алкинил, е опционално
халосулфанил, CN, NO2, ORa3, SRa3, супституиран со 1, 2 или 3 супституенти
C(O)Rb3,

C(O)NRc3Rd3,

C(O)ORa3, независно избран од OH, CN, амино, хало и

OC(O)Rb3,
OC(O)NRc3Rd3,
NRc3Rd3, C1-4
алкил;
NRc3C(O)Rb3,
NRc3C(O)NRc3Ra3, или RC и RD заедно со N атом кон којшто тие
C(=NRg)NRc3Ra3, се сврзани формира 4-, 5-, 6- или 7-член
S(O)Rb3, хетероциклоалкил група или хетероарил

NRc3C(O)ORa3,
NRc3C(=NRg)NRc3Ra3,
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3,
S(O)2NRc3Rd3,
арил,
хетероарил

и

NRc3S(O)2Rb3, група, секој опционално супституиран со 1, 2,
циклоалкил, или 3 супституенти независно избран од OH,

хетероциклоалкил; CN,

амино,

хало

и

C1-4

алкил;

Cy4 е избран од арил, циклоалкил, Ra, Ra1, Ra2 , Ra3,и Ra4 се независно
хетероарил,и
хетероциклоалкил,
секој избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил,
опционално супституиран со 1, 2, 3, 4, или 5 C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил,
супституенти независно избран од хало, C1-6 циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил,
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 арилалкил,
хетероарилалкил,
халоалкил, халосулфанил, CN, NO2, N3, циклоалкилалкил, и хетерозиклоалкилалкил,
ORa4,

SRa4,

C(O)Rb4,

C(O)NRc4Rd4, кадешто

спомеантиот

C1-6

алкил,

C1-6

C(O)ORa4,
OC(O)Rb4,
OC(O)NRc4Rd4, халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил,
NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, арил,
циклоалкил,
хетероарил,
NRc4C(O)ORa4,
NRc4C(=NRg)NRc4Rd4,

C(=NRg)NRc4Rd4, хетероциклоалкил,
P(Rf4)2, P(OR4)2, хетероарилалкил,

арилалкил,
циклоалкилалкил
или

P(O)Re4Rf4,
P(O)ORe4ORf4,
S(O)Rb4, хетероциклоалкилалкил
е
опционално
S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, и супституиран со 1, 2 или 3 супституенти
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независно избран од OH, CN, амино, хало, алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6
C1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6халоалкил и C1- алкинил,

арил,

6
халоалкокси; хетероциклоалкил,
Rb, Rb1, Rb2, Rb3 и Rb4 се независно хетероарилалкил,

хетероарил,

циклоалкил,

арилалкил,
циклоалкилалкил
or

избрани од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, хетероциклоалкилалкил,
кадешто
во
C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил, споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил,
циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил,
арилалкил,
хетероарилалкил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил,
циклоалкилалкил, и хетероциклоалкилалкил, арилалкил,

хетероарилалкил,

кадешто споменатиот C1-6 алкил, C1-6 циклоалкилалкил
халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, хетероциклоалкилалкил
арил,
циклоалкил,
хетероциклоалкил,

е

или
опционално

хетероарил, супституиран со 1, 2, или 3 супституенти
арилалкил, независно избран од OH, CN, амино, хало,

хетероарилалкил,
циклоалкилалкил,
или C1-6 алкил, C1-6алкокси, C1-6халоалкил,и
хетероциклоалкилалкил
е
опционално C1-6халоалкокси;
супституиран со 1, 2, или 3 супституенти или Rc1 и Rd1 заедно со N атомот кон којшто
независно избран од OH, CN, амино, хало, тие се сврзани формира 4-, 5-, 6- или 7-член
C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и хетероциклоалкил група или хетероарил
C1-6
халоалкокси; група, секој опционално супституиран со 1, 2,
Rc и Rd се независно избрани од H, C1-10 или 3 супституенти независно избран од OH,
алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 CN, амино, хало, C1-6алкил, C1-6алкокси, C1алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 6
халоалкил,
и
C1-6
халоалкокси;
хетероциклоалкил,

арилалкил, Rc2 и Rd2 се независно избрани од H, C1-10

хетероарилалкил,
циклоалкилалкил
или алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6
хетероциклоалкилалкил,
кадешто алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил,
споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, хетероциклоалкил,
C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил, хетероарилалкил,

арилалкил,
циклоалкилалкил,

хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил,
арилалкил,
хетероарилалкил, арилхетероциклоалкил,
циклоалкилалкил

или биарил,

арилциклоалкил,
арилхетероарил,

хетероарилциклоалкил,

хетероциклоалкилалкил
е
опционално хетероарилхетероциклоалкил,
супституиран со 1, 2, или 3 супституенти хетероариларил и бихетероарил, кадешто
независно избран од OH, CN, амино, хало, споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил,
C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил,
C1-6
халоалкокси; хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил,
или Rc и Rd заедно со N атомот кон којшто арилалкил,
хетероарилалкил,
тие се сврзани формира 4-, 5-, 6- или 7-член циклоалкилалкил,
хетероциклоалкил група или хетероарил арилциклоалкил,
група, секој опционално супституиран со 1, 2, арилхетероарил,

хетероциклоалкилалкил,
арил-

хетероциклоалкил,
биарил,

или 3 супституенти независно избран од OH, хетероарилциклоалкил,
хетероарил
CN, амино, хало, C1-6алкил, C1-6алкокси, C1- хетероциклоалкил,
хетероариларил
и
6халоалкил,
и
C1-6
халоалкокси;
бихетероарил
се
секој
опционално
Rc1 и Rd1 се независно избран од H, C1-10 супституиран со 1, 2 или 3 супституенти
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независно избран од OH, CN, амино, хало, хетероарилалкил,

циклоалкилалкил

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, хетероциклоалкилалкил,

,

или

кадешто

C1-6
халоалкокси,
хидроксиалкил, споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил,
цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)ORa4, C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил,
C(O)Rb4,
S(O)2Rb3,
алкоксиалкокси;

алкоксиалкил,и хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил,
арилалкил,
хетероарилалкил,

или Rc2 и Rd2 заедно со N атом кон којшто циклоалкилалкил
тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7- хетероциклоалкилалкил

или
е

член хетероциклоалкил група или хетероарил опционалносупституиран со 1, 2, или 3
група, секој опционално супституиран со 1, 2 супституенти независно избран од OH, CN,
или 3 супституенти независно избран од OH, амино, хало, C1-6 алкил, C1-6алкокси, C1CN, амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, 6халоалкил
и
C1-6
халоалкокси;
C1-6
халоалкил,
C1-6
халоалкокси, или Rc4 и Rd4 заедно со N атом кон којшто
хидроксиалкил,
цијаноалкил,
арил, тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7хетероарил, C(O)ORa4, C(O)Rb4, S(O)2Rb3, член хетероциклоалкил група или хетероарил
алкоксиалкил

и

алкоксиалкокси; група, секој опционално супституиран со 1, 2

Rc3 и Rd3 се независно избрани од H, C1-10 или 3 супституенти независно избран од OH,
алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 CN, амино, хало, C1-6алкил, C1-6 алкокси,
алкинил, арил, хетероарил,
хетероциклоалкил,

циклоалкил, C1-6 халоалкил и C1-6 халоалкокси;
арилалкил, Re, Re1, Re2,и Re4 се независно избрани од

хетероарилалкил,
циклоалкилалкил
или H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил,
хетероциклоалкилалкил,
кадешто (C1-6 алкокси)-C1-6 алкил, C2-6 алкинил,
споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, арил,

циклоалкил,

C2-6
алкенил,
C2-6
алкинил,
арил, хетероциклоалкил,
хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, циклоалкилалкил,
арилалкил,
циклоалкилалкил

хетероарил,

арилалкил,
хетероарилалкил,
и

хетероарилалкил, хетероциклоалкилалкил;
или Rf, Rf1, Rf2 и Rf4 се независно избрани од H,

хетероциклоалкилалкил
е
опционално C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил,
супституиран со 1, 2, или 3 супституенти C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил
независно избран од OH, CN, амино, хало, и

хетероциклоалкил;

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил,и Rg
е
H,
CN, и
NO2;
C1-6
халоалкокси; Rh и Ri се независно избрани од H и C1-6
или Rc3 и Rd3 заедно со N атом кон којшто алкил;
тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7- Rj е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6
член хетероциклоалкил група или хетероарил алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил,
група, секој опционално супституиран со 1, 2 хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил,
или 3 супституенти независно избран од OH, хетероарилалкил,

циклоалкилалкил,

или

CN, амино, хало, C1-6алкил, C1-6алкокси, C1- хетероциклоалкилалкил;
6халоалкил
и
C1-6халоалкокси;
m
е
1,

или

2;

Rc4 и Rd4 се независно избрани од H, C1-10 r
алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 s

5, или
или
4;

6;
и

алкинил, арил, хетероарил,
хетероциклоалкил,
Патенти

е 0, 1, 2, 3, 4,
е
0,
1,
2,
3,

циклоалкил, t
е
0,
1,
2,
3
арилалкил, има уште 26 патентни барања.

или

4.
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(51) C 07D 471/10, A 61K 31/435, 31/4747,
31/497, 31/506, 31/53, 45/06, A 61P 3/04, 3/10,

хетероатоми секој независно избран од N, O
или S, илиa 5- до 6-член хетероарил којшто

C 07D 491/056, 513/04, 519/00
(11) 6235
(13) Т1

содржи
1 до 4 хетероатоми секој независно избран

(21) 2015/655

од N, O, или S, кадешто споменатиот
опционално фузиран фенил и споменатиот

(22) 30/11/2015
(45) 31/08/2013

(30) US20100315522P 19/03/2010 US and

опционално фузиран 5- до 6-член хетероарил

US20110444401P 18/02/2011 US
(96) 11/03/2011 EP11713083.1

е опционално супституиран со 1 до 3
супституенти
избрани
од

(97) 04/11/2015 EP2547679
(73) Pfizer Inc.

хало, хидрокси, оксо, цијано, (C1-C3)алкил,
хало-супституиран

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(C1-C3)алкил,
супституиран

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(C1-C3)алкил-S(O),-, (C3-C6)циклоалкил, (C3-

(72) BHATTACHARYA, Samit Kumar;
CAMERON, Kimberly O'Keefe; FERNANDO,

C6)циклоалкокси, -(C0-C3)алкилNRxRy, -(C0C3)алкил-NRxC(O)Ry,
и
-(C0-

Dilinie Prasadhini; KUNG, Daniel Wei-Shung;
LONDREGAN, Allyn Timothy; MCCLURE, Kim

C3)алкилC(O)NRxRy;
R1’ е фенил или 5- до 6-член хетероарил

Francis and SIMILA, Suvi Tuula Marjukka
(54) ДЕРИВАТИ НА 2,3 ДИХИДРО-1H-

којшто содржи 1 до 4 хетероатоми секој
независно избран од N, O, илиS, кадешто

ИНДЕН-1-ИЛ-2,7-ДИАЗАСПИРО[3.6]НОНАН

(C1-C3)алкокси,
хало(C1-C3)алкокси,

споменатиот фенил
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО АГОНИСТИ ИЛИ член хетероарил е
ИНВЕРЗНИ АГОНИСТИ НА ГРЕЛИНСКИОТ
(C4-C7)циклоалкил,
РЕЦЕПТОР
фенил, заситен или
(57)

1

Соединение

со

формула

илиспоменатиот 5- до 6опционално фузиран за
(C5-C6) циклоалкенил,

делумно незаситен 5- до
(I) 6-член хетероциклил којшто содржи 1 до 4
хетероатоми секој независно избрани од N, O
или S, или 5- до 6-член хетероарил којшто
содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно
избран од N, O, или S, кадешто споменатиот
опционално фузиран фенил и споменатиот

кадешто:

опционално фузиран 5- до 6-член хетероарил
е опционално супституиран со 1 до 3

R1 е -L1-R1’, фенил или 5- до 6-член супституенти избрани од хало, хидрокси,
хетероарил
којшто
содржи 1
до
4 оксо,
цијано,
(C1-C3)алкил,
халохетероатоми секој независно избрани од N, супституиран (C1-C3)алкил, (C1-C3)алкокси,
O, или S, кадешто споменатиот фенил или хало-супституиран
(C1-C3)алкокси,
(C1споменатиот 5-до 6-член хетероарил е C3)алкил-S(O)n-, (C3-C6)циклоалкил, (C3опционално фузиран за (C4-C7)циклоалкил, C6)cycloалкокси, -(C0-C3)алкилNRxRy, -(C0(C5-C6)циклоалкенил, фенил, заситен или C3)алкил-NRxC(O)Ry, и -(C0-C3) алкил
делумно
незаситен
5до
6-член C(O)NRxRy;
хетероциклил
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C3)алкилeн;

C3)алкил, (C1-C3)алкокси, хало-супституиран

Ra на секое појавување е избран од водород, (C1-C3)алкокси,

(C1-C3)алкил-S(O)n-,

(C3-

(C1-C3)алкил
и
халоген; C6)циклоалкил, (C3-C6)циклоалкокси, -(C0Z, Z1 и Z2 се секој независно N или CH C3)алкилNRxRy,-(C0-C3)алкилNRxC(O)Ry, и опционално
C3)алкокси

суституирани
или

со

хало, (C1- (C0-C3)алкилC(O)NRxRy; под услов кога L е
(C1-C3)алкил; O, S, NH или N(C1-C3)алкил тогаш R2 не е

L е a директна врска, O, S, NH, N(C1- хало;
C3)алкил
или(C1-C3)алкилен; n во секое појавување е независно 0, 1 или 2;
R2 е водород, хало, цијано, (C1-C6)алкил, и
(C3-C6)циклоалкил, фенил, заситен или Rx и Ry во секое појавување се независно
делумно
незаситен
5до
6член избрани
од
водород
и
хетероциклил којшто содржи 1 до 4 (C1-C6)алкил кадешто споменатиот (C1хетероатоми секој независно избран од N, O C6)алкил е опционално прекинат со една или
илиS, или5- до 6-член хетероарил којшто две групи независно избрани од NH, N(C1содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно C3)алкил,
O
избрани од N, O, или S, кадешто споменатиот и S, и е опционално супституиран со 1 до 4
(C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил, фенил, хало; или Rx и Ry земени заедно се (C2заситен или делумно незаситен 5- до 6-член C6)алкилeн којшто е опционално прекинат со
хетероциклил, или 5-до 6-член хетероарил е една или две групи независно избрани од NH,
опционално супституиран со 1 до 3 N(C1-C3)алкил,
O
и
S;
супституенти независно избрани од групата
којашто се состои од хало, хидрокси, цијано, или негова фармацевтски прифатлива сол.
(C1-C3)алкил,

хало-супституиран

(C1- има уште 16 патентни барања.

(51) H 04L 29/06
(11) 6234

(13) Т1

(21) 2015/656

(22) 30/11/2015
(45) 31/08/2013

(57) 1 Метод за унапредување на висока
достапност во безбедна телекомуникациска
мрежа (10), телекомуникациската мрежа (10)
се состои од мноштво на далечински јазли

(30) EP20110005796 15/07/2011 --

(20), еден или множество на понатамошни

(96) 16/07/2012 EP12738039.2
(97) 09/09/2015 EP2732598
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

мрежни јазли (40), како и најмалку еден
безбедносен портал (31), при што секоја од

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

понатамошно
мрежни
јазли
(40),
назначена со тоа што, во прв оперативен

(72) MAURER, Jürgen
(54) ПОСТАПКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ВИСОКА ДОСТАПНОСТ НА БЕЗБЕДНА

режим на мноштвото на далечински јазли

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА КОЈА СЕ

мноштвото на далечински јазли (20)
комуницира со барем еден безбедносен

СОСТОИ ОД ПОВЕЌЕ ДАЛЕЧИНСКИ ЈАЗЛИ

портал (31) со
комуникациски

Патенти

мноштво
на
далечински
јазли
(20)
комуницира со еден или со мноштво на

(20), за време на нормална работа на барем
еден безбедносен портал (31), секој од

помош

на

безбеден
тунел,
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назначена со тоа што, во втор оперативен специфичен

далечински

јазол

(21)

од

режим на мноштвото на далечински јазли мноштвото на далечински јазли (20) и на
(20), за време на прекин на безбедниот еден или мноштво на натамошни мрежни
комуникациски
тунел,
најмалку
еден јазли (40) со користење на DHCP (Dinamic
специфичен далечински јазол (21) од Host Configuration Protocol) протокол, кадешто
мноштвото на далечински јазли (20) е првата порака содржи барање од најмалку
поврзан на една или на мноштво на еден специфичен далечински јазол (21) од
натамошни мрежни јазли (40) заобиколувајќи мноштвото на далечински јазли (20), а
го

безбедносниот

портал

(31), втората порака содржи одговор на првата

назначена со тоа што, од првиот оперативен порака од јазолот за управување на мрежата,
режим се префрла во вториот оперативен при што втората порака содржи лозинка за
режим со помош на размена на најмалку прва еднократна
порака и втора порака помеѓу барем еден има уште 9 патентни барања.

(51) A 61K 31/728, 31/722, A 61P 41/00

употреба.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(11) 6160

(13) Т1

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2015/657

(22) 30/11/2015

(72) CHO, Il Hwan; HAHN, Sei Kwang;
HWANG, Eui Jin; SHIN, Jang Sik and YEOM,

(45) 31/08/2013
(30) KR20080120346 01/12/2008 KR
(96) 25/11/2009 EP09830544.4

Junseok
(54) СОСТАВ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА

АДХЕЗИЈА
(97) 04/11/2015 EP2371371
(73) Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd. and (57) 1 Состав за спречување на адхезија
Postech Academy-industry Foundation
којашто содржи хијалуронска киселина и
434-4 Moknae-dong Ansan-shi Gyeonggi-do
хидроксиетил скроб, кадешто содржината на
425-100, KR and Pohang University of
хидроксиетил скроб е во опсегот од 0.1% од
Science and Technology San 31, Hyoja-dong
Nam-gu Pohang-si

тежината до 2.0% од тежината, базирано на
вкупната
тежина
од
составот.

Gyeongsangbuk-do 790-784, KR

има
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(51) C 07D 277/56, C 07C 211/45, C 07D

Linnea; Johansson, Per-Ola Mikael and

417/04

Rosenquist, Åsa Annica Kristina
(54) ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ МАКРОЦИКЛИЧНИ

(11) 6157
(21) 2015/658

(13) Т1
(22) 01/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) EP05107074 29/07/2005 --; EP05107417

ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС

11/08/2005 -- and EP06101280 03/02/2006 -(96) 28/07/2006 EP10187197.8

соединение

(57)

1

Постапка за подготвување на
со

формулата

(97) 23/09/2015 EP2322516
(73) MEDIVIR AB and Janssen Sciences
Ireland UC
Lunastigen 7 141 44 Huddinge, SE and
Eastgate Village, Eastgate Little Island,
County Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Raboisson, Pierre Jean-Marie Bernard;
Tahri, Abdellah; De Kock, Herman Augustinus;
Hu, Lili; Vendeville, Sandrine Marie Helene;
Surleraux, Dominique Louis Nestor Ghislain;

што опфаќа затворање на прстенот и
дехидрација на соединение со формулата
има уште 9 патентни барања.

Simmen, Kenneth Alan; Nilsson, Karl Magnus;
Samuelsson, Bengt Bertil; Ivanov, Vladimir;
Pelcman, Michael; Belfrage, Anna Karin Gertrud

Патенти
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(51) A 61K 31/727, A 61P 43/00

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(11) 6158

(13) Т1

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(21) 2015/659

(22) 01/12/2015

(72) NICOLAES, Gerardus Anna Franciscus;
REUTELINGSPERGER, Christiaan Peter Maria

(45) 31/08/2013
(30) EP11174070 14/07/2011 -(96) 12/07/2012 EP12735296.1

and HEMKER, Hendrik, Coenraad
(54) МЕТОДА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И

(97) 09/09/2015 EP2731616
(73) Universiteit Maastricht and Academisch

ТРЕТМАН НА СЕПСА

Ziekenhuis Maastricht

за употреба во третманот или спречувањето

Minderbroedersberg 4-6 6211 LK Maastricht,
NL and P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht,

на сепса, SIRS, сериозна сепса или септичен
шок.

(57)

1

Пентасахарид-осиромашен хепарин

NL

(51) C 07D 495/04, A 61K 31/495, A 61P 9/00
(11) 6159
(21) 2015/660

(13) Т1
(22) 01/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) GB20110005659 01/04/2011 GB
(96) 29/03/2012 EP12718725.0

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JOHN, Derek Edward and FORD, John
(54) ТИЕНО[2,3-D]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ
И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
АРИТМИЈА

(97) 07/10/2015 EP2694518
(73) Xention Limited
Iconix Park London Road Pampisford
Cambridge Cambridgeshire CB22 3EG, GB
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(57)

1

Соединение со формула (Ia)

или негов фармацевтски прифатлив естер
или

сол.

има уште 12 патентни барања.

1

Постапката за обезбедување на

(51) H 04L 29/08, B 60R 25/00, E 05B 49/00, G

(57)

06K 19/00, G 07C 9/00, H 04L 29/06
(11) 6278
(13) Т1

информации од СИМ-картичка за некој објект
кој се отвара со клуч, кој ги опфаќа фазите:

(21) 2015/661

(22) 01/12/2015

-

(45) 31/08/2013

Обезбедување на информации од СИМкартичката до објектот и/или компоненти на

(30)

При

отварање

на

објектот

со

клуч

(96) 21/12/2009 EP09180063.1
(97) 02/09/2015 EP2337311
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

објектот така што клучот овозможува
аутентификација за една или повеќе мрежи;

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

податоци и/или говор преку објектот и/или

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Dr. Marcus Heitmann, Heitmann
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ
НА МОБИЛНА РАДИО ТЕХНОЛОГИЈА ВО

компоненти
на
објектот
користејќи
информации кои се обезбедени на СИМ-

- Воспоставување врска со една или повеќе
информациони мрежи, кои пренесуваат

картичката.
има уште 17 патентни барања.

КЛУЧ И ПРЕДМЕТИ СЛИЧНИ НА КЛУЧ

Патенти
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Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(51) B 25J 13/00, 18/00, 19/00
(11) 6277
(13) Т1

- најмалку еден пневматски линеарен
активатор (22), кој што дејствува поме-ѓу

(21) 2015/663

склопот кој што ротира (13) и подвижниот
паралелограмен механизам (21), и кој што

(22) 03/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) TO20120425 11/05/2012 IT

предизвикува рачката (24) да ротира околу

(96) 10/05/2013 EP13730351.7
(97) 09/09/2015 EP2750839
(73) DALMEC S.p.A.
38023 Cles (Trento), IT

оската

на

осцилација

што
се
карактеризира
манипулаторот понатаму

(x);

со
тоа
што
се состои од:

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

- лизгач (23) поврзан со активаторот (22) и кој

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

што е така поставен на ротирач¬киот склоп

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) LORENGO, Giovanni
(54) ИЗБАЛАНСИРАН ПНЕВМАТСКИ
МАНИПУЛАТОР

(13) за да може да се лизга со помош на прво
праволиниско сред¬ство за насочување (30)

(57)
1
манипулатор,

кое што продолжува во прв даден правец (c);
второ
праволиниско
средство
за

Избалансиран пневматски насочување (31), кое што е интегрално со
кој што се состои од: лизгачот (23) и кое што продолжува во втор
правец вертикален во однос на пр¬виот

- помошен уред (11) кој што има еден склоп правец;
(13) кој што може да ротира око-лу - елемент за покренување (32, 33), поставен
вертикалната
оска
(z); на рачката за вртење (24), при што
- подвижен паралелограмен механизам (21) елементот (32, 33) го покренува второто
кој што има рачка за вртење (24) сместена средство
за
насочување
во склопот (13) за
ротација околу има уште 6 патентни барања.
хоризонтална
84 | С т р а н а

оска

на

осцилација

(31).

(x);
Патенти

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

(51) A 61K 9/20, 31/4184, 31/501, 47/12
(11) 6276
(21) 2015/664

(13) Т1
(22) 03/12/2015

(72) GRMAS, Jernej; JERALA-STRUKELJ,
Zdenka and REVEN, Sebastjan
(54) НОВИ КОМБИНАЦИИ

(45) 31/08/2013
(30) EP20110195015 21/12/2011 -- and

(57) 1 Комбинација со фиксна доза која што
содржи
беназеприл
хидрохлорид
и

EP20120185714 24/09/2012 -(96) 19/12/2012 EP12813324.6

пимобендан во сооднос од 2 : 1, во форма на
двослојна
таблета,
кадешто
слојот

(97) 25/11/2015 EP2793866
(73) Novartis Tiergesundheit AG
Werk Rosental Schwarzwaldallee 215 WRO-

беназеприл се состои од 2.5, 5 или 10 mg

1032 4058 Basel, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пимобендан се состои од 1.25, 2.5 или 5 mg
пимобендан.

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има уште 12 патентни барања.

беназеприл хидрохлорид кои се содржани во
форма на пелети, и кадешто слојот

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/498, A 61P 19/08, (21) 2015/665
21/04
(11) 6274
Патенти

(22) 03/12/2015
(45) 31/08/2013

(13) Т1
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(30) US20060835272P 02/08/2006 US and
US20070921054P 30/03/2007 US
(96) 01/08/2007 EP13151376.4
(97) 14/10/2015 EP2583970
(73) Cytokinetics, Inc.
280 East Grand Avenue South San
Francisco, CA 94080, US

и нивни фармацевтски прифатливи соли,

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

кадешто:

(72) Muci, Alex; Finer, Jeffrey T.; Lu, Pu-Ping;
Russell, Alan James; Morgan, Bradley P. and

R1

Morgans, David J., Jr.
(54) ОДРЕДЕНИ ХЕМИСКИ ЕНТИТЕТИ,
СОСТАВИ И ПОСТАПКИ КОЈШТО
СОДРЖАТ ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ

е избран од водород, бромо, хлоро,

флуоро, метил, етил, n-пропил, изопропил,
диметиламино, изобутен-1-ил, (Z)-пропен-1ил, (E)-пропен-1-ил, пропен-2-ил, винил,
етинил, метокси, етокси, метилсулфанил, и

Најмалку еден хемиски ентитет трифлуорометил;
е
H;
и
избран од соединенија со Формула I и R4
R2 е избран од 3-пентил, 4-хептил, 4-метил-1соединенија со Формула II:
(57)

1

морфолинопентан-2-ил
изобутил,
циклохексил, циклопропил, секбутил, терт-

бутил,
изопропил,
1-хидроксибутан-2-ил,
тетрахидро-2H-пиран-4-ил, 1-метоксибутан-2ил, 1-аминобутан-2-ил, и 1-морфолинобутан2-ил.
има уште 6 патентни барања.

(51) A 61K 9/127, 39/00, C 12N 15/86
(11) 6273
(13) Т1

(54) ЛИПОЗОМИ СО ЛИПИДИ КОИ ИМААТ
ПОВОЛНИ РКА ВРЕДНОСТИ ЗА

(21) 2015/666

ДОСТАВУВАЊЕ НА РНК

(22) 03/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) US20100361830P 06/07/2010 US and

(57) 1 Липозом за in vivo(во живо) испорака
на РНА на клетка од 'рбетник, липозомот има

US20100378837P 31/08/2010 US
(96) 06/07/2011 EP11736500.7

липиден двослој кој енкапулира водено јадро,
каде што: (i) на липидниот двослој се состои

(97) 28/10/2015 EP2590626
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA

од липиди кој има pKa во опсег од 5,0 до 6,8,
кога се мери како што е опишано во делот "

Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE

pKа мерење " од описот; и (ii) на воденото

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

јадрото вклучува
имуноген.

(72) GEALL, Andrew

има
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уште

12

РНА

која

енкодира

патентни

барања.

Патенти
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Доведување

на

отпадните

пластични

(51) C 08J 11/04, B 29B 17/00, 17/02, 17/04,

-

7/88, 7/90, B 29C 47/10, C 08J 11/06

материјали во единицата за сепарација каде

(13) Т1
(22) 03/12/2015

што се врши одвојување од камења, земја,
песок и други крупни несоодветни материјали

(45) 31/08/2013
(30)

(120),
- Доведување

(96) 10/11/2011 EP11802177.3

материјали во машина за сечење, сечење на

(97) 16/09/2015 EP2760924
(73) Guven, Ali Hakan

отпадниот пластичен материјал во мали
парчиња со помош на ножеви со голема

Paris Caddesi 16/7 06540 Ankara, TR

брзина, а во исто време перење со
инјектирање на вода во машината (130),

(11) 6272
(21) 2015/667

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на

отпадните

пластични

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Guven, Ali Hakan
(54) ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА

- Доведување на отпадните пластични
материјали, исечени на мали парчиња, до

ОТПАДНИ ТЕРМОПЛАСТИЧНИ
МАТЕРИЈАЛИ И КОРИСТЕЊЕ НА ТАКА

оддвојување
загадената

РЕЦИКЛИРАНАТА ТЕРМОПЛАСТИКА ВО
ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОЗИТНИ

центрифугалните
- Пренесување на

машина за сепарација на заматена вода и
на исечениот
вода
со

материла
помош

сили
отпадните

од
на

(140),
пластични

МАТЕРИЈАЛИ

материјали во базен полн со вода, каде што
(57) 1 Постапка за рециклирање на отпадни во исто време се испираат остатоците од
пластични материјали и користење на оваа песок и други тешки материјали кои може да
рециклирана пластика во производство на се
останати
на
него
(150),
композитни материјал, се состои од чекорите - Пренесување на отпадните пластични
на:
- Пуштање

на

различни

видови

материјали во машина за оддвојување на
на органските загадувачи, каде се врши чистење

компримирани
термопластични
отпадни на маслените и други органски туѓи
материјали сo доведување во машина за материјали
од
пластичниот
отпаден
отварање

Патенти

на

бали

(110), материјал што не можел да се отстрани во
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претходните

процеси

центрифугалните

со

помош

сили

на се карактеризира со тоа што, постапката,
(160). исто така, се состои од следните чекори;

- Пренесување на отпадниот пластичен - Додавање на хемиските материјали за
материјал до машината за сепрација на вода боење и зацврснување на отпадниот
и каде се врши издвојување на водата и пластичен матерјал кој се топи во
влагата од материјалот со помош на хоризонтален реактор, преку единица за
центрифугалните
сили
(170), странично
снадбување(230),
- Чување на пластичниот отпаден материјал - Додавање на минерални суровини, преку
со

пренесување

во

силоси

(180), друга странична единица за снадбување во

- Пренесување на отпадните пластични хоризонталниот реактор, на стопениот
материјали во машина за сушење каде се отпаден пластичен материјал во кој се
врши сушење на отпадните пластични додадени хемиските материјали за боење и
материјали со загревање, а во исто време зацврснување
(240),
доведување до прашок со прекршување за - Натамошно вртење и мешање на стопениот
лесно вовлекување во машини во идните отпаден пластичен материјал со додатоците
процеси

(190), (250),

- Чување на исушениот и прекршен отпаден - Моментално истурање на растопениот
пластичен материјал со пренесување до композитен материјал слободно да тече од
силоси
за
- Пренесување на

чување
отпадниот

(200), хоризонталниот реактор во
пластичен разединети калапи пред да

независнни
се излади

материјал во хоризонтален реактор (210), ипроследено со ладење под притисок, со
- Загревање на отпаден пластичен материјал компресирање во внатрешноста на калапите,
во хоризонталниот реактор додека не се со помош на индивидуални хидраулични
истопи под притисок и при температура од преси
350
°
C
(220),
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(51) A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04,

(72) FLYGARE, John, A.; GUNZNER-TOSTE,

519/00
(11) 6271

(13) Т1

(21) 2015/668

(22) 03/12/2015

Janet, L.; PILLOW, Thomas; HOWARD, Philip,
Wilson and MASTERSON, Luke
(54) ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНИ И
КОНЈУГАТИ ОД ИСТИТЕ

(45) 31/08/2013
(30) US201161547187P 14/10/2011 US
(96) 12/10/2012 EP12780356.7

(57)

1

Конјугат

со

формула

(A):

(97) 16/09/2015 EP2750713
(73) Genentech, Inc. and MedImmune
Limited
1 DNA Way South San Francisco, CA 94080,
US and Milstein Building Granta Park
Cambridge
CB21 6GH, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

Патенти

испрекинатите

линии

ја

индицираат

опционалната присутност на двојната врска
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помеѓу

C1

and

C2

or

C2

and

C3;

Q е независно избран од

O, S и NH;

R2 е независно избран од H, OH, =O, =CH2, R11 е или H, или R или, каде Q е O, SO3M,
CN, R, OR, =CH-RD, =C(RD)2, O-SO2-R, каде
M
е
катјон
на
метал;
CO2R и COR, и опционално понатаму избран R и R’ се секој независно избрани од
од
хало
или
дихало; опционално супституиран C1-12 алкил, C3-20
кадешто RD е независно избран од R, CO2R, хетероциклил и C5-20 арил групи, и
COR,
CHO,
CO2H,
и
хало; опционално во врска со групата NRR’, R и R’
R6 и R9 се независно избрани од H, R, OH, заедно со атомот на азот на кој тие се
OR, SH, SR, NH2, NHR, NRR’, NO2, Me3Sn и закачени од опционално супституиран од 4-,
хало;
5-, 6- или 7-член хетероцикличен прстен;
R7 е независно избран од H, R, OH, OR, SH, кадешто R12, R16, R19 и R17 се како што се
SR, NH2, NHR, NRR’, NO2, Me3Sn и хало; дефинирани за R2, R6, R9 и R7 респективно;
Y е избран од единечна врска , и група од кадешто R"
е C3-12 алкилен група, чиј
формулите
A1
или
A2: синџир може да биде прекинат од еден или
кадешто N покажува каде групата се врзува повеќе хетероатоми,на пр. O, S, N(H), NMe и
за

N10

од

PBD

остаток; /или ароматични прстени, на пр. бензен или

RL1 и RL2 се независно избрани од H и пиридин, кои
метил, или заедно со јаглеродниот атом на супституирани;

прстени

се

опционално

кој тие се врзани од циклопропиленската
група;
X и X’ се независно избрани од O, S и N(H).
CBA претставува агенс кој се врзува за има уште 29 патентни барања.
клетка;

(51) A 61K 31/501, A 61P 25/18, C 07D 401/14, KUNITOMO, Jun; YOSHIKAWA, Masato and
403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 409/04, 409/14, FUSHIMI, Makoto
413/04, 413/14
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДАЗИНОН
(11) 6270
(21) 2015/669

(13) Т1
(22) 04/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US202207 05/02/2009 US and US213927
30/07/2009 US
(96) 04/02/2010 EP10738857.1
(97) 04/11/2015 EP2393360
(73) Takeda Pharmaceutical Company
Limited
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osakashi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768
(72) TANIGUCHI, Takahiko; KAWADA, Akira;
KONDO, Mitsuyo; QUINN, John, F.;

90 | С т р а н а
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(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P
35/00
(11) 6269

(13) Т1

(21) 2015/670

(22) 04/12/2015
(45) 31/08/2013

(72) DISEROAD, Benjamin Alan
(54) КРИСТАЛЕН (R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5ДИХЛОРОПИРИДИН-4-ИЛ)ЕТОКСИ)-1 НИНДАЗОЛ-3-ИЛ)ВИНИЛ)-1Н-ПИРАЗОЛ-1ИЛ)ЕТАНОЛ И НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО

(30) US20100389911P 05/10/2010 US
(96) 29/09/2011 EP11771312.3

ИНХИБИТОР НА FGFR

(97) 18/11/2015 EP2625175
(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,

дихлоропиридин-4-ил)етокси)-1H-индазол-3-

US

има уште 6 патентни барања.

(57)

1

Кристален ((R)-(E)-2-(4-(2-(5-(1-(3,5-

ил)винил)-1H-пиразол-1-ил)етанол
монохидрат.

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

(51) A 61K 31/426, 9/16, 9/20, 9/24, 9/28, A НЕГОВИТЕ ДЕРИВАТИ И ПОСТАПКИ ЗА
61P 25/00, 3/10
НИВНИ УПОТРЕБИ
(11) 6260
(21) 2015/671

(13) Т1
(22) 07/12/2015

(57)
1
Модификовано ослободувачка
фармацевтска композиција која опфаќа:

(45) 31/08/2013
(30) US201161434637P 20/01/2011 US

епалрестат
прифатлив

или

негов

фармацевтски
дериват;

(96) 20/01/2012 EP12736674.8

полимер кој бабри во вода и независен е од

(97) 09/09/2015 EP2665477
(73) Bionevia Pharmaceuticals Inc.

pH;
анјонски полимер кој не е базиран врз

1 Nichols Place Cambridge, MA 02138, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

целулоза
а
кој
бабри
и агенс за подесување на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KALOFONOS, Isabel; CARON, Judy and

ослободување
базиран
на
има уште 14 патентни барања.

во
вода;
брзина на
сахарид.

MARTIN-DOYLE, William
(54) МОДИФИКОВАНО ОСЛОБОДУВАЧКИ
КОМПОЗИЦИИ НА ЕПАЛРЕСТАТ ИЛИ

(51) C 07D 317/44, C 07B 57/00
(11) 6261
(13) Т1

151 85 Södertälje, SE

(21) 2015/672

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(22) 07/12/2015

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(45) 31/08/2013
(30) US201161485691P 13/05/2011 US and

(72) MUSIL, Tibor
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА

US201161540084P 28/09/2011 US
(96) 11/05/2012 EP12785416.4

БЕНЗИЛ [(3AS,4R,6S,6AR)-6-ХИДРОКСИ-2,2ДИМЕТИЛТЕТРАХИДРО-3AH-

(97) 21/10/2015 EP2707363
(73) AstraZeneca AB

ЦИКЛОПЕНТА[D][1,3]ДИОКСОЛ]-4-

Патенти
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ИЛ]КАБРАМАТ И ПОЛУПРОИЗВОДИ ВО

киселина одбрана од L-Boc-фенилаланин или

ПОСТАПКАТА

L-Boc-леуцин

за

да

се

формира

(57) 1 Постапка за подготвување бензил диастереоизомерна
сол;
[(3aS,4R,6S,6aR)-6-хидрокси-2,2(б) кристализирање на наведената сол да се
диметилтетрахидро-3aHиспорача заштитена амино киселинска сол на
циклопента[d][1,3]диоксол-4-ил]карбамат (VI), соединение
со
формулата
(IV),
(ц)
што

ги

(а)
форулата
со

опфаќа
мешање

0.5

енантиомерно

до
чиста

чекорите
на

соединение

0.8

еквиваленти
заштитена

третирање

на

заштитената

амино

на киселинска сол на соединение со формулата
со (IV)
со
киселина;
и
(III), (д) реагирање на производот од ц) со бензил
хлороформат во присуство на погодна база,
од како
на
пример
калиум
карбонат.

амино има уште 9 патентни барања.

(51) E 02B 3/16
(11) 6262

(13) Т1

(21) 2015/673

(22) 07/12/2015
(45) 31/08/2013

ровови (14) кои се простираат во една насока
на површината и во почвата (12, 13) од
хидрауличната
изведба;
формирање на пооделните ровови (14) со

(30) IT2011MI00028 14/01/2011 IT
(96) 12/01/2012 EP12700958.7

правилно завршно обработена површина
соодветна за контакт со геолентитете (20); и

(97) 09/09/2015 EP2663693
(73) Carpi Tech B.V.
Spoorhaven 88 2651 AV Berkel en Rodenrijs,

полагање на геотраки (20), во несвиткана и

NL
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

спротивните краеви на соседните геоленти
(20) и стабилизирајќи ги геолентите (20) во

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

рововите (14) со помош на материјал за
стабилизирање (оптоварување) (22, 22А);

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

назначен со тоа што со ископување на

(72) SCUERO, Alberto
(54) МЕТОД И УРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ И

спомнатото монжество на ровови кое се
состои од прв и втор комплет (14А, 14В) на

ЗАТЕГНУВАЊЕ НА
ВОДОНЕПРОПУСТЛИВА ПОКРИВКА ЗА

наизменични
ровови
(14);
спојувајќи ги со лепење преклопените краеви

ХИДРАУЛИЧНА ИЗВЕДБА ВО РАСТРЕСИТ
МАТЕРИЈАЛ

на множинството геоленти (20) и, при
полагањето на множеството на геоленти (20),

(57)

1

контактна состојба со површината (12, 13) на
хидрауличната изведба, со преклопување на

Метод за полагање и затегање на одржување на диспозиција на премостување

водонепропустлива покривка која се состои на геолентите (20) во рововите (14);
од низа геоленти (20) од еластичен растеглив потиснување на геолентите (20) да навлезат
материјал, на површина (12, 13) за во празнините на првиот комплет на ровови
хидраулична
изведба
во
растресит (14А), со нивно прицврстување со првиот
материјал, а се состои од следните чекори: материјал
за
стабилизирање;
и
ископ на поголем број на раздвоени засебни последователно затегање на геолентите (20),
92 | С т р а н а
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со нивно потиснување во празнините на материјал

за

стабилизирање

(22А).

вториот комплет на ровови (14В), со нивно има уште 17 патентни барања.
прицврстување

со

помош

на

вториот

(51) B 65D 85/804, A 47J 31/06

(57) 1 Капсула (1,1'), којa содржи најмалку

(11) 6263

(13) Т1

една ароматска супстанција за производство

(21) 2015/674

(22) 09/12/2015

на пијалок со премин при проток на течноста
под
притисок,
изграден
од
еден

(45) 31/08/2013
(30) PT20110105598 30/03/2011 PT
(96) 30/03/2012 EP12720301.6

конструктивен елемент кој одердува барем
една зона (2) од капсулата која е способна да

(97) 09/09/2015 EP2692663
(73) Novadelta-Comércio e Industria de

го насочи текот узводно, и втора зона (3) на
капсулата која е способна да го насочи текот

Cafés, S.A.

низводно, имената капсула која вклучува

Avenida Infante D. Henrique, 151 A 1950-406
Lisboa, PT

најмалку еден контролиран елемент за
отворање (5е) задржан на подвижен начин во

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

однос на зададениот вграден елемент (6е) во
зоната (2) погоден да го насочи текот

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

узводно, имената капсула е назначена со тоа
што барем еден контролиран елемент за

(72) NABEIRO, Rui Miguel and FREIRE

отворање (5s) задржан на начин со кој може

FALCÃO TELES CARAMELO, Daniel
(54) КАПСУЛА СО КОНТРОЛИРАНО

да се отстрани во однос на зададениот
елемент за прицврстување (6с) во зоната (3)

ОТВОРАЊЕ, МЕТОД И УРЕД ЗА УПОТРЕБА
НА КАПСУЛАТА

погоден да го насочи текот низводно од каде
што со додавање на сила на активација врз

Патенти
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имениот контролиран елемент за отворање контролен елемент за отворање е способен
(5; 5е, 5s), протокот може да се измести од да ослободи барем еден дел од текот на
соодветната почетна позиција (А) на протокот спроведен во контролиран елемент
ретенција до следната соодветна позиција за отворање (5; 5е, 5s), и / или во елементот
(Б) на ретенција кај елементот
за за
прицврстување
(6;
прицврстување (6; 6е, 6s), секој наведен има уште 14 патентни барања.

6е,

6s).

(51) A 61K 31/437, 31/496, 31/55, 31/5517, A

AHMAD, Ishtiyaque; NAMALA, Rambabu;

61P 25/00, C 07D 413/12, 417/12, 471/04,

KOTA, Laxman; GAMPA, Murlimohan; KODRU,

498/04
(11) 6264

(13) Т1

Padmavathi; TIRIVEEDHI, Taraka, Naga,
Vinaykumar; KANDIKERE, Vishwottam,

(21) 2015/676

(22) 09/12/2015
(45) 31/08/2013

Nagaraj; MUDDANA, Nageshwara, Rao;
SARALAYA, Ramanatha, Shrikantha and

(30) IN2010CH02551 02/09/2010 IN
(96) 15/11/2010 EP10803396.0

SHANMUGANATHAN, Dhanalakshmi
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ХЕТЕРОЦИКЛИЛ

(97) 14/10/2015 EP2611444
(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers Road No. 5, Avenue 7,

КАКО ХИСТАМИН H3 РЕЦЕПТОРСКИ
ЛИГАНДИ
(57) 1 Соединение со основна формула (I):

Banjara Hills Hyderabad 500 034, Andhra
Pradesh, IN
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna; SHINDE, Anil, Karbhari;
DWARAMPUDI, Adi, Reddy; JAYARAJAN,
Pradeep; KAMBHAMPATI, Ramasastri;
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кадешто,
R1
е
супституиран

-C(O)-R4,
или

-S(O)2-R4,
несупституиран

циклоалкил, арил или хетероарил; кадешто
супституентите, можат да бидат еден или
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повеќе и се независно избрани од водород, R2

е

водород,

хидрокси, халоген, алкил, алкокси, халоалкил несупституиран

супституиран

алкил

или

или

циклоалкил;

или
халоалкокси; кадешто супституентите, можат да бидат
R4 е супституиран или несупституиран алкил, еден или повеќе и се независно избрани од
циклоалкил,
хетероарил,

циклоалкилалкил,
хетероциклил

арил, водород, хидрокси, халоген, алкил, алкокси,
или халоалкил
или
халоалкокси;

хетероциклилалкил; кадешто супституентите, X
можат да бидат еден или повеќе и се Y

е

S,
е

алкокси,

халоалкил

или
или

O;
N;

во опсег од 0

до 2;

C

независно избрани од водород, хидрокси, "p" е цел број
халоген, алкил,
халоалкокси;

N

или "q" е цел број во опсег од 0 до 2;
"r" е цел број во опсег од 0 до 1; или негова

R5 е водород, алкил или циклоалкил; фармацевтски
прифатлива
Во секое појавување, R3 е независно избран има уште 11 патентни барања.
од

водород,

хало,

алкил

или

сол.

алкокси;

(51) C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P 35/00, (57) 1 Соединение со формулата II, или
C 07D 401/14
негов
стереоизомер,
таутомер,
или
(11) 6265
(13) Т1
фармацевтски
прифатлива
сол,
(21) 2015/677
(22) 09/12/2015
назначено
со
тоа,
што,
(45) 31/08/2013
(30) 225660P 15/07/2009 US and 93666P

Y е циклохексил, супституиран со еден до три
супституенти,
наведените
супституенти

02/09/2008 US

одбрани од хидроксил, амино, C1-4 алкил или

(96) 31/08/2009 EP09782396.7
(97) 23/09/2015 EP2344474
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

C1-4
R1
е

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

назначено
со
тоа,
што
циклохексил,
наведениот

(72) BURGER, Matthew, T.; HAN, Wooseok;

наведениот пиридил се секое независно

LAN, Jiong and NISHIGUCHI, Gisele
(54) ПИКОЛИНАМИД ДЕРИВАТИ КАКО

супституирани со до три супституенти
одбрани од хало, хидроксил, C1-4 алкил, и

ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

C1-4
има уште 15 патентни барања.

Патенти

хало
водород,
NH2,

или

алкил;
хало;

R12 се секое независно водород или хало; и
R5 е циклохексил, фенил, или пиридил,
наведениот
фенил
и

алкокси.
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(51) C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10,
A 61P 35/00, C 12N 5/12

(57) 1 Антитело што содржи комбинација од
тешки ланци и лесни ланци одбрани од

(13) Т1
(22) 09/12/2015

следниве
можности
(i)
до
(ix):
(i) тешкиот ланец содржи амино киселинска

(45) 31/08/2013

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 115 и

(11) 6266
(21) 2015/678

(30) EP05025657 24/11/2005 -(96) 24/11/2006 EP10011775.3

лесен ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 122,

(97) 07/10/2015 EP2311878
(73) Ganymed Pharmaceuticals AG and

(ii) тешкиот ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 116 и

Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vertreten durch den Präsidenten

лесен ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 121,

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and

(iii) тешкиот ланец содржи амино киселинска

Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 117 и
лесен ланец содржи амино киселинска

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk;

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 123,
(iv) тешкиот ланец содржи амино киселинска

Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg,
Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder,

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 119 и
лесен ланец содржи амино киселинска

Anja Kristina and Thiel, Philippe
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ
КЛАУДИН-18 ЗА ТРЕТМАН НА КАРЦИНОМ

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 126,
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лесен

ланец

содржи

амино

киселинска

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 125,
(vi) тешкиот ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и
лесен ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 124,
(vii) тешкиот ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и
лесен

ланец

содржи

амино

киселинска

секвенца претставена со СЕК ИД БР: 127,
(viii) тешкиот ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 120 и
лесен ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 128, и
(ix) тешкиот ланец содржи амино киселинска
секвенцаs претставена со СЕК ИД БР: 120 и
лесен ланец содржи амино киселинска
секвенца претставена со СЕК ИД БР: 129.
има уште 12 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 207/10, A 61K 31/4025
(11) 6267
(13) Т1

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(21) 2015/679

(22) 11/12/2015

(72) Zahler, Robert, B.; Clark, Roger, B.; Hunt,

(45) 31/08/2013

Diana, Katharine; Plamondon, Louis; Xiao, XiaoYi and Zhou, Jingye
(54) С-7 ФЛУОРО СУПСТИТУИРАНИ
ТЕТРАЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА

(30) 188307P 08/08/2008 US
(96) 07/08/2009 EP13172357.9
(97) 07/10/2015 EP2682387
(73) Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
480 Arsenal Street, Suite 110 Watertown, MA
02472, US
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(51) A 61K 9/08, 31/055
(11) 6268

(13) Т1

a)

(21) 2015/680

(22) 11/12/2015

пожелно натриумова сол на левотироксин
б) мешање на левотироксин со воден

(45) 31/08/2013

обезбедување

сол

на

левотироксин,

(96) 10/03/2011 EP11711688.9
(97) 25/11/2015 EP2683361
(73) EMP Pharma GmbH
8002 Zürich, CH

солвент, при што водениот солвент е мешави¬на од вода и, при што органскиот солвент

(74) Друштво за застапување од областа на

ц) прилагодување на pH вредноста на pH

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

вредност од најмалку 8 за да се добие
ос¬новен
воден
солвент,
и

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PSARRAKIS, Yannis and LIOUMIS, Kosta
(54) МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА
РАСТВОР НА ЛЕВОТИРОКСИН

д) растворање на левотироксинот во
основниот воден солвент за да се добие

(57)

1

кој што може да се меша со вода со¬др-жи
глицерол,

рас¬т-вор
на
левотироксин,
и
e) спуштање на pH вредноста на растворот

Метод за подготовка на состав на на левотироксин на вредност помеѓу 5-6.

левотироксин за орална употреба, кој што ги има уште 13 патентни барања.
опфа¬ќа
следните
чекори:

(51) A 61K 31/445, A 61P 11/00, C 07D 401/12

(57)
1
Кристална слободна база на
бифенил-2-ил карбамоична киселина 1- (2 -

(11) 6287

(13) Т1

{[4-

(21) 2015/682

(22) 11/12/2015

бензоил] метиламино} етил) пиперидин-4-ил
естер назначена со тоа што моделот добиен

(45) 31/08/2013

(4-карбамоил

пиперидин-1-илметил)

(30) US20090225803P 15/07/2009 US
(96) 14/07/2010 EP10732616.7

при дифракција со х-зраци на прашок, содржи
врвови на дифр

(97) 04/11/2015 EP2453894
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC

6.660.1, 13.160.1, 18.660.1, 19.760.1 и
20.260.1 и има пет или повеќе дополнителни

901 Gateway Boulevard South San
Francisco, CA 94080, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WOOLLAM, Grahame
(54) КРИСТАЛНА СЛОБОДНO БАЗНА
ФОРМА НА СОЕДИНЕНИЕ НА БИФЕНИЛ

Патенти

одбрани од 8.860.1, 10.160.1 , 11.460.1,
11.660.1,
14.860.1,
15.260.1,
16.160.1,
16.460.1,
19.360.1,

16.960.1,
17.560.1,
18.260.1,
19.960.1, 20.860.1, 21,160 .1,

21.760.1
и
има уште 13 патентни барања.

22.360.1.
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(51) A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/22
(11) 6286
(21) 2015/683

(13) Т1
(22) 11/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) EP20080171554 12/12/2008 --

i) врзувањето IGF-1 и IGF-2 кон IGF-1
рецепторот
е
спречено
и
ii)
сигнализирачкиот
рецептор
е

медијарен
IGF-1
инхибиран,

(96) 11/12/2009 EP09771361.4
(97) 09/12/2015 EP2376116
(73) Boehringer Ingelheim International

b) се врзува кон IGF-1 и IGF-2 на глушец и
стаорец,

GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am

c)

Rhein, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кадешто
споменатата
молекула
на
антителото е молекула на антитело којашто

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

има тешко ланчани CDRи којшто содржат

(72) BORGES, Eric and ADAM, Paul
(54) АНТИ-IGF АНТИТЕЛА

аминокиселински секвенци на SEQ ID NO:21
(CDR1), SEQ ID NO:22 (CDR2) и SEQ ID

не

се

врзува

кон

човечки

инсулин;

(57) 1 Молекула на изолирано човечко NO:23 (CDR3) и којашто има лесно ланчани
антитело,
којашто CDRи којшто содржат аминокиселински
секвенци на SEQ ID NO:24 (CDR1), SEQ ID
a) се врзува кон човечки IGF-1 и IGF-2 NO:25 (CDR2) и SEQ ID NO:26 (CDR3).
такашто
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, (57)
C 07D 487/04
(11) 6285
(21) 2015/685

1

Соединение

со

формула

(I)

(13) Т1
(22) 14/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) 20070019998 12/10/2007 GB;
GB20060025827 22/12/2006 GB;
US20060871538P 22/12/2006 US and
US20070979582P 12/10/2007 US
(96) 21/12/2007 EP07848681.8
(97) 14/10/2015 EP2121687
(73) Astex Therapeutics Limited
436 Cambridge Science Park Milton Road,
Cambridge CB4 0QA, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MURRAY, Christopher William; BERDINI,
Valerio; SAXTY, Gordon; CALLAGHAN, Owen;
MADIN, Andrew; PIKE, Andrew;
VICKERSTAFFE, Emma; BESONG, Gilbert
Ebai; CARR, Maria Grazia; CONGREVE, Miles
Stuart; GILL, Adrian Liam; GRIFFITHS-JONES,
Charlotte Mary; NIJJAR, Rajdeep Kaur;
O'BRIEN, Michael Alistair and TAYLOR, Richard
David
(54) ДЕРИВАТИ НА ТРИЦИКЛИЧЕН АМИН
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН
ТИРОЗИН КИНАЗА

Патенти

кадешто
X1

е

јаглерод;

X2 и X3 се секој независно избрани од
јаглерод или азот, такашто најмалку еден од
X1-X3
претставува
X4
претставува
CR3

или

азот;
азот;

X5 претставува
CR6, азот или C=O;
под услов не повеќе од три од X1-X5
претставуваат

азот;

-----претставува
единечна или двојна
врска, такашто најмалку една врска о рамките
на 5 члениот прстенест систем е двојна
врска;
R3 претставува
водород, халоген, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
алкокси,

C3-6

циклоалкил,

циклоалкенил,
cyano,
халоC1-6
алкокси

C3-6

халоC1-6
или

алкил,
=O;
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A претставува фенил или пиридинил група (CRxRy)s-COORz, -(CH2)s-CONRxRy, -(CH2)sкојашто

може

да

биде

опционално NRxRy, -(CH2)s-NRxCORy, -(CH2)s-NRxSO2-

супституирана со еден или повеќе (пр. 1, 2 Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, -OCONRxRy, или
3)
Ra
групи; (CH2)s-NRxCO2Ry, -O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)tB претставува -V-карбоциклична група или - ORz
или
-(CH2)s-SO2NRxRy
групи;
W-хетероциклил група кадешто споменатите Rx, Ry и Rz независно претставува водород,
карбоциклични и хетероциклични групи може C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6
да бидат опционално супституирана со еден алканол, хидрокси, C1-6 алкокси, халоC1-6
или повеќе (пр. 1, 2 или 3) Ra групи; алкил,

-CO-(CH2)n-C1-6

алкокси,

C3-8

R2 претставува арилна или хетероциклилна циклоалкил
или
C3-8
циклоалкенил;
група кадешто споменатите арилни и R1 и Rb независно претставува Ra група или
хетероциклилни
групи може да бидат -Y-карбоциклил или -Z-хетероциклил група
опционално супституирани со еден или кадешто
споменатиот
карбоциклил
и
повеќе
R6 претставува

Rb
халоген,

групи; хетероциклил
групи можат
водород, C1-6 опционално супституирани со

алкил, C1-6 алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 повеќе

(пр.

1,

2

или

3)

да бидат
една или
Ra

групи;

алкинил, - C≡N, C3-8 циклоалкил, C3-8 V и W независно претставуваат врска или циклоалкенил, -NHSO2Rw, -CH=N-ORw, арил (CReRf)nгрупа;
или
хетероциклил
група
кадешто Y и Z независно претставуваaт врска, -COспоменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 (CH2)s-, -COO-, -(CH2)n-, -NRx-(CH2)n-, алкинил, арил и хетероциклил групи може да (CH2)n-NRx-, -CONRx-, -NRxCO-, -SO2NRx-, бидат опционално супституирани со еден или NRxSO2-, -NRxCONRy-, - NRxCSNRy- -Oповеќе Rb групи; Re, Rf и Rw независно (CH2)s-, -(CH2)s-O-, -S-, -SO- или -(CH2)sпретставуваат водород или C1-6 алкил; SO2-;
Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 n
претставува

цел

број

од

1-4;

алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3- s и t независно претставуваат цел број од 0-4;
8 циклоалкенил, -ORx, -(CH2)n-OC1-6 алкил, - q
претставува
цел
број
од
0-2;
O-(CH2)n-ORx, халоC1-6 алкил, халоC1-6 или негова фармацевтски прифатливо сол
алкокси, C1-6 алканол, =O, =S, nitro, Si(Rx)4, - или
солват.
(CH2)s-CN, -SRx, -SO-Rx, -SO2-Rx, - CORx, - има

уште

14

патентни

барања.

(51) C 07D 233/56, A 61K 31/4164, 31/4436, A

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

61P 31/12, C 07D 401/04, 401/14
(11) 6284
(13) Т1

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

(21) 2015/686

(72) NOTTE, Gregory
(54) СИГНАЛ ЗА АПОПТОЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КИНАЗЕН ИНХИБИТОР

(22) 15/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) US201261591710P 27/01/2012 US
(96) 24/01/2013 EP13703675.2
(97) 18/11/2015 EP2807151
(73) Gilead Sciences, Inc.
Foster City, CA 94404, US
102 | С т р а н а
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Соединение

со

формула

(I)

имено, 5-(4-циклопропил-1H-имидазол-1-ил)N-(6-(4-изопропил-4H-1,2,4-триазол-3Патенти

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

ил)пиридин-2-ил)-2-флуоро-4-

прифатлива

метилбензамид, или негова фармацевтски има

уште

сол
11

патентни

барања.

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(51) G 01N 33/574
(11) 6283

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(21) 2015/687

(22) 15/12/2015

(72) SPIEGEL, David; MURELLI, Ryan and
ZHANG, Andrew
(54) ХИМЕРИЧНИ МАЛИ МОЛЕКУЛИ ЗА
РЕГРУТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА ЗА КЛЕТКИ

(45) 31/08/2013
(30) US20080127539P 13/05/2008 US
(96) 13/05/2009 EP09746950.6

НА КАНЦЕР

(97) 16/09/2015 EP2291659
(73) Yale University
Two Whitney Avenue New Haven, CT 06510,
US

(51) A 61K 31/365, 31/425, 31/7048, 45/06,

(54) ИНЈЕКТИРАЧКИ ПАЗАРИТИЦИДАЛНИ

47/18, 47/26, 47/44, 9/00, A 61P 33/00, 33/10
(11) 6282
(13) Т1

ФОРМУЛАЦИИ НА ЛЕВАМИСОЛ И
МАКРОЦИКЛИЧНИ ЛАКТОНИ

(21) 2015/688

(57)

(22) 16/12/2015

1

Фармацевтска или ветеринарно

(45) 31/08/2013
(30) US20100333882P 12/05/2010 US

прифатлива формулација приспособена да
може да се инјектира во животно, која

(96) 12/05/2010 EP11731566.3
(97) 11/11/2015 EP2568980
(73) Merial, Inc.
3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth,

формулација
а. ефективна

GA 30096, US

в.

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

растворувачи
и
сурфактанти
кадешто,
системот
обезбедува
за
прифатлива

(72) HOLMES, Robert; RAZZAK, Majid;
JOHNSON, Alan; GOSWAMI, Jitendra and

стабилност
и
за
левамисолот
и
макроцикличниот лактон и кадешто системот

AWASTHI, Atul

обезбедува за вискозност која е погодна за

Патенти

количина

б. ефективна количина
макроцикличен
фармацевтски

на
на

прифатлив

содржи;
левамисол;
барем еден
лактон;
систем

на
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инјектирање;

мешање

органски

растворувач

кадешто, системот се состои од најмалку диметилацетамид

што

е

(ДМА).

еден сурфактант, при што сурфактантот е има уште 13 патентни барања.
КРЕМОФОР ЕЛ, и воден способен за

(51) A 61J 1/20, 1/10, 1/14
(11) 6281

(13) Т1

(21) 2015/690

(22) 17/12/2015
(45) 31/08/2013

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(30) FR20110057309 11/08/2011 FR and

(72) EYRARD, Thierry; FAYE, Bruno; LAFFAY,

US201161522495P 11/08/2011 US
(96) 07/08/2012 EP12745691.1

Philippe and LUAIRE, Benoît
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ДИЈАЛИЗА

(97) 07/10/2015 EP2741727
(73) Fresenius Medical Care Deutschland

(57) 1 Контејнер содржи концентрат за
дијализа, кој што контејнерот вклучува:

GmbH
Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg,
DE

- кеса или кертриџ кој содржи концентрат во
цврста состојба на компонентите на составот
на растворот за дијализа, така што кесата
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или кертриџот е затворен со помош на: машината
-

конектор

(9)

кој

има назначена

за
со

дијализа
тоа

што,

- Канал за полнење (93) кој се протега каналот за полнење (93) е затворен со
целосно преку приклучокот и е наменет за затворач(10, 20, 30, 40) опремен со
пополнување на кесите или кертриџите со - резервоар (R1, R2, R3, R4) кој содржи втора
цврст
концентрат, компонента или група компоненти на
- средства за воведување на течност за да се составот на растворот за дијализа, и
формира раствор во кесата или кертриџот, и - средства (131, 24, 34, 44) за да се создаде
раствор добиен со екстракција од кесата или во резервоарот отвор за излез (128, 228, 328,
кертриџот,
каде
што
средството
за 428) кој ги вклучува внатрешната страна на
воведување и она за екстракција се снабдени резервоарот
со
страничниот
дел
на
со најмалку еден поврзувачки дел за нивно затворачот кој се наоѓа во резервоарот.
поврзување со соодветниот приклучок на има уште 14 патентни барања.

(51) C 07C 17/20, 17/25, 17/42, 19/10, 21/08,
21/18
(11) 6280
(21) 2015/691

(13) Т1
(22) 17/12/2015
(45) 31/08/2013

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PIGAMO, Anne; DEUR-BERT, Dominique
and WENDLINGER, Laurent
(54) КАТАЛИЗАТОРСКА ФЛУОРИНАЦИЈА

(30)
(96) 23/12/2009 EP09812442.3

ВО ГАСНА ФАЗА НА 243DB ВО 1234YF

(97) 07/10/2015 EP2516367
(73) Arkema France

тетрафлоропропен (1234yf), којашто содржи:

420, rue d'Estiennes d'Orves 92705
Colombes, FR

(i)
контактирање
трифлуоропропан

Патенти

(57)

1

Постапка за подготовка на 2,3,3,3-

на
2,3-дихлоро-1,1,1(243db) со хидроген
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флуорид HF во гасна фаза во присуството на којшто содржи HF, 2-хлоро-3,3,3-трифлуорофлуоронациски

катализатор

во

услови 1-пропен

(1233xf)

и

1,1,1,2,2-

доволни за да се произведе реакциона пентафлуоропропен
(245cb);
смеса;
(iii) рециклирање најмалку дел од вториот
(ii) одвојување на реакционата смеса во прв проток барем во делови враќајки се кон чекор
проток
којшто
содржи
HCl,
2,3,3,3- (i).
тетрафлуоропропен (1234yf) и втор проток има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 491/04, A 61K 31/4741, A 61P

(54) ДЕРИВАТ НА КАТЕХОЛЕМИН

25/00
(11) 6288

(13) Т1

КОРИСЕН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
ПАРКИНСОВАТА БОЛЕСТ

(21) 2015/693

(22) 18/12/2015
(45) 31/08/2013

(57)
1
Соединение,
(6aR, 10aR)-7-n-пропил-6,6a, 7,8,9,10,10a, 11-

(30) DK20070001250 31/08/2007 DK
(96) 28/08/2008 EP08784472.6

октахидро-1,3-диокса-7-азациклопента[a]антрацен,

(97) 18/11/2015 EP2197883
(73) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

н а з н а ч е н о со т о а, што е скоро во

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

најмалку
или неговата

(72) BANG-ANDERSEN, Benny; JORGENSEN,
Morten; P SCHL, Ask; MORK, Niels and

кисела
адициона
има уште 8 патентни барања.

потполност чист (6aR, 10aR)-енантиомер,
каде (6aR, 10aR)-енантиомерни е вишок
фармацевтски

60%,
прифатлива
сол.

LARSEN, Jennifer
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(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5517, A 61P

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

35/00
(11) 6289

(13) Т1

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MASTERSON, Luke; HOWARD, Philip,

(21) 2015/694

(22) 18/12/2015
(45) 31/08/2013

Wilson and GREGSON, Stephen, John
(54) НЕСИМЕТРИЧНО

(30) GB20080019095 17/10/2008 GB
(96) 16/10/2009 EP09740185.5

PYRROLOBENZODIAZEPINE-ДИМЕРИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА РАЗМНОЖУВАЧКИ

(97) 14/10/2015 EP2350080
(73) MedImmune Limited
Milstein Building Granta Park Cambridge

ЗАБОЛУВАЊА

CB21 6GH, GB

Патенти
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(51) A 61K 39/395, A 61P 7/02, 9/10, C 07K

(54) БЛОКИРАЧКО МОНОКЛОНАЛНО

16/28

АНТИТЕЛО НА VLA-1 И НЕГОВА

(11) 6290
(21) 2015/695

(13) Т1
(22) 18/12/2015

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА
ВАСKУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

(45) 31/08/2013
(30) US19990137038P 01/06/1999 US and

(57)
1
Антитело или фрагмент
споменатото антитело, способно за

на
1)

US20000185336P 29/02/2000 US
(96) 01/06/2000 EP04018151.3

врзување на α 1-I домен na VLA-1 и 2)
способен за инхибиција на K562-α1-зависна

(97) 09/12/2015 EP1488806
(73) Biogen MA Inc.
250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

адхезија во колаген IV, за употреба во

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

има уште 13 патентни барања.

лекување на воспалително нарушување во
васкуларно заболување кај субјект.

(72) De Fougerolles, Antonin R. and
Kotelianski, Victor E.

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/45, A 61P 35/00,
C 07D 401/14, 405/14, 413/14, 417/14
(11) 6291
(21) 2015/697

(13) Т1
(22) 21/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) US20080109475P 29/10/2008 US
(96) 26/10/2009 EP09741174.8
(97) 21/10/2015 EP2358697
(73) CELGENE CORPORATION

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) MULLER, George, W. and RUCHELMAN,
Alexander, L.
(54) ИЗОИНДОЛИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА РАК

86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US
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1

(57)

Соединение

со

Формула

I: R3 е водород, халоген, -NO2, C0-6алкил-(5 до
10 член хетероарил), C0-6алкил-(5 до 6 член
хетероациклил), C0-6алкил-ОH, C0-4алкилNH2, -NHCO-C1-6 алкил, -OR21, или -(CH2-

или фармацевтски прифатлива сол, солват, Z)0-2-(5 до 10 член хетероарил), каде секој
или
соодветен
стереоизомер, хетероарил и хетероациклил се по избор
назначен
со
тоа
што: земенети со еден или повеќе Алкил;
R21 е C6-10арил, 5 до 10 член хетероарил, 5
Х
е
C(=O)
или
CH2; до 10 член хетероациклил, или -CO(CH2)0Y
m

е

цел

R1

број

е
0,

1,

2,

е

О; 2R22, каде арилот, хетероарилот, или
3; хетероациклилот се поединечно по избор
водород; заменети со еден или повеќе C1-6алкил;
или

R2
е
-NO2,
C0-6алкил-(5-10
хетероарил), C0-6алкил-(5 до 6

член R22 е -NH2 или 5 до 6 член хетероациклил; и
член Z
е
CH2,
NH,
или
О;
хетероациклил), C0-6алкил-OH, C0-4алкил- под услов да кога R3 е халоген, тогаш R2 е
NH2, -NHCO-C1-6алкил, -OR21, или (CH2-Z)0- C0-6алкил-(5-6
член
хетероациклил)
2-(5 до 10 член хетероарил), каде секој
хетероарил и хетероациклил е по избор има уште 14 патентни барања.
заменет со едел или повеќе C1-6алкил;

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/427, 31/4402,
31/472, 31/4725, 31/496, 31/506, 45/06, A 61P

АЗАИНДОЛОКСОАЦЕТНИ ПИПЕРАЗИН
ДЕРИВАТИ

31/18, C 07D 487/04
(11) 6292

(13) Т1

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи
антивирална ефективна количина на едно

(21) 2015/698

(22) 21/12/2015

соединение

(45) 31/08/2013

групата

кое

што

е

селектирано

од

(30) 214982 07/08/2002 US
(96) 05/08/2003 EP14164659.6
(97) 09/12/2015 EP2801576
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton, NJ 08543, 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) Wang, Tao; Zhang, Zhongxing; Meanwell,

И

Nicholas, A.; Kadow, John, F.; Yin, Zhiwei; Xue,
Qiufen, May; Regueiro-Ren, Alicia; Matiskella,
John, D. and Ueda, Yasutsugu
(54) СОСТАВ И АНТИВИРАЛНА
АКТИВНОСТ НА ЗАМЕНЕТИ

Патенти
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вклучително фармацевтски прифатливи соли
од

тоа,

фармацевтски

пренесувал

инхибитор
на
HIV
има уште 8 патентни барања.

(51) A 61K 39/285, C 07K 14/07
(11) 6293
(21) 2015/699

(13) Т1
(22) 22/12/2015

и

протеаза.

(72) HOCHREIN, Hubertus and O'KEEFFE,
Meredith
(54) МОМЕНТАЛНА ЗАШТИТА ОД

(45) 31/08/2013
(30) US26612 06/02/2008 US; US924048P

ПАТОГЕНИ ПРЕКУ MVA

27/04/2007 US and US935920P 06/09/2007

заштита на човек од мали сипаници после

US
(96) 25/04/2008 EP08749145.2

изложување на истите, каде што имуногенски
состав што го содржи наведениот вирус на

(97) 23/09/2015 EP2152305
(73) Bavarian Nordic A/S

сипаници треба да се администрира на човек
во период помеѓу 0 и 72 часа после

Hejreskovvej 10 A 3490 Kvistgaard, DK
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

изложување на мали сипаници, каде што
наведениот
вирус
на
сипаници
е

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

модифициран Вакцинија Вирус Анкара (MVA).

(57)

1

Вирус на сипаници за употреба за

има уште 9 патентни барања.
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(51) B 65D 41/22, A 47J 36/06, B 65D 43/02,

лна фолија (2) и еластичен конец (3), при што

55/08, 65/04, 65/10

еластичниот

(11) 6294
(21) 2015/700

конец

(3)

е

за¬качен

за

(13) Т1
(22) 22/12/2015

периферниот раб (8) на флексибилната
фолија (2) преку канал (5) кој што е

(45) 31/08/2013

фор¬¬¬¬ми¬ран од флексибилната фолија
(2) околу еластичниот конец (3), при што

(30) 0800349 15/02/2008 SE
(96) 11/02/2009 EP09710587.8
(97) 16/12/2015 EP2254803
(73) Eaz Pac AB

кана¬лот (5) врши рабен, компресивен
притисок врз еластичниот конец (3), при што

223 63 Lund, SE
(74) Друштво за застапување од областа на

флексибилната фолија (2) со трие¬ње помеѓу
флексибилната фолија (2) и еластичниот

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

конец (3), а еластичниот ко-нец (3)
фор¬ми¬ра јазол околу периферниот раб (8)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MOGHADDAM JAVID, Hassan and

на флексибилната фолија (2), што се
ка¬рак¬теризира со тоа што јазолот има два

AXELSSON, Ove
(54) ФЛЕКСИБИЛЕН КАПАК ЗА КУТИЈА ЗА
ХРАНА И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

краја (6, 7) кои што се пре-кло¬пуваат и

ФЛЕКСИБИЛЕН КАПАК

има уште 14 патентни барања.

(57)

1

еластичниот

конец

(3)

е

фиксиран

за

продолжуват во лонгитудинален правец во
однос
на
еластичниот
конец
(3).

Флексибилен капак (1) за кутија за

храна (4) кој што е составен од флек¬си¬би-

Патенти
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(51) C 12N 1/20, A 01N 63/00, C 12R 1/01

(57) 1 Метод за редуцирање на содржината

(13) Т1
(22) 22/12/2015

на тешки метали кај едно растение кој што
опфаќа аплицирање барем на една бактерија

(45) 31/08/2013
(30) JP2008141201 29/05/2008 JP

во коренот на растението или во почвата
околу корените на растението најмалку

(96) 15/05/2009 EP13150194.2
(97) 04/11/2015 EP2578675
(73) Japan Tobacco Inc.

еднаш во текот на периодот од сеење до
пресадување
во
полето,
при
што

Tokyo 105-8422, JP
(74) Друштво за застапување од областа на

paradoxus од видот JHP31 со пристапен број:
NITE BP-556 и има функција да ја редуцира

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

содржината на тешки метали во едно
растение и има колонизација на коренот на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Koga, Kazuharu and Masuda, Shingo
(54) БАКТЕРИИ КОИ ШТО ЈА РЕДУЦИРААТ

растението.
има уште 6 патентни барања.

(11) 6295
(21) 2015/701

споменатата

бактерија

е

Variovo¬rax

СОДРЖИНАТА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ КАЈ
РАСТЕНИЕ

(51) A 61K 31/275, 31/225, 38/16, 38/21, A 61P
25/00
(11) 6296

(13) Т1

(72) GOELZ, Susan; DAWSON, Kate; LINKER,
Ralf and GOLD, Ralf
(54) НЕУРО ЗАШТИТА ПРИ

(21) 2015/702

(22) 22/12/2015

ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ ЗАБОЛУВАЊА

(45) 31/08/2013

(57) 1 Комбинирана терапија која се состои

(30) US20100304325P 12/02/2010 US and
US20100321486P 06/04/2010 US

од (а) диметил фумарат (DMF) и/или 1. и /
или монометил фумарат (MMF) и (б)

(96) 11/02/2011 EP11742896.1
(97) 21/10/2015 EP2533634
(73) Biogen MA Inc.

глатирамер ацетат, за употреба при
лекување на субјект којшто има мултипла

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

има уште 14 патентни барања.

склероза

(МС).

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(51) A 61K 9/19, C 07K 14/785
(11) 6297
(13) Т1

20% (v/v) од вкупната зафатнина на предлиофилизационата мешавина со остаток кој е

(21) 2015/703

вода
и/или
пуфер,
каде
предлиофилизационата мешавина е истурена во

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

(30) US201261616827P 28/03/2012 US

контејнер;

(96) 28/03/2013 EP13716655.9
(97) 23/09/2015 EP2723323
(73) Discovery Laboratories, Inc.
2600 Kelly Road, Suite 100 Warrington, PA

снижување
на
температурата
во
внатрешноста на комората за лиофилизација

18976-3622, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

мешавина во фаза на замрзнување каде
фазата на замрзнување опфаќа ладење на

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

пред-лиофилизационата мешавина до првата

(72) CESCO-CANCIAN, Sergio; HOY, Thomas;
TRAPPLER, Edward, H. and THOMAS, Michael,

температура од -45°C или под -45°C со
брзина помеѓу 0.1 i 1.0°C по минута и

S.
(54) ЛИОФИЛИЗАЦИЈА НА СИНТЕТИЧКИ

задржување
на
пред-лиофилизационата
мешавина на првата температура во текот на

ЛИПОЗОМАЛЕН БЕЛОДРОБЕН
СУРФАКТАНТ

првиот период на време доволно да за се
зацврсти најмалку 76% од растворувачот како

(57)

1

Постапката

за

правење

како
би
започнало
ладењето
и
зацврстувањето на пред-лиофилизационата

на би се образувала прва зацврстена мешавина;

лиофилизиран
синтетички
белодробен спроведување на фазата на отпуштање пред
сурфактант
кој
има
редуцирана
или примарната фаза на сушење и на тој начин
елиминирана левитација на колачот во текот редуцирање
или
елиминирање
на
на постапката, каде постапката опфаќа: левитацијата на колачот на првата заврстена
воведување во комора за лиофилизација на мешавина и во лиофилизиран синтетички
пред-лиофилизациона мешавина која опфаќа белодробен сурфактант, каде фазата на
дипалмитоил

фосфатидилхолин

(DPPC), отпуштање опфаќа (i) загревање на првата

палмитоилолеоил
фосфатидилглицерол зацврстена
(POPG), палмитинска киселина и синтетички температура

мешавина
одбрана на

до
втората
редуцира или

пептид со SEQ ID BR: 1 (KL4 полипептид) елиминира левитација на првата зацврстена
дисперзиран во растворувач кој има органски мешавина, (ii) задржување на првата
растворувач во опсег од помеѓу 3% (v/v) и под зацврстена
Патенти

мешавина

на

втората
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температура во текот на вториот период на време доволно да се отстрани најмалку 5%
време

доволно

да

се

редуцира

или од органскиот растворувач, пропратено со

елиминира
левитацијата
на
првата загревање
до
четвртата
температура
зацврстена мешавина, и (iii) ладење на доволна да ја чува втората зацврстена
првата зацврстена мешавина со третата мешавина од левитација во контејнерот и да
температура од -45°C, или под -45°C, со ја задржи структурата востановена во текот
брзина помеѓу 0.1 до 1.0°C по минута како би на фазата на отпуштање, и понатамошно
се
формирала
втората
зацврстена одржување на четвртата температура во
мешавина,

каде

втората

зацврстена текот на петиот период на време доволно да

мешавина
се
одржува
на
третата се отстрани 70% од растворувачот и да така
температура во текот на третиот временски формира трета зацврстена мешавина; и
период доволен да потпомогне сепарација на спроведување на секундарна фаза на
незамрзнат органски растворувач од втората сушење под редуциран притисок во текот на
зацврстена мешавина и да така постигне шестиот период на време доволно да се
миграција
на
незамрзнатиот
органски произведе
лиофилизиран
синтетички
растворувач

до

меѓупросторот

помеѓу белодробен сурфактант кој има содржина од

контејнерот и втората зацврстена мешавина; преостанатиот растворувач од најмногу 2%;
спроведување на примарната фаза на каде
лиофилизираниот
синтетички
сушење под редуциран притисок од 30 mT белодробен сурфактант има специфична
или повисок, каде втората зацврстена површина од најмалку од 2.2 m2/g.
мешавина
се
одржува
на
третата има уште 12 патентни барања.
температура во текот на четвртиот период на
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(51) C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 3/04,

КАКО ИНХИБИТОРИ НА АЦЕТИЛ-CОА

3/10, C 07D 519/00

КАРБОКСИЛАЗА

(11) 6298
(21) 2015/706

(13) Т1
(22) 23/12/2015

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

(45) 31/08/2013
(30) US201161478240P 22/04/2011 US
(96) 09/04/2012 EP12718387.9
(97) 09/12/2015 EP2699576
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, NY 10017, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DOW, Robert, Lee; GRIFFITH, David,

Формула

Andrew; SOUTHERS JR., James, Alfred and
EDMONDS, David James
(54) ДЕРИВАТИ НА

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 4 патентни барања.

(I)

ПИРАЗОЛОСПИРОКЕТОН ЗА УПОТРЕБА

(51) A 61K 47/48, A 61P 39/00, C 07D 489/04
(11) 6299
(21) 2015/708

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(13) Т1
(22) 25/12/2015

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ASLUND, Bengt Leonard; AURELL, Carl-

(45) 31/08/2013

Johan; BOHLIN, Martin Hans; SEBHATU,

(30) US388501P 30/09/2010 US
(96) 29/09/2011 EP11829686.2

Tesfai; YMÉN, Bo Ingvar; HEALY, Eric Thomas;
JENSEN, David Richard; JONAITIS, David

(97) 16/12/2015 EP2621496
(73) AstraZeneca AB and Nektar

Thomas and PARENT, Stephan
(54) КРИСТАЛЕН НАЛОКСОЛ-PEG

Therapeutics
151 85 Södertälje, SE and 455 Mission Bay

КОЊУГАТ

Boulevard South, Suite 100 San Francisco,

налоксол.

CA 94185, US

има уште 13 патентни барања.

Патенти
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(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, (54) БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ
C 07D 487/04
(11) 6300

(13) Т1

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ПРОТЕИН ТИРОЗИН КИНАЗА

(21) 2015/709

(22) 25/12/2015

(57)

1

Соединение

со

формула

(I)

(45) 31/08/2013
(30) GB20070020041 12/10/2007 GB;
US20070979555P 12/10/2007 US and
US20080061178P 13/09/2008 US
(96) 10/10/2008 EP08806556.0
(97) 23/12/2015 EP2197880
(73) Astex Therapeutics Limited
436 Cambridge Science Park Milton Road
Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BERDINI, Valerio; SAXTY, Gordon; CARR,
Maria, Grazia; BESONG, Gilbert, Ebai;
GRIFFITHS-JONES, Charlotte, Mary; MURRAY,
Christopher, William and VICKERSTAFFE,
Emma
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кадешто
претставува единечна или двојна врска,
такашто барем една врска во рамките на 5
члениот прстенест систем е двојна врска;
прстен A може да биде опционално
супституиран со 1, 2 или 3 Ra групи;
R4 и R5 независно претставуваат водород,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8
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циклоалкил,

C3-8

циклоалкенил,

C1-6 8

циклоалкенил,

-ORx,

-O-(CH2)n-ORx,

алканол, халоC1-6 алкил, -(CH2)n-NRxRy, - халоC1-6 алкил, халоC1-6 алкокси, C1-6
(CH2)s-COORz,
-(CH2)n-O-(CH2)m-OH,
- алканол, =O, =S, нитро, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, (CH2)n-арил,
-(CH2)n-O-арил,
-(CH2)n- S-Rx, -SORx, -SO2-Rx, -CORx, -(CRxRy)sхетероциклил или - (CH2)n-O-хетероциклил COORz, -(CH2)s-CONRxRy, -(CH2)s-NRxRy, кадешто споменатиот C1-6 алкил, C2-6 (CH2)s-NRxCORy,
-(CH2)s-NRxSO2-Ry,
алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3- (CH2)s-NH-SO2-NRxRy, -OCONRxRy, -(CH2)s8 циклоалкенил, арил и хетероциклил групи NRxCO2Ry, -O-(CH2)s-CRxRy-(CH2)t-ORz или
можат да бидат опционално супституирани со -(CH2)s-SO2NRxRy
1,
Rx,

2
Ry и

или
3
Rz независно

групи;

Ra
групи; Rb
претставува
Ra
група
или
-Yпретставуваат карбоциклична или -Z-хетероциклил група

водород, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 кадешто споменатите карбоциклични и
алкинил, C1-6 алканол, -COOC1-6 алкил, хетероциклил групи можат да бидат
хидрокси, C1-6 алкокси, халоC1-6 алкил, -CO- опционално супституирани со 1, 2 или 3 Ra
(CH2)n-C1-6 алкокси, C1-6 алкилamino, C3-8 групи;
циклоалкил

или

C3-8

циклоалкенил; Y и Z независно претставуваат врска, -CO-

R2 претставува -CONR7R8 или -CORx група; (CH2)s-, -COO-, -(CH2)n-, -NRx-(CH2)s-, R7 и R8 независно претставуваат водород, (CH2)s-NRx-, -CONRx-, -NRxCO-, -SO2NRx-, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 NRxSO2-, -NRxCONRy-, -NRxCSNRy-, - Oциклоалкил, C3-8 циклоалкенил, арил, (CH2)s-, -(CH2)s-O-, -S-, -SO- или -(CH2)sхетероциклил или R7 и R8 заедно со SO2-;
азотниот атом кон кого се прикачени може да m и n независно претставуваат цел број од 1формираат азот којшто содржи хетероциклил 4;
прстен, кадешто споменатиот C1-6 алкил, s и t независно претставуваат цел број од 0-4;
арил и хетероциклил можат да бидат
опционално супституирани со 1, 2 или 3 Rb или негова фармацевтски прифатлива сол
групи;
или
солват.
Ra претставува халоген, C1-6 алкил, C2-6 има уште 13 патентни барања.
алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил, C3-

(51) C 07K 16/00, 16/10, 16/12, 16/28
(11) 6301
(21) 2015/710

(13) Т1
(22) 25/12/2015

Jubilee House Farm, Spen Moss, Smallwood
Sandbach, Cheshire CW11 2XB, GB and
P.O.Box 1738 3000 DR Rotterdam, NL

(45) 31/08/2013
(30) GB20090005023 24/03/2009 GB

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

(96) 19/03/2010 EP10711069.4

(72) GROSVELD, Franklin, Gerardus;

(97) 25/11/2015 EP2411408
(73) Craig, Roger Kingdon and Erasmus

JANSSENS, Richard, Wilhelm; DRABEK,
Dubravka; CHEN, Tao; DE BOER, Ernie and

University Medical Center Rotterdam
Department of Cell Biology and Genetics

CRAIG, Roger, Kingdon
(54) РАСТВОРЛИВИ „САМО ТЕШКОЛАНЧАНИ„ АНТИТЕЛА

Патенти
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(57) 1 Постапка за производство на “само имунизираниот
тешко ланчано” антитело коешто се врзува (в)

изолација

цицач;
на

mRNA

популација

од

особено кон антиген, којашто се состои од: клетките
добиени
од
чекор
(б);
(г) клонирање на cDNA популација добиени
(a) имунизација на трансгенски цицач кој не е од mRNA-та изолиана во чекор (в) во
човек со антигенот, кадешто цицачот изразувачки вектор и изразување на
изразува “само тешко ланчани” антитела на изразувачкиот вектор во клеточна-линија; и
кои им недостасува CH1 домен во (д) селекција на најмалку една клеточнатранскрипцијата

и

процесираna

тешко линија којашто произведува “само тешко

ланчана mRNA, и кадешто “само тешко ланчано” антитело коешто се врзува особено
ланчаните” антитела се изразени од кон антиген, кадешто цицачот е глушец или
трансгенски
локус
во
цицачот; стаорец.
(б) изолација на долго-живеените плазма има уште 11 патентни барања.
клетки

или

мемориски

B-клетки

од

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00,

(96) 27/10/2011 EP11787633.4

C 07K 16/46
(11) 6302

(13) Т1

(97) 25/11/2015 EP2632954
(73) Amgen Research (Munich) GmbH

(21) 2015/711

(22) 25/12/2015

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

(45) 31/08/2013
(30) US20100407107P 27/10/2010 US
118 | С т р а н а

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(72) ZUGMAIER, Gerhard; NAGORSEN, Dirk

ткиво

and SCHEELE, Juergen
(54) НАЧИНИ И ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА DLBCL

екстранодален

на

дифузна
(DLBCL)

лимфните
лимфом

јазли

и

/

предизвикани

или
од

голема B клеточна лимфома
кај пациент, којашто постапка

(57) 1 Состав којшто содржи CD19xCD3 дополнително се состои од администрација
биспецифично антитело за употреба во на
најмалку
еден
гликокортикоид.
постапка за лекување на туморна маса кај има уште 17 патентни барања.

(51) A 61K 38/13, A 61P 21/00
(11) 6303
(21) 2015/712

(13) Т1
(22) 25/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) WO2008IB00292 08/02/2008 -(96) 05/02/2009 EP09707226.8
(97) 14/10/2015 EP2249860
(73) Debiopharm International SA
Forum "après-demain" Chemin Messidor 5-7
1002 Lausanne, CH
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) MOLKENTIN, Jeffery, D.
(54) НЕ-ИМУНОСУПРЕСИВНИ
ЦИКЛОСПОРИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА ВО ПОЈАС НА
УДОВИ

Патенти
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(51) E 01B 3/44

(73) Greenrail S.r.l.
(13) Т1
(22) 25/12/2015

Via Giorgio Castriota 9 90139 Palermo, IT

(45) 31/08/2013
(30) EP20130425007 14/01/2013 --

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) DE LISI, Giovanni Maria
(54) КОМПОЗИТЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГ

(11) 6304
(21) 2015/713

(96) 13/01/2014 EP14702087.9
(97) 04/11/2015 EP2809846

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(51) A 61K 38/08, A 61P 9/00, 9/12, C 07K 7/14 1018 West 8th Avenue Suite A King Of
Prussia, PA 19406, US
(11) 6305
(21) 2015/714

(13) Т1
(22) 25/12/2015

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

(45) 31/08/2013
(30) US20080141126P 29/12/2008 US

(72) YAMASHITA, Dennis and CHEN, Xiao-Tao
(54) БЕТА-АРЕСТИН МЕХАНИЗМИ И

(96) 28/12/2009 EP09836520.8

КОМПОЗИЦИИ И МЕТОДИ ЗА НИВНО

(97) 02/12/2015 EP2376101
(73) Trevena, Inc.

КОРИСТЕЊЕ

(51) C 07K 16/30, A 61K 39/00, 39/395, 45/06
(11) 6306
(13) Т1

800 Chesapeake Drive Redwood City, CA
94063, US

(21) 2015/715

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

(22) 25/12/2015

(45) 31/08/2013
(30) US20060847904P 29/09/2006 US;

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) GURNEY, Austin; HOEY, Timothy;

US20070886260P 23/01/2007 US and
US20070942542P 07/06/2007 US

SATYAL, Sanjeev and AXELROD, Fumiko
(54) КОМПОЗИЦИИ И МЕТОДИ ЗА

(96) 28/09/2007 EP07838966.5
(97) 04/11/2015 EP2066694
(73) Oncomed Pharmaceuticals, Inc.

ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА
КАНЦЕР

(51) A 61K 31/54, C 07B 59/00, C 07D 285/18,
401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 417/04, 417/12,

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

417/14, 471/04, 495/04
(11) 6307

(13) Т1

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

(21) 2015/716

(22) 28/12/2015

(72) SCOTT, Jack, D.; ISERLOH, Ulrich;

(45) 31/08/2013
(30) US249685P 08/10/2009 US

STAMFORD, Andrew, W.; GILBERT, Eric, J.;
CUMMING, Jared, N.; MISIASZEK, Jeffrey, A.

(96) 06/10/2010 EP10822567.3
(97) 16/12/2015 EP2485736
(73) Merck Sharp & Dohme Corp.
Rahway, NJ 07065-0907, US

and LI, Guoqing
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА
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ИНХИБИТОРИ НА ВАСЕ, СОСТАВИ И
НИВНА УПОТРЕБА

и

(57) 1 Соединение, или тавтомер од тоа, или
фармацевтски прифатлива сол од спомена¬тото
соединение
или
споменатиот
тавтомер, при што споменатото соединение
има

структура

селектирана

од:

има

уште

14

патентни

барања.

(51) C 07K 14/435, C 12N 15/62
(11) 6308
(13) Т1

transduct¬ion domain - PTD) фузиониран со
една функ¬ционална компо¬нен¬та на

(21) 2015/717

митохондричен ензим и низа за таргетирање
на ми¬то¬хондрија (mitochondria targeting

(22) 28/12/2015
(45) 31/08/2013

(30) US25931P 04/02/2008 US

sequence

-

MTS),

(96) 03/02/2009 EP09707233.4
(97) 28/10/2015 EP2300614
(73) Yissum Research Development
Company of the Hebrew University of

при што споменатата MTS е сме¬с¬тена
помеѓу споменатиот PTD и споменатата

Jerusalem Ltd. and Hadasit Medical
Research Services and Development Ltd.

мито¬хон¬дричен ензим кој што е кодиран
спо¬ред нуклеарен ген, при што споменатиот

Jerusalem 91390, IL and Jerusalem 91120, IL

митохон¬дричен

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

мито¬хон¬дричен
ензимски

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

и
при што споменатиот домен на претворање

(72) GALSKI-LORBERBOUM, Haya;
RAPOPORT, Matan; ELPELEG, OrIy and

на
протеин
е
TAT
пептид,
при што споменатото третирање опфаќа

SAADA, Ann
(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА МИТОХОНДРИЧНИ ПОРЕМЕТУВАЊА

да¬вање на споменатиот фузиски протеин на

функ¬цио-нал¬на
компонента
и
при што споменатата MTS е MTS на друг

ензим

е

ензим

на

мул¬тикомпонентен
комплекс,

спо¬ме¬натиот
субјект
и
третманот
кон¬ти¬нуирано се продолжува за хронично

(57) 1 Фузиски протеин за употреба во заболување или се состои од еди¬неч¬но
методот за третирање на митохондрично дава¬ње или неколкукратно давање за
по¬ре¬ме¬тува-ње
кај
еден
субјект, третирање
на
акутна
споменатиот фузиски протеин содржи домен има уште 11 патентни барања.
на

претворање

Патенти

на

протеин

сос¬тој¬ба.

(protein
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(51) C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61P 25/08

(54) ДЕРИВАТИ НА 2-ОКСО-1-

(11) 6309

(13) Т1

ИМИДАЗОЛИДИНИЛИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ

(21) 2015/718

(22) 28/12/2015

(57)

(45) 31/08/–

имидазотиадиазол во согласност со формула
(I), нивни геометриски изомери, енантиомери,

2013
(30) EP20110162853 18/04/2011 -- and
US201161480134P 28/04/2011 US

1

Деривати на оксо-1-имидазолинил

диастереомери
фармацевтски

и

смеси,
или
прифатливи

нивни
соли,

(96) 17/04/2012 EP12714587.8
(97) 25/11/2015 EP2699581
(73) UCB Biopharma SPRL
Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PROVINS, Laurent and QUESNEL,
Yannick
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R1

е

C1-4

опционално

алкил

или

C2-4

супституирани

со

алкенил R3 е C1-4 алкил којшто содржи најмалку еден
еден

или хидрокси

или

алкокси

супституент;

повеќе
халоген
супституенти; R4 е или хидроген или метил група.
R2 е или халоген или C1-4 алкил којшто има
уште
11
патентни
барања.
содржи најмалку еден халоген супституент;

(51) B 44C 3/10, B 44F 1/06, 7/00

(57)

1

Постапка за формирање на три-

(13) Т1
(22) 30/12/2015

димензионална слика во прозрачен камен (1)
којашто содржи процедурални чекори на:

(45) 31/08/2013
(30) TR20090005721 23/07/2009 TR

- изработка на најмалку една фигура за

(11) 6310
(21) 2015/719

(96) 15/12/2009 EP12156400.9
(97) 21/10/2015 EP2460669
(73) Bicakci, Sevan

пополнување (5.4) на површина (5.5) на три
димензионален
објект
(5),

Molla Fenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Kutlu
Is Hani No:14/3 Nuruosmaniye 34120

за пополнување (2) на површина (5.5) на
споменатиот три.димензионален објект (5),

Istanbul, TR

- спојување на три-димензионалниот објект
(5) кон внатрешната површина на лицето на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

- изработка на најмалку еден прозрачен слој

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Bicakci, Sevan
(54) ПОСТАПКА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ТРИ

надворешен
оклоп
(2)
формиран
резбарење од внатрешна страна

ДИМЕНЗИОНАЛНА СЛИКА ВО
ВНАТРЕШНОСТ НА КАМЕН

има уште 4 патентни барања.

Патенти

споменатиот

прозрачен

со
на

камен.
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(51) C 07D 473/38, A 61K 31/517, 31/52, A

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

61P 19/10, 29/00, 7/00, C 07D 403/12, 473/00,
473/16, 473/24, 473/30, 473/34, 473/40, 487/04

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

(11) 6311
(21) 2016/124

(13) Т1
(22)

(72) Dick, Ken; Kesicki, Edward A.; Oliver,
Amy; Treiberg, Jennifer; Sadhu, Chancal and

(45)

Sowell, Gregory
(54) ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКИ

07/03/2016
31/08/2013
(96) 24/04/2001 EP10163434.3

ФОСФАТИДИЛ-ИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА
ДЕЛТА

(97) 02/03/2016 EP2223922
(73) ICOS Corporation
Indianapolis IN 46285, US
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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)
8A61K47/48
8G07C9/00
8H04L29/08
8A61K39/395
8A47J31/40
8B65D41/22
8A61P9/00
8C07D307/14
8A61P19/10
8A61K31/485
8A61K31/42
8A61K31/433
8A61K31/454
8A61K39/00
8A61K31/381
8A61P9/00
8A61K45/06
8A61P3/00
8A61K31/428
8C07D417/12
8A61K31/4375
8H04L29/06
8C07D487/04
8A01N63/00
8A61K31/444
8C07K16/00
8B65D85/804
8A61P27/02
8C07H19/167
8A61K31/4184
8A61K31/496
8C07D471/04
8A61K9/16
8A61K9/24
8A61K47/32
Патенти

(51) основен
8A61K47/48
8H04L29/08
8H04L29/08
8A61K39/395
8A47J31/40
8B65D41/22
8C07D237/06
8C07D237/06
8C07D473/38
8A61K9/20
8C07D277/20
8C07D277/20
8C07D277/20
8A61K39/00
8C07D213/36
8C12N15/09
8A61K45/06
8A61K31/353
8C07D277/82
8C07D277/82
8C07D498/04
8H04L29/06
8C07D487/04
8C12N1/20
8C07D413/12
8A61K39/00
8B65D85/804
8A61K31/7076
8A61K31/7076
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K31/426
8A61K31/426
8A61K31/4965

(11)
6271
6278
6278
6290
6249
6294
6135
6135
6311
6119
6122
6122
6122
6123
6124
6113
6121
6142
6144
6144
6146
6234
6289
6295
6131
6136
6138
6257
6257
6259
6259
6259
6260
6260
6279

(13)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K47/18
8A61P35/00
8C07B59/00
8A61P3/10
8A61K47/48
8C07D489/04
8A61K38/08
8C07K7/14
8B65D85/804
8A61K9/127
8A61K31/498
8C07C19/10
8A61K31/225
8A61K31/275
8A61K38/16
8A61P3/10
8A61P17/02
8C12N5/12
8C07D207/10
8A61K39/02
8C07D215/227
8C07D413/06
8C07D401/06
8C12P21/06
8A01K67/027
8C07D209/42
8A61K8/36
8A61Q19/00
8A61K31/728
8B25J13/00
8C07D401/14
8A61K31/472
8A61K31/496
8C07D471/04
8A61P43/00
8C07D491/04

8A61K31/365
8C07D471/04
8A61K31/54
8C07D471/10
8A61K47/48
8A61K47/48
8A61K38/08
8A61K38/08
8B65D85/804
8A61K9/127
8C07D487/04
8C07C17/20
8A61K31/275
8A61K31/275
8A61K31/275
8C07D471/10
8A61K31/58
8C07K16/30
8C07D207/10
8A61K39/00
8C07D215/227
8C07D215/227
8C07D401/06
8C12P21/06
8A01K67/027
8C07D209/42
8A61K8/36
8A61K8/36
8A61K31/728
8B25J13/00
8C07D401/04
8C07D471/04
8C07D471/04
8C07D471/04
8A01N43/40
8C07D491/04

6282
6285
6307
6298
6299
6299
6305
6305
6263
6273
6274
6280
6296
6296
6296
6235
6240
6266
6267
6238
6245
6245
6247
6254
6152
6155
6156
6156
6160
6277
6291
6292
6292
6292
6252
6288

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07D401/10
8A01K67/033
8C07D309/06
8A61P7/00
8C07D487/06
8A61K31/341
8C07D207/323
8C07D307/56
8A61P1/04
8A61P13/12
8A61P17/06
8A61P21/00
8A61P9/10
8A61K39/395
8A61K47/48
8C12N5/12
8A61P25/28
8A61K31/192
8A61B5/00
8A61P35/00
8C07D277/82
8C07D498/04
8B01D53/18
8A61B5/145
8A61K31/519
8A61K31/437
8A61K31/5517
8C07D417/12
8C07K16/22
8A61P35/00
8A61K31/501
8C07D405/04
8C07D413/14
8C07D317/44
8C07D471/00
8A61K31/4436
8A61K39/395
8C07K16/22
8C07D403/04
8A61K31/437
8C07D487/04
8A61P21/00
8B44F1/06
8A61P19/08
8A61J1/20
8A61K45/06
8A61P3/04
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8C07D237/16
8C12Q1/68
8C07D237/06
8C07D473/38
8A61K31/496
8C07D213/36
8C07D213/36
8C07D213/36
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C07K16/30
8C07K16/30
8C07K16/30
8A61K45/06
8A61K31/192
8C23C18/16
8C07D277/82
8C07D277/82
8C07D498/04
8B01D53/14
8A61B5/151
8A61K31/198
8A61K31/437
8A61K31/437
8A61K31/437
8G01N33/74
8C07D401/14
8A61K31/501
8A61K31/501
8C07D401/14
8C07D317/44
8A61K31/00
8C07D233/56
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K31/54
8C07D471/04
8C07D471/04
8A61K38/13
8B44C3/10
8C07D487/04
8A61J1/20
8C07D471/10
8C07D471/10

6133
6134
6135
6311
6118
6124
6124
6124
6113
6113
6113
6113
6113
6116
6116
6116
6121
6125
6141
6144
6144
6146
6147
6149
6236
6264
6264
6264
6251
6269
6270
6270
6259
6261
6275
6284
6286
6286
6307
6300
6300
6303
6310
6274
6281
6235
6235

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8B60F5/02
8A61K31/538
8A61P37/00
8C07D241/20
8C07D215/12
8C12N9/88
8A61P11/00
8A61P11/08
8C07D451/06
8A61K39/00
8C07C211/45
8A61K31/727
8A61K31/495
8B25J19/00
8H04L29/06
8A61P35/00
8C07D405/14
8A61K31/4741
8B65D43/02
8B65D65/04
8A61K31/50
8A61P25/28
8C07D213/30
8C07D487/04
8A61K31/4155
8A61K31/437
8C07C62/34
8C12Q1/54
8A61K31/496
8A61B5/151
8A61B5/157
8C07D471/04
8C07D409/04
8C07D413/14
8C07K14/785
8A61K31/407
8C07D491/20
8A61K45/06
8A61P25/00
8A61K31/541
8A61P35/00
8C07D239/42
8B65D85/804
8A61K9/20
8A61K31/501
8A61K47/14
8A61K9/00

8B60F5/02
8C07D401/12
8C07D401/12
8A61K31/4965
8C07D215/227
8C12N9/88
8C07D239/48
8C07D401/12
8C07D401/12
8A01K67/027
8C07D277/56
8A61K31/727
8C07D495/04
8B25J13/00
8H04L29/08
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D491/04
8B65D41/22
8B65D41/22
8C07D237/16
8C07D237/16
8C07D237/06
8C07D473/38
8C07D277/20
8C07D277/20
8C07C51/08
8C23C18/16
8C07D277/82
8A61B5/151
8A61B5/151
8A61K31/437
8A61K31/501
8A61K31/501
8A61K9/19
8C07D491/20
8C07D491/20
8A61P25/00
8A61P25/00
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07D413/12
8A47J31/36
8A61K31/426
8A61K9/20
8A61K31/4965
8A61K31/365

6237
6250
6250
6244
6245
6248
6253
6150
6150
6152
6157
6158
6159
6277
6278
6291
6291
6288
6294
6294
6133
6133
6135
6311
6122
6122
6115
6141
6144
6149
6149
6264
6270
6270
6297
6112
6112
6130
6130
6131
6131
6131
6137
6260
6276
6279
6282

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61P31/12
8C07D401/14
8A61P35/00
8C07D285/18
8C07D495/04
8A61P35/00
8C07K16/28
8A61P9/12
8B44C3/10
8A47J31/06
8B29B17/02
8B29B7/90
8B29C47/10
8C07D471/10
8A61P1/16
8C07D401/12
8A61K51/10
8C07K16/30
8C07D471/04
8A61P25/20
8A61K31/47
8C07D417/06
8A61K9/08
8E05C17/24
8A61K31/439
8A61P11/06
8C07K14/47
8A61K45/06
8C07K16/28
8A61K31/165
8A61K8/42
8A61P17/06
8C07D495/04
8A61P35/00
8A61P7/02
8A61P9/10
8C07K16/28
8C07D401/04
8A61P31/18
8B65D85/804
8A47J36/06
8A61K31/501
8A61P25/18
8C12Q1/66
8C07D295/08
8A61K31/52
8A61K31/428
Патенти

8C07D233/56
8C07D233/56
8A61K39/395
8A61K31/54
8A61K31/54
8C07D471/04
8C07K16/00
8A61K38/08
8B44C3/10
8B65D85/804
8C08J11/04
8C08J11/04
8C08J11/04
8C07D471/10
8A61K31/58
8C07D401/12
8C07K16/30
8C07K16/30
8C07D401/12
8A61K35/64
8C07D215/227
8C07D215/227
8C07D241/24
8E05C17/24
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07K14/47
8A01K67/027
8A01K67/027
8A61K9/16
8A61K8/36
8A61K8/36
8C07D495/04
8A61K47/48
8A61K39/395
8A61K39/395
8A61K39/395
8C07D401/04
8C07D471/04
8A47J31/40
8B65D41/22
8C07D237/16
8C07D237/16
8C12Q1/68
8C07D237/06
8C07D473/38
8C07D277/20

6284
6284
6286
6307
6307
6300
6301
6305
6310
6263
6272
6272
6272
6235
6240
6265
6266
6266
6250
6242
6245
6245
6255
6256
6150
6150
6151
6152
6152
6153
6156
6156
6159
6271
6290
6290
6290
6291
6292
6249
6294
6133
6133
6134
6135
6311
6122

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61P1/16
8A61P15/08
8C12N15/85
8C07D223/16
8C07K16/30
8C23C18/12
8H05B37/02
8A61J1/05
8A61K31/55
8C07D498/20
8A61K9/16
8A61P3/00
8C07D403/12
8C07D413/14
8A47J31/40
8A61K31/7076
8A61K31/444
8A61P35/00
8A61K47/38
8A61K45/06
8A61K47/26
8A61K47/44
8A61P33/10
8C07D401/04
8C07D471/04
8A61K31/445
8C07D401/12
8C07D417/14
8A61K31/438
8A61P3/04
8C07D471/04
8A61K31/53
8B64C3/56
8B64C37/00
8A61P9/14
8A61K31/5383
8A61P35/00
8C07D403/14
8C07D451/02
8A61K39/39
8A61K36/315
8A61P31/10
8C07D213/81
8A61K38/05
8A61P25/00
8C07D221/22
8A61K9/20

8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/85
8C07C51/08
8C07K16/30
8C23C18/16
8H05B37/02
8A61B5/151
8A61K31/437
8C07D491/20
8A61K9/16
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07D413/12
8A47J31/36
8A61K31/7076
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K31/4965
8A61K31/365
8A61K31/365
8A61K31/365
8A61K31/365
8C07D233/56
8C07D471/04
8A61K31/445
8A61K31/445
8A61K31/54
8C07D471/10
8C07D471/10
8C07D471/04
8C07D471/10
8B60F5/02
8B60F5/02
8A61K31/58
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8A61K39/00
8A61K36/315
8C07D213/81
8C07D213/81
8A61K35/64
8A61K31/4965
8C07D401/12
8A61K9/16

6113
6113
6114
6115
6116
6141
6143
6149
6264
6112
6129
6131
6131
6131
6137
6257
6259
6259
6279
6282
6282
6282
6282
6284
6285
6287
6287
6307
6298
6298
6300
6235
6237
6237
6240
6250
6250
6250
6250
6238
6239
6241
6241
6242
6244
6150
6153

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8C07D519/00
8C07D417/14
8A61K31/4402
8A61K31/506
8A61K45/06
8A01N43/40
8C07D407/10
8A61P27/00
8C07D213/38
8C07D237/06
8A61K31/517
8C07D473/34
8C07D473/38
8A61K9/20
8A61K31/44
8C07D277/20
8A61P7/06
8C12N15/09
8A01K67/027
8C12P7/40
8A61P35/00
8A61K31/424
8A61K38/17
8C07K16/24
8A61P29/00
8F21V23/04
8A61M5/24
8C07D487/04
8A61P25/00
8C07D401/14
8C07D413/04
8C12R1/01
8B01D46/00
8A61K31/4704
8A61K38/16
8C07D401/14
8C07D413/12
8C07K16/18
8A61K31/4439
8A61K31/454
8A61K31/4709
8A61K31/501
8A61K31/5377
8C07D409/14
8A61P25/00
8A61P3/10
8A61P35/00
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8A61K47/48
8C07D401/04
8C07D471/04
8C07D471/04
8C07D471/04
8A01N43/40
8C07D237/16
8C07D237/06
8C07D237/06
8C07D237/06
8C07D473/38
8C07D473/38
8C07D473/38
8A61K9/20
8C07D277/20
8C07D277/20
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/85
8C07C51/08
8C07K16/30
8C07D498/04
8A61K38/17
8A61K38/17
8A61K31/353
8H05B37/02
8A61M5/20
8A61K31/198
8A61K31/437
8A61K31/501
8A61K31/501
8C12N1/20
8B01D46/00
8A61P25/00
8A61P25/00
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07K16/18
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K31/426
8A61K31/426
8C07K16/28

6271
6291
6292
6292
6292
6252
6133
6135
6135
6135
6311
6311
6311
6119
6122
6122
6113
6113
6114
6115
6116
6117
6132
6132
6142
6143
6148
6236
6264
6270
6270
6295
6128
6130
6130
6131
6131
6127
6259
6259
6259
6259
6259
6259
6260
6260
6302

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K31/4184
8A61K47/12
8A61K9/20
8A61K31/4965
8A61K47/36
8A61K9/14
8A61K31/425
8C07D487/04
8C07D403/12
8C07D519/00
8C07K16/10
8A61K38/13
8E02B3/16
8B29B17/04
8C08J11/04
8A61P21/04
8C07C17/20
8C07C21/18
8A61J1/10
8A61K31/58
8A61K39/395
8A61K31/54
8C07D413/12
8C07D491/08
8C07D498/04
8A61K39/09
8A61K39/295
8C07D401/14
8A61K39/395
8A61K31/4965
8E05C17/02
8A61K9/00
8A47J19/02
8A61P9/12
8A61K47/18
8A61K9/00
8A61P41/00
8B25J18/00
8E05B49/00
8A61K31/45
8C07D413/14
8A61K31/4725
8A61P3/00
8A61K39/285
8C07K14/07
8A61P29/00
8A61K31/165

8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K9/20
8A61K31/4965
8A61K31/4965
8A61K31/4965
8A61K31/365
8C07D471/04
8A61K31/54
8C07D471/10
8C07K16/00
8A61K38/13
8E02B3/16
8C08J11/04
8C08J11/04
8C07D487/04
8C07C17/20
8C07C17/20
8A61J1/20
8A61K31/58
8C07K16/30
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8A61K39/00
8A61K39/00
8C07D215/227
8C12P21/06
8C07D241/24
8E05C17/24
8C07D401/12
8A47J19/02
8C07D209/42
8A61K8/36
8A61K8/36
8A61K31/728
8B25J13/00
8H04L29/08
8C07D401/04
8C07D401/04
8C07D471/04
8A01N43/40
8A61K39/285
8A61K39/285
8C07D237/16
8C07D237/06

6276
6276
6276
6279
6279
6279
6282
6285
6307
6298
6301
6303
6262
6272
6272
6274
6280
6280
6281
6240
6266
6250
6250
6250
6250
6238
6238
6245
6254
6255
6256
6150
6154
6155
6156
6156
6160
6277
6278
6291
6291
6292
6252
6293
6293
6133
6135

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61P25/00
8C07D261/08
8A61P29/00
8C07D473/00
8C07D473/40
8A61K9/22
8A61K31/496
8A61K31/4025
8C07D213/36
8C07D307/52
8A61K39/395
8A61P19/02
8A61P19/10
8A61P3/10
8C07C51/08
8A61K31/55
8C07D498/04
8A61K38/44
8C12Q1/00
8C23C18/16
8A61K31/353
8A61P3/00
8B01L3/00
8A61K31/198
8A61K31/496
8C07D413/12
8C07D498/04
8A61P25/18
8C07D403/14
8A61K31/5517
8A61P25/00
8A01N43/42
8A61K31/506
8A61P31/12
8A61P37/06
8A61P9/00
8C07D401/12
8C07D417/12
8A61K39/00
8F02M27/04
8A61P35/02
8C07D417/14
8A61K9/28
8C07K16/46
8A61K31/00
8A61P3/00
8A61K9/20
Патенти

8C07D237/06
8C07D237/06
8C07D473/38
8C07D473/38
8C07D473/38
8A61K9/20
8C07D277/20
8C07D213/36
8C07D213/36
8C07D213/36
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C07C51/08
8C07D498/04
8C07D498/04
8A61K45/06
8C23C18/16
8C23C18/16
8A61K31/353
8C07D498/04
8A61B5/151
8A61K31/198
8A61K31/437
8A61K31/437
8A61K31/437
8A61K31/501
8A61K31/501
8C07D487/04
8C07D491/20
8A61P25/00
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07D413/12
8C07D413/12
8A61K39/00
8F02M27/04
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K31/426
8C07K16/28
8A61K31/00
8A61K31/00
8A61K31/4965

6135
6135
6311
6311
6311
6119
6122
6124
6124
6124
6113
6113
6113
6113
6115
6117
6117
6121
6141
6141
6142
6146
6149
6236
6264
6264
6264
6270
6270
6289
6112
6130
6131
6131
6131
6131
6131
6131
6136
6139
6259
6259
6260
6302
6275
6275
6279

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61K31/365
8C07D233/56
8A61P11/00
8C07D417/12
8C07D471/04
8C07D471/10
8E01B3/44
8A61P9/00
8A61K31/433
8C08J11/06
8A61K39/00
8C07C17/25
8A61J1/14
8C07D513/04
8A61K31/5377
8C07D401/12
8C07D417/14
8A61K39/00
8A61K39/12
8A61K9/06
8A61K9/107
8A61K31/4965
8C07D401/06
8C07D405/06
8A61K39/00
8C07K7/06
8C07K7/08
8C12N9/16
8A61K31/4965
8C07D239/48
8A61K9/19
8A61K31/4709
8C07C213/10
8C07D401/12
8C07D453/02
8A61P9/00
8A61K31/722
8A61P25/00
8B65D55/08
8B65D65/10
8C07D237/16
8A61K31/33
8C07D307/52
8C07D473/30
8A61K31/496
8A61K31/415
8A61K31/4965

8A61K31/365
8C07D233/56
8A61K31/445
8A61K31/54
8A61K31/54
8C07D471/10
8E01B3/44
8A61K38/08
8C07D513/04
8C08J11/04
8A61K9/127
8C07C17/20
8A61J1/20
8C07D471/10
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8A61K39/00
8A61K39/00
8A61K36/315
8A61K36/315
8A61K31/4965
8C07D215/227
8C07D215/227
8C12N9/16
8C12N9/16
8C12N9/16
8C12N9/16
8C07D239/48
8C07D239/48
8C07D241/24
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07D495/04
8A61K31/728
8C07D491/04
8B65D41/22
8B65D41/22
8C07D237/16
8C07D237/06
8C07D237/06
8C07D473/38
8A61K31/496
8C07D277/20
8C07D277/20

6282
6284
6287
6307
6307
6298
6304
6305
6309
6272
6273
6280
6281
6235
6250
6250
6250
6238
6238
6239
6239
6244
6245
6245
6246
6246
6246
6246
6253
6253
6255
6150
6150
6150
6150
6159
6160
6288
6294
6294
6133
6135
6135
6311
6118
6122
6122

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

129 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

8C07K16/28
8G01N33/50
8A61P29/00
8C07D333/28
8A61K39/00
8A61P11/00
8A61P25/00
8C07K16/28
8C07K16/46
8C12P41/00
8A61K51/10
8C07D498/14
8A61K39/395
8A61K47/48
8C07K16/28
8A61P29/00
8G01N33/543
8A61P1/08
8C07D311/80
8B26D7/06
8A61P9/12
8A61B5/15
8G01N33/74
8C07D401/14
8C07D405/14
8C07D409/14
8A61P35/00
8C12N1/20
8B01D47/02
8C07D491/10
8C07D513/20
8C07D213/73
8A01G25/16
8A61K31/437
8A61P43/00
8C07D405/14
8A61K39/395
8A61K31/7048
8G01N33/574
8A61K31/437
8A61K39/00
8A61K39/395
8A61K45/06
8A61K31/54
8C07D401/12
8C07D401/14
8C07D417/04
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8A61K39/00
8A61K39/00
8C07D213/36
8C07D213/36
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/09
8C12N15/85
8C07C51/08
8C07K16/30
8C07D498/04
8A61K38/17
8A61K38/17
8A61K38/17
8A61K31/192
8C23C18/16
8A61K31/353
8A61K31/353
8B26D7/32
8C07D498/04
8A61B5/151
8G01N33/74
8C07D401/14
8A61K31/501
8A61K31/501
8C07D487/04
8C12N1/20
8B01D46/00
8C07D491/20
8C07D491/20
8C07D213/73
8A01G25/16
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07K16/28
8A61K31/365
8G01N33/574
8C07D471/04
8C07K16/30
8C07K16/30
8C07K16/30
8A61K31/54
8A61K31/54
8A61K31/54
8A61K31/54

6123
6123
6124
6124
6113
6113
6113
6113
6114
6115
6116
6117
6132
6132
6132
6125
6141
6142
6142
6145
6146
6149
6251
6269
6270
6270
6289
6295
6128
6112
6112
6126
6258
6259
6259
6259
6302
6282
6283
6285
6306
6306
6306
6307
6307
6307
6307

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8A61P39/00
8C07K16/12
8A61P25/08
8B44F7/00
8B29B7/88
8C12N15/86
8C07C17/42
8C07C21/08
8A61K31/435
8A61K31/506
8C07D519/00
8A61P35/00
8C07D401/14
8A61K47/48
8A61P35/00
8A61P27/02
8C07D471/08
8A61K39/102
8A61K39/145
8A61P17/06
8C07D401/04
8C07D401/12
8A61P35/00
8C07K16/28
8A61K9/16
8A61K8/34
8C07D277/56
8C07D417/04
8C07D487/04
8B60R25/00
8G06K19/00
8A61K31/427
8C07D487/04
8A61K31/445
8C12Q1/68
8A61P13/00
8C07D295/18
8C07D403/12
8C07D473/16
8C07D473/24
8A61K31/426
8A61K31/4402
8C07D333/20
8A61P11/06
8A61P17/00
8A61P35/00
8A61K31/7076

8A61K47/48
8C07K16/00
8C07D513/04
8B44C3/10
8C08J11/04
8A61K9/127
8C07C17/20
8C07C17/20
8C07D471/10
8C07D471/10
8C07D471/10
8C07D401/12
8C07D401/12
8C07K16/30
8C07K16/30
8C07D401/12
8C07D401/12
8A61K39/00
8A61K39/00
8A61K36/315
8C07D215/227
8C07D215/227
8C12N9/16
8C12P21/06
8A61K9/16
8A61K8/36
8C07D277/56
8C07D277/56
8A61K47/48
8H04L29/08
8H04L29/08
8C07D471/04
8C07D471/04
8A01N43/40
8C12Q1/68
8C07D237/06
8C07D237/06
8C07D473/38
8C07D473/38
8C07D473/38
8C07D277/20
8C07D213/36
8C07D213/36
8C12N15/09
8C12N15/09
8C07D498/04
8A61K45/06

6299
6301
6309
6310
6272
6273
6280
6280
6235
6235
6235
6265
6265
6266
6266
6250
6250
6238
6238
6239
6245
6245
6246
6254
6153
6156
6157
6157
6271
6278
6278
6292
6292
6252
6134
6135
6135
6311
6311
6311
6122
6124
6124
6113
6113
6117
6121

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
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8A61P37/00
8B26D7/32
8B01D53/14
8A61M5/20
8A61K31/055
8A61K9/08
8A61K31/4439
8C07D403/04
8A61K9/19
8B01D45/10
8C07D495/20
8A61K31/136
8A61K31/505
8A61K31/5377
8A47J31/36
8C07D401/14
8C07D403/14
8C07D491/056
8A61K31/426
8C07B57/00
8C07K16/28
8A61P33/00
8A61K31/4164
8C07K16/30
8C07K16/00
8C07D513/04
8B29B17/00

8A61K38/17
8B26D7/32
8B01D53/14
8A61M5/20
8A61K9/08
8A61K9/08
8C07D401/14
8A61K31/501
8A61K9/19
8B01D46/00
8C07D491/20
8A61P25/00
8C07D413/12
8C07D413/12
8A47J31/36
8C07D401/14
8C07D401/14
8C07D401/14
8A61K31/426
8C07D317/44
8C07K16/28
8A61K31/365
8C07D233/56
8C07K16/30
8C07K16/00
8C07D513/04
8C08J11/04

6132
6145
6147
6148
6268
6268
6269
6270
6297
6128
6112
6130
6131
6131
6137
6259
6259
6259
6260
6261
6302
6282
6284
6306
6301
6309
6272

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

8C07D487/04
8A61K38/21
8A61P25/00
8A61K31/4747
8A61K31/497
8C07D491/056
8A61K31/444
8A61K31/4025
8A61K31/506
8A61K31/4412
8A61K35/64
8C12Q1/68
8A61P31/00
8C07D405/12
8A61P31/12
8A61P31/16
8C07D241/24
8C07D215/20
8A61K39/395
8C07K16/30
8A61K31/404
8A61K47/10
8A61K47/12
8A61P43/00

8C07D487/04
8A61K31/275
8A61K31/275
8C07D471/10
8C07D471/10
8C07D471/10
8C07D401/12
8C07D207/10
8C07D401/12
8C07D213/81
8A61K35/64
8C12Q1/68
8C07D215/227
8C07D215/227
8C07D241/24
8C07D241/24
8C07D241/24
8C07D401/12
8A01K67/027
8A01K67/027
8C07D209/42
8A61K8/36
8A61K8/36
8A61K31/727

6274
6296
6296
6235
6235
6235
6265
6267
6250
6241
6242
6243
6245
6245
6255
6255
6255
6150
6152
6152
6155
6156
6156
6158

T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот
(73)
EURO-CELTIQUE S.A.
GenKyo Tex SA,
Toyama Chemical Co., Ltd.
Quattro S.r.I.
Genentech, Inc.
Novomatic AG and DEXWET USA
LLC
Moberg Pharma AB

Патенти

(51)
A 61K 9/20, 31/485, 9/22
A 61K 31/00, A 61P 3/00, C 07D 471/00
A 61K 31/4965, 47/14, 47/32, 47/36,
47/38, 9/14, 9/20
E 05C 17/24, 17/02
G 01N 33/74, C 07K 16/22
B 01D 46/00, 45/10, 47/02

(11)
6119
6275
6279

(13)
T1
T1
T1

6256
6251
6128

T1
T1
T1

A 61K 8/36, 47/10, 47/12, 47/18, 8/34,
8/42, 9/00, A 61P 17/06, A 61Q 19/00

6156

T1
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Teijin Pharma Limited and Kyorin
Pharmaceutical Co., Ltd.
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
Xenon Pharmaceuticals Inc.

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

Les Laboratoires Servier
ChemoCentryx, Inc.
Biogen International Neuroscience
GmbH and University of Zurich
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
ADD Advanced Drug Delivery
Technologies, Ltd.
MMV Medicines for Malaria Venture
Pharmaceutical Solutions Industry
Ltd
Dompé farmaceutici s.p.a.

Amgen Research (Munich) GmbH
Gnosis S.p.A.
Ganymed Pharmaceuticals AG and
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, vertreten durch den
Präsidenten
REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC.
MYLAN LABORATORIES LIMITED
NUC Electronics Co. Ltd. and Kim, Ji
Tae
DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) and Université de
Montpellier
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Atomo Diagnostics Pty Limited
ARES TRADING S.A.
Andritz AG
C&c Research Laboratories
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C 07D 277/20, A 61K 31/415, 31/4155,
31/42, 31/426, 31/428, 31/433, 31/437,
31/44, 31/454, 31/496, 31/4965
C 07D 498/04, A 61K 31/424, 31/55, A
61P 35/00, C 07D 498/14
C 07D 491/20, A 61K 31/407, A 61P
25/00, C 07D 491/10, 495/20, 498/20,
513/20
C 12N 15/09, A 61K 39/00, 39/395, A 61P
1/04, 1/16, 11/00, 11/06, 13/12, 15/08,
17/00, 17/06, 19/02, 19/10, 21/00, 25/00,
3/10, 7/06, 9/00, 9/10, C 07K 16/28
C 07C 51/08, 62/34, C 07D 223/16, C 12P
41/00, 7/40
A 61K 31/496, C 07D 487/06
C 07K 16/18

6122

T1

6117

T1

6112

T1

6113

T1

6115

T1

6118
6127

T1
T1

A 61P 25/00, A 01N 43/42, A 61K 31/136,
31/4704, 38/16, 45/06
A 61K 9/16

6130

T1

6129

T1

C 07D 213/73
A 61K 31/192, A 61P 29/00

6126
6125

T1
T1

C 07D 213/36, A 61K 31/341, 31/381,
31/4025, 31/4402, A 61P 29/00, C 07D
207/323, 307/52, 307/56, 333/20, 333/28
A 61K 39/00, C 07K 16/28, G 01N 33/50
A 61K 45/06, 31/7076, 38/44, A 61P 25/28
C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10,
A 61P 35/00, C 12N 5/12

6124

T1

6123
6121
6116

T1
T1
T1

C 12N 15/85, A 01K 67/027, C 07K 16/46

6114

T1

C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 9/12
A 47J 19/02

6155
6154

T1
T1

A 61K 9/16, 31/165, 9/20
A 01K 67/027, A 61K 39/00, 39/395,
45/06, C 07K 16/28, 16/30
C 07K 14/47

6153
6152

T1
T1

6151

T1

C 07D 401/12, A 61K 31/439, 31/4709,
9/00, A 61P 11/06, 11/08, C 07C 213/10,
C 07D 215/20, 221/22, 451/06, 453/02
A 61B 5/151, 5/145, 5/15, 5/157, A 61J
1/05, B 01L 3/00
A 61M 5/20, 5/24
B 01D 53/14, 53/18
C 07D 498/04, A 61K 31/4375, A 61P
3/00, 9/12

6150

T1

6149

T1

6148
6147
6146

T1
T1
T1
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Georg Hartmann Maschinenbau
GmbH
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Eaton Safety IP GmbH & Co. KG
EURO-CELTIQUE S.A.
A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Titano S.R.L.
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
UCB Biopharma SPRL
Novadelta-Comércio e Industria de
Cafés, S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.

Dr. Falk Pharma GmbH
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
UCB Biopharma SPRL
YM BioSciences Australia Pty Ltd

F.Hoffmann-La Roche AG and Chugai
Seiyaku Kabushiki Kaisha

Autoagronom Israel Ltd.
Inotek Pharmaceuticals Corporation
Toyama Chemical Co., Ltd.
Janssen Biotech, Inc.
Parion Sciences, Inc.
Amicus Therapeutics, Inc.
Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Macchiavelli S.r.l.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Atopix Therapeutics Limited
Immatics Biotechnologies GmbH

Патенти

B 26D 7/32, 7/06

6145

T1

C 07D 277/82, A 61K 31/428, 31/496, A
61P 35/00, C 07D 417/12
H 05B 37/02, F 21V 23/04
A 61K 31/353, A 61P 1/08, 29/00, 3/00, C
07D 311/80
C 23C 18/16, A 61B 5/00, C 12Q 1/00,
1/54, C 23C 18/12, G 01N 33/543
F 02M 27/04
A 47J 31/36, 31/40, B 65D 85/804
A 61K 39/00, C 07K 16/00
B 65D 85/804

6144

T1

6143
6142

T1
T1

6141

T1

6139
6137
6136
6138

T1
T1
T1
T1

C 07D 237/06, A 61K 31/165, 31/33, A
61P 13/00, 25/00, 27/00, 9/00, C 07D
213/30, 213/38, 261/08, 295/08, 295/18,
307/14, 307/52, 309/06
C 12Q 1/68, A 01K 67/033, C 12Q 1/66
C 07D 237/16, A 61K 31/50, 31/501, A
61P 25/18, 25/28, 29/00, C 07D 401/10,
407/10
A 61K 38/17, 39/395, 47/48, A 61P 37/00,
C 07K 16/24, 16/28
C 07D 413/12, A 61K 31/444, 31/505,
31/506, 31/5377, 31/541, A 61P 3/00,
31/12, 35/00, 37/06, 9/00, C 07D 239/42,
401/12, 401/14, 403/12, 413/14, 417/12
C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/437,
31/4439, 31/444, 31/454, 31/4709, 31/496,
31/501, 31/5377, A 61P 35/00, 35/02,
43/00, C 07D 403/14, 405/14, 409/14,
413/14, 417/14, 471/04, 491/056
A 01G 25/16
A 61K 31/7076, A 61P 27/02, C 07H
19/167
C 07D 241/24, A 61K 31/4965, 9/08, 9/19,
A 61P 31/12, 31/16
C 12P 21/06, A 61K 39/395, C 07K 16/28
C 07D 239/48, A 61K 31/4965, A 61P
11/00
A 01N 43/40, A 61K 31/445, A 61P 3/00,
43/00
C 07D 401/12, A 61K 31/506, 31/5377,
31/538, 31/5383, 31/54, A 61P 27/02,
35/00, 37/00, C 07D 403/14, 413/12,
417/14, 451/02, 471/04, 471/08, 491/08,
498/04
A 47J 31/40, B 65D 85/804
C 12N 9/88
C 07D 401/06
C 12N 9/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00, C
07K 7/06, 7/08

6135

T1

6134
6133

T1
T1

6132

T1

6131

T1

6259

T1

6258
6257

T1
T1

6255

T1

6254
6253

T1
T1

6252

T1

6250

T1

6249
6248
6247
6246

T1
T1
T1
T1
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Aeromobil S.r.o.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Galderma S.A.
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A.
Janssen Pharmaceutica, N.V.
Benenox Limited
Prognosys Biosciences, Inc.
Janssen Pharmaceutica, NV

Nippon Shinyaku Co., Ltd.
Incyte Holdings Corporation
Pfizer Inc.

Deutsche Telekom AG
Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.
and Postech Academy-industry
Foundation
MEDIVIR AB and Janssen Sciences
Ireland UC
Universiteit Maastricht and
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Xention Limited
Deutsche Telekom AG
DALMEC S.p.A.
Novartis Tiergesundheit AG
Cytokinetics, Inc.
GlaxoSmithKline Biologicals SA
Guven, Ali Hakan
Genentech, Inc. and MedImmune
Limited
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Eli Lilly and Company
Bionevia Pharmaceuticals Inc.
AstraZeneca AB
Carpi Tech B.V.
Novadelta-Comércio e Industria de
Cafés, S.A.
Suven Life Sciences Limited
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B 60F 5/02, B 64C 3/56, 37/00
A 61K 39/00, 39/02, 39/09, 39/102, 39/12,
39/145, 39/295, 39/39
A 61K 36/315, 9/06, 9/107, A 61P 17/06
A 61K 31/58, A 61P 1/16, 17/02, 9/14

6237
6238

T1
T1

6239
6240

T1
T1

C 07D 213/81, A 61K 31/4412, A 61P
31/10
A 61K 35/64, 38/05, A 61P 25/20
C 12Q 1/68
C 07D 215/227, A 61K 31/47, A 61P
31/00, C 07D 215/12, 401/04, 401/06,
401/12, 401/14, 405/06, 405/12, 413/06,
417/06
A 61K 31/4965, A 61P 25/00, C 07D
241/20
A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04
C 07D 471/10, A 61K 31/435, 31/4747,
31/497, 31/506, 31/53, 45/06, A 61P 3/04,
3/10, C 07D 491/056, 513/04, 519/00
H 04L 29/06
A 61K 31/728, 31/722, A 61P 41/00

6241

T1

6242
6243
6245

T1
T1
T1

6244

T1

6236
6235

T1
T1

6234
6160

T1
T1

C 07D 277/56, C 07C 211/45, C 07D
417/04
A 61K 31/727, A 61P 43/00

6157

T1

6158

T1

C 07D 495/04, A 61K 31/495, A 61P 9/00
H 04L 29/08, B 60R 25/00, E 05B 49/00, G
06K 19/00, G 07C 9/00, H 04L 29/06
B 25J 13/00, 18/00, 19/00
A 61K 9/20, 31/4184, 31/501, 47/12
C 07D 487/04, A 61K 31/498, A 61P
19/08, 21/04
A 61K 9/127, 39/00, C 12N 15/86
C 08J 11/04, B 29B 17/00, 17/02, 17/04,
7/88, 7/90, B 29C 47/10, C 08J 11/06
A 61K 47/48, A 61P 35/00, C 07D 487/04,
519/00
A 61K 31/501, A 61P 25/18, C 07D
401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 405/14,
409/04, 409/14, 413/04, 413/14
C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P
35/00
A 61K 31/426, 9/16, 9/20, 9/24, 9/28, A
61P 25/00, 3/10
C 07D 317/44, C 07B 57/00
E 02B 3/16
B 65D 85/804, A 47J 31/06

6159
6278

T1
T1

6277
6276
6274

T1
T1
T1

6273
6272

T1
T1

6271

T1

6270

T1

6269

T1

6260

T1

6261
6262
6263

T1
T1
T1

A 61K 31/437, 31/496, 31/55, 31/5517, A

6264

T1
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Novartis AG
Ganymed Pharmaceuticals AG and
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, vertreten durch den
Präsidenten
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
EMP Pharma GmbH
Theravance Biopharma R&D IP, LLC
Boehringer Ingelheim International
GmbH
Astex Therapeutics Limited
Gilead Sciences, Inc.
Yale University
Merial, Inc.

Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH
Arkema France
H. Lundbeck A/S
MedImmune Limited
Biogen MA Inc.
CELGENE CORPORATION
Bristol-Myers Squibb Company

Bavarian Nordic A/S
Eaz Pac AB
Japan Tobacco Inc.
Biogen MA Inc.
Discovery Laboratories, Inc.
Pfizer Inc.
AstraZeneca AB and Nektar
Therapeutics
Astex Therapeutics Limited
Craig, Roger Kingdon and Erasmus
University Medical Center Rotterdam
Department of Cell Biology and
Genetics
Патенти

61P 25/00, C 07D 413/12, 417/12, 471/04,
498/04
C 07D 401/12, A 61K 31/444, A 61P
35/00, C 07D 401/14
C 07K 16/30, A 61K 39/395, 47/48, 51/10,
A 61P 35/00, C 12N 5/12

6265

T1

6266

T1

C 07D 207/10, A 61K 31/4025
A 61K 9/08, 31/055
A 61K 31/445, A 61P 11/00, C 07D 401/12
A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/22

6267
6268
6287
6286

T1
T1
T1
T1

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
35/00, C 07D 487/04
C 07D 233/56, A 61K 31/4164, 31/4436, A
61P 31/12, C 07D 401/04, 401/14
G 01N 33/574
A 61K 31/365, 31/425, 31/7048, 45/06,
47/18, 47/26, 47/44, 9/00, A 61P 33/00,
33/10
A 61J 1/20, 1/10, 1/14

6285

T1

6284

T1

6283
6282

T1
T1

6281

T1

C 07C 17/20, 17/25, 17/42, 19/10, 21/08,
21/18
C 07D 491/04, A 61K 31/4741, A 61P
25/00
C 07D 487/04, A 61K 31/5517, A 61P
35/00
A 61K 39/395, A 61P 7/02, 9/10, C 07K
16/28
C 07D 401/04, A 61K 31/45, A 61P 35/00,
C 07D 401/14, 405/14, 413/14, 417/14
C 07D 471/04, A 61K 31/427, 31/4402,
31/472, 31/4725, 31/496, 31/506, 45/06, A
61P 31/18, C 07D 487/04
A 61K 39/285, C 07K 14/07
B 65D 41/22, A 47J 36/06, B 65D 43/02,
55/08, 65/04, 65/10
C 12N 1/20, A 01N 63/00, C 12R 1/01
A 61K 31/275, 31/225, 38/16, 38/21, A
61P 25/00
A 61K 9/19, C 07K 14/785
C 07D 471/10, A 61K 31/438, A 61P 3/04,
3/10, C 07D 519/00
A 61K 47/48, A 61P 39/00, C 07D 489/04

6280

T1

6288

T1

6289

T1

6290

T1

6291

T1

6292

T1

6293
6294

T1
T1

6295
6296

T1
T1

6297
6298

T1
T1

6299

T1

C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
35/00, C 07D 487/04
C 07K 16/00, 16/10, 16/12, 16/28

6300

T1

6301

T1
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Amgen Research (Munich) GmbH
Debiopharm International SA
Greenrail S.r.l.
Trevena, Inc.
Oncomed Pharmaceuticals, Inc.
Merck Sharp & Dohme Corp.

Yissum Research Development
Company of the Hebrew University of
Jerusalem Ltd. and Hadasit Medical
Research Services and Development
Ltd.
UCB Biopharma SPRL
Bicakci, Sevan
ICOS Corporation
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C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
C 07K 16/46
A 61K 38/13, A 61P 21/00
E 01B 3/44
A 61K 38/08, A 61P 9/00, 9/12, C 07K
7/14
C 07K 16/30, A 61K 39/00, 39/395, 45/06
A 61K 31/54, C 07B 59/00, C 07D 285/18,
401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 417/04,
417/12, 417/14, 471/04, 495/04
C 07K 14/435, C 12N 15/62

6302

T1

6303
6304
6305

T1
T1
T1

6306
6307

T1
T1

6308

T1

C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61P 25/08
B 44C 3/10, B 44F 1/06, 7/00
C 07D 473/38, A 61K 31/517, 31/52, A
61P 19/10, 29/00, 7/00, C 07D 403/12,
473/00, 473/16, 473/24, 473/30, 473/34,
473/40, 487/04

6309
6310
6311

T1
T1
T1

Патенти
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2003/861

(220) 24/11/2003

балови;

организација

на

натпревари

(442) 31/08/2016
(731) ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

(едукативни или забавни); организација на

Бул. Гоце Делчев б.б. 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје

организација
на
спортски
натпревари;
паркови (забавни); организирање на забави;

ул."Црвена Вода" бр.40/ 1, 1000, Скопје
(540)

перформанси
(презентација
на);
фотографски репортажи; фотографирање;

ЦВЕТНИЦИ
(551) индивидуална
(510, 511)

изложби за културни и едукативни цели;
организација на шоу (импресарио услуги);

физичка

едукација;

планирање

(забави);

практичен
тренинг
(демонстрација);
продукција на радио и телевизиски програми;

продукција
на
изложби;
продукција
кл. 9
играни филмови и телевизиски
(видеоленти); овозможување на забавни
филмови; претходно снимени производи, т.е.
аркадни услуги; овозможување на караоке
претходно снимени плочи и претходно
услуги; овозможување на он-лајн електронски
снимени аудио-видео ленти; аудио-видео
публикации
(не
за
даунлоадирање);
касети; аудио-видео дискови и ласерски
публикација на книги; публикација на
дискови; аудио касети; видео програми;
електронски книги и журнали на интернет;
програми за компјутерски игри; обвивки за
публикација
на
текстови (надвор
од
касети;
електронски
дневници
публицистички
текстови);
радио
и
кл. 41 услуги на забава; произведување,
телевизиски програми (продукција на); радио
подготвување и изведување претстави и
забава; снимачи (изнајмување на); студија за
концерти во живо; произведување видео
снимање; објекти за рекреација; информации
ленти и видео касети; произведуваање на
за рекреација; репортерски услуги (вести);
звучни снимки; публикација на музички
услуги за пишување на сценарија; семинари
материјал; произведување програма за радио
(организирање и припремање на); сцени за
и телевизија;услуги за дигитални слики;
шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен
услуги на дискотеки; дабинг; редакција
јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги
(видеоленти); испитување на образование;
на
стадиони
(изнајмување);
студија
услуги
за
образование;
електронско
(филмски);
надтитлување;
симпозиуми
издаваштво; забавни услуги; забава; забавни
(организирање и припрема); професорски
информации; изложби (организација) за
услуги; телевизиска забава; телевизиски
културни и едукативни цели ; Филмска
програми (продукција на радио и); текстови
продукција;
он-лајн
услуги
на
игри
(публикација на), различно од други
(компјутерски
мрежи);
играње;
водич
публицистички
текстови;
театарска
(едукативни и услуги за обука); информации
продукција; мерење на спортски натпревари;
(едукативни);
информации
(забавни);
тренинг
(практичен)
(демонстрација);
информации за рекреација; инструкторски
преведување; редакција на видео ленти;
услуги; преводи (знаковен јазик); живи
филмска продукција на видео ленти; видео
настапи
(презентација);
лотарии
ленти (изнајмување на); видеоснимање;
(оперирање); моделирање за уметници;
стручно оспособување (едукативни и тренинг
играни филмови ; изнајмување услуги за
совети); работилници (организирање и
музички
композиции;
музички
сали;
припремање
на)
(тренинг)
организирање на лотарии; организација на
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автентични уметнички изработки; (210) TM 2009/893

компјутерско

програмирање;

(одржување

на);

(220) 09/09/2009

компјутерски

(442) 31/08/2016
програми (дуплицирање на); дизајнирање на (731) ATLAS Spolka z o.o.
компјутерски софтвер; компјутерски софтвер ul.Swietej Teresy od Dzieciatka Jezus 105
(инсталирање на); компјутерски софтвер PL-91-222 Lodz, PL
(усовршување
компјутерски
компјутерски

компјутерски

софтвер (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

на);
дизајнирање
системи;
анализи
софтвер;

на ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
на ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

консултации ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(интелектуална сопственост); конверзија на (540)
податоци или документи од пишани на
електронски медиуми; менаџмент на авторки
права; креирање и одржување на веб сајтови
за други лица; конверзија на податоци за
компјутерски
програми
(непишана
конверзија); декорирање (дизајнирање на
интериери);
дизајнирање
(компјутерски
системи); дизајнирање и декорирање на
интериери; дизајнирачки сервиси (пакување);
дизајнирање
(опаковка);
дизајнирање (591) (графички уметности); дизајнирање на (531) 06.01.02;26.04.18
облека;
дупликации
на
компјутерски (551) индивидуална
графичка (510, 511)
уметност; хостирања на компјутерски сајтови кл. 1 хемиски производи за употреба во
(веб сајтови); индустриско дизајнирање; индустријата, науката или фотографијата,
програми;

дизајнирање

на

вештачки
смоли;
инсталирање на компјутерски софтвер; непреработени
пластични
материјали;
консултации за индустриска сопственост; непреработени
формулации
за
гаснење
пожар;
препарати
за
индустриска сопственост (лиценцирање на);
надгледувања на интелектуална сопственост калење и лемење; хемиски субстанции за
; лиценцирање на индустриска сопственост; презервирање на прехрамбени производи;
за
штавење:
лепила
за
одржување (креирање и) веб сајтови за други субстанции
индустриска
употреба
лица; одржување на компјутерски софтвер;
менаџмент (авторски права); пакувачки кл. 2 бои, политури, лакови; презервативи
дизајн; обнова на компјутерски податоци; против 'рѓосување и против оштетување на
изнајмување (компјутери); изнајмување на дрво; обојувачи (пишенти); растворувачи;
компјутерски софтвер; истражувања и развој сирови природни смоли; метали во фолија

(за други лица); дизајнирање на софтвер или во фарба на прав за молери, декоратори,
и
уметници
(компјутер);
софтвер
(изнајмување
на печатачи
компјутери); софтвер (усовршување на кл. 17 каучук, гураперка, гума, азбест, лискун

компјутери); студии (технички проекти); и производи направени од овие материјали
дотерување (индустриски дизајн); уметнички што не се опфатени во други класи;
екструдирани производи од пластика за
работи (автентични)
употреба во производство; материјали за
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пакување,

затворање

еластични

и

цевки,

изолирање;
неметални

кл. 19 градежни материјали (неметални);
неметални цврсти цевки за градежништво;
асфалт, катран и битумен; неметлни
(551) индивидуална
подвижни градби; споменици, неметални
(510, 511)
(210) TM 2011/250

(220) 17/03/2011

(442) 31/08/2016
(731) Занаетчиска комора Скопје
ул.Битпазарска бр.12, Скопје, MK
(540)

кл. 30 производи од тесто и слатки; брашно и
производи од жито; кафе, чај, какао, шеќер,
замена за кафе, сладолед, мед, вафли,
бисквити, слатки, пецива, марципан, алва,
торти, чоколадо, пијалоци, што се на основа
на чоколадо, пијалоци што се на основа на
какao
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(210) TM 2013/891

(442) 31/08/2016
(731) Д.Т. Мако Маркет ДОО Скопје

(591) жолта и сина

ул.Првомајска б.б., 1000 Скопје, MK

(531) 25.01.19;25.07.06;27.05.17
(554)

(740) ПЕТРО ЈАНУРА, АДВОКАТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

(220) 18/09/2013

работата;

ул. Орце Николов, бр 94, 1000, Скопје
(540)

канцелариски

кл. 41
образовни услуги; обука, забава;
спортски
и
културни
активности
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги даваат трети лица за (591) (531) 02.09.01;27.05.01
задоволување на потребите на поединците
(551) индивидуална
(210) TM 2011/622

(220) 06/06/2011

(442) 31/08/2016
(731) PRESTIJ-96 OOD

(510, 511)
кл.
30

производство

на

колачи

кл. 35 услуги при производство на големо и
98, Nikola Gabrovski str. 5000 Veliko Tarnovo мало со кондиторски производи кочачи
, BG
(210) TM 2014/186
(220) 24/02/2014
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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ул.Димитрие Чуповски бр.22/2-3, Скопје,

кл. 43

MK

пијалоци

(740) Ивана Марковска
ул.Анте Хаџимитков бр.5, Скопје

(210) TM 2014/584

(540)

услуги за подготвување храна и

(220) 26/05/2014

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЕКОЛЕНД извоз-увоз ДООЕЛ
Скопје
ул.Коце Металец 2а-39, Скопје, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, сива, зелена
(531) 07.01.08;27.05.01;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
(210) TM 2014/583

(220) 26/05/2014

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ЕКОЛЕНД извоз-увоз ДООЕЛ
Скопје
ул.Коце Металец 2а-39, Скопје, MK

(591) кафена
(531) 26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалоци

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2014/1408

(220) 23/12/2014

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за реклама и пропаганда
„КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел, Скопје
ул. Димитар Беровски бр.9, Центар, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) црна, портокалова, бела
(591) црвена, црна, зелена, жолта и бела
(531) 08.01.06;27.05.10;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки
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кл. 16 хартија, картон и производите од нив клиентите;

компјутеризирани

маркетинг

кои не се опфатени со другите класи, консултантски услуги наменети за бизниси,
печатени работи, книговезнички материјал, имено, обезбедуваат информации кои ги
фотографии,
канцелариски
материјал, идентификуваат корпоративни линии на
лепила за канцелариска и куќна употреба; бизнис и односите помеѓу националните и
материјали кои ги користат уметниците, меѓународни компании; обезбедување на
сликарски четки, машини за пишување и демографски информации за различни
канцелариски прибор (освен мебелот); бизниси во одредени географски области,
материјали

за

обука

и

настава

(освен подготовка на списоци на компании за други;

апарати); пластични материјали за пакување евалуација на добавувачите на стоки и услуги
кои не се опфатени во другите класи; во
однос
на
вкупниото
финансиско,
печатарски
букви,
клишиња оперативено и ризично ниво; бизнис
кл. 35 огласување; водење на работењето; консултантски сервиси; рекламни сервиси;
управување со работи; канцелариски работи меѓу-ценовна анализа; бизнис проценки;
кл. 41 образовни услуги; подготвување на асистирање со менаџмент во бизнис; бизнис
настава;

збава;

спортски

и

културни истраги; бизнис и комерцијални сервиси за

активности
(210) TM 2015/221

информации; комјутеризирано складирање и
пронаоѓање
на
бизнис
информации;
(220) 20/02/2015

(442) 31/08/2016
(731) Dun & Bradstreet International Ltd.
103 JFK Parkway Short Hills, New Jersey

маркетинг услуги; информации и податоци
собирање
и
анализа
во
врска
со
управувањето со бизнисот; дистрибуција на
промотивни материјали, имено, флаери,

07078 , US

проспекти, брошури; бизнис консултантски

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

услуги во областа на услуги за клиентите за
да се подобри продажбата и ефктивноста;

(540)

обезбедување на бизнис информации во
областа на профилите на општата компанија

GROWING RELATIONSHIPS
THROUGH DATA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
обезбедување

вклучувајќи ги и финансиските податоци,
трговија и исплати, години во бизнисот,
големината

на

компанијата,

како

и

продажбата и информации за вработените;
и предвидување на бизнис информации во
извештаи на пазарот по налог и/или врска со иднината на компанијата; бизнис
спецификацијата на другите; обезбедување услуги за процена на ризик, имено,
на

продажба

на општите деловни информации поврзани обезбедување на онлајн алатка за бизнис
со продажбата, големината и позицијата на оценување која е во природата на онлајн
бизниси; спроведување на маркетинг студии бизнис профил за обезбедување на увид во
и истражувања; обезбедување на бизнис здравјето на компании; назначување и за
сервиси за информации во врска со набавка на идентификациони броеви за
маркетинг,
демографија
и статистички употреба од страна на бизнис претпријатија
области; снабдување со продажба и со цел да се олесни автоматизација на
маркетинг информации во врска со бизнис плаќање на сметки и други деловни намени и
заедниците во согласност со барањата на добивање
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информации;сервиси
мејлинг-листи;

за

подготовка

бизнис

услуги

на анализи;

сервиси

кои финансиска

за

обезбедување

кредитна

историја

на
за

вклучуваатдозволување на претпријатијата информации; анализа на кредитниот ризик;
да ги исполнат регулаторните барања, како онлајн
кредитни
услуги,
имено,
што
се
обврските
кон
клиентите, обезбедување на онлајн кредитни извештаи;
идентификување на поголеми ризици на сервис за бизнис кредитен ризик за
партиите на клиентите и членовите на информации;
одборот, борба против корупцијата од трета истражување

финансиски

маркетинг

и

страна и анти-мито длабинска анализа и
(220) 05/03/2015
следење на услуги и други сервиси за (210) TM 2015/264
даночни и регулаторни услуги; собирање и
(442) 31/08/2016
ширење на информации за поединци за (731) SAPONIA Kemiska, prehrambena i
општиот бизнис, продажба и маркетинг цели; farmaceutska industrija, p.o., Osijek
обезбедување на бизнис информации во M. Gupca 2, Osijek, HR
однос на добавувачите во бизнисот од (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
областа на бизнис профилите и анализа на ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
тие
добавувачи,
на
снабдувачот
на (540)
евалуација, на снабдувачот за управување со
FAKS
информации, информации за достапноста на
производот и придонесите, на снабдувачот и

HELIZIM COLORGEL
PURE ENERGY

работење на информации; услуги за (551) индивидуална
снабдување за управување, имено, набавка и (510, 511)
купување на управување во областа на кл. 3 средства за белење и други супстанции
добавувачите, производ за снабдување, за перење, препарати за чистење, полирање,
снабдување со тековна оптимизација за триење и нагризување сапуни
доброто на другите; деловни услуги, имено,
бизнис информации, совети и консултации во (210) TM 2015/343

(220) 27/03/2015

(442) 31/08/2016
областа на управување со процесите од
(731)
Друштво
за
производство
трговија
животниот циклус и функционални потреби
од областа на снабдувачот со ризик, транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
разновидноста, ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
со информации ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, MK
(540)

усогласеноста,
како и управувањето
кл.

36

обезбедување

на

финансиски

информации за кредити и колекција на
бизниси; опремување со кредитни рејтинг
извештаи;

подготовка

на

финансиските

извештаи за други вклучувајќи и собирање и
известување
за
кредит,
продажба,
финансиски и кредитни анализи; агенција за
наплата на услуги; обезбедување кредит за
наплата и наплата на услуги; обезбедување
(591) сина, бела
на кредитен рејтинг и финансиски извештаи и
(531) 26.03.07;27.05.09
Трговски марки
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(210) TM 2015/614

(554)
(551) индивидуална

(220) 11/06/2015
(442) 31/08/2016

(731) Мурџева Маја
(510, 511)
кл. 9 бар кодови (читач на бар кодови) ул. Никола Парапунов бр. 1/63, 1000,
батерии,
електрични Скопје, MK
батерии,

електрични

за

видеокамери
видео
дискови

возила (740) БЕРИН ДОО Скопје
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
екрани (540)

(компакт

дискови)

[аудио-видео]

дискови (компакт дискови) [меморија само за
читање]
дискови
звучници
компјутери
компјутери

(оптички

(печатачи

за

компјутери)
компјутерски
компјутерски
компјутерски
компјутерски

глувчиња

софтвер,

дискови)

употреба

со (591) бела, зелена
(531) 05.05.20;27.05.04;29.01.12

(подлоги
за (551) индивидуална
глувчиња) (510, 511)
мемории кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
снимен саго, замена за кафе; брашно и производи од
тастатури жито, леб, производи од тесто и слатки,

компјутерски
компјутерско глувче [опрема за обрботка на сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
податоци]

електрични мирудии); мирудии; термички необработени
производи
компјутери прехранбени
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

конвертори,
лаптоп
модеми
полначи

за

батерии управување со работата; комуникациски
батерии медиуми (презентација на стоки преку

полначи
за
електрични
потпирачи за рачни згобови што се користат комуникациски медиуми), за малопродажба;
со
компјутери нарачки за купување; претставување на
софтвер (компјутерски софтвер), снимен производите; рекламирање по пат на
електронски
медиуми;
потрошувачи
скенери опрема за [обработка на аподатоци] (комерцијални информации и советување на
телевизиски
апарати потрошувачи); јавно мислење (испитување на
мислење);
претставување
на
читач
на
бар
кодови јавно
производите;
трговски
саеми
(организирање
кл. 42 давање простор за веб [интернет]
трговски
саеми)
и
работилници
за
страници
компјутерско
програмирање комерцијални или рекламни цели, ширење на
слушалки

огласи
креирање и одржување на веб [интернет] рекламни
кл.
43
услуги
на
обезбедување
храна
и
страници
за
други
одржување (креирање и одржување) веб пијалоци; привремено сместување; бистро;
кафетерии [експрес ресторани]; ресторани,
[интернет] страници за други
ресторани со самопослужување; служење
храна и пијалаци; снек-барови
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конструкции, споменици што не се од метал
(210) TM 2015/733

(220) 15/07/2015

кл. 35

огласување, водење на работење,

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за градежништво, трговија и

управување со работи, канцелариски работи
кл. 37
градежни конструкции, поправки

услуги ПЕРА КОНСТРАКШН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје

инсталациски услуги

ул. Св. Кирил и методиј бр. 7, Скопје, MK

(210) TM 2015/735

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(442) 31/08/2016
(731) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје

(540)

ул. Бојмија бр. 8 мезанин, Скопје, MK

PERA CONSTRUCTION
INTERNATIONAL

(220) 15/07/2015

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали, (531) 27.05.09;27.05.17
цврсти неметални цевки за градба, асфалт, (551) индивидуална
црна смола и битумен, неметални преносни (510, 511)
конструкции, споменици што не се од метал кл. 35 огласување, водење на работење,
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
управување со работи, канцелариски работи кл. 45 правни услуги
кл. 37
градежни конструкции, поправки
(210) TM 2015/762
инсталациски услуги
(210) TM 2015/734

(220) 15/07/2015

(220) 28/07/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за градежништво, трговија и

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

услуги ПЕРА КОНСТРАКШН

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул. Св. Кирил и методиј бр. 7, Скопје, MK

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(540)

(531) 26.04.16;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали,

цврсти неметални цевки за градба, асфалт, (591) темно сина, светло сина, кафена,
црна смола и битумен, неметални преносни црвена, црна, бела и темно сива
(531) 11.01.02;11.03.03;25.01.19
Трговски марки
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(551) индивидуална
(210) TM 2015/778

(510, 511)

(220) 30/07/2015

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основ
(442) 31/08/2016
на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе (731) Јавно претпријатие за јавни
кл. 32 безалкохолни пијалоци во база на паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина
Центар - Скопје
кафе
бул. Гоце Делчев бр. 14, Скопје, MK
(210) TM 2015/772

(220) 29/07/2015

(442) 31/08/2016
(731) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation)

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
СКОПЈЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

SPINRAZA
(551) индивидуална

(591) зелена и бела
(531) 18.01.21;27.05.25
(551) индивидуална

(510, 511)
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување кл. 39
транспортни услуги, пакување и
на невролошки пореметувања
складирање стока, организирање патувања,
(210) TM 2015/773

(220) 29/07/2015

(442) 31/08/2016
(731) Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

изнајмување
места
за
паркиралишта за автомобили
(210) TM 2015/779

паркирање,

(220) 30/07/2015

(442) 31/08/2016
(731) NGK Insulators, Ltd.
2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichiken 467-8530, JP
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.11.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
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(551) индивидуална

(442) 31/08/2016
(731) NGK Insulators, Ltd.

(510, 511)

кл. 1 катализатори и носачи на катализатори 2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichiза прочистување или подобрување на ken 467-8530, JP
издувните гасови на моторите со внатрешно (740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
согорување;
катализатор;
индистриски бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
хемикалии
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
кл. 7 керамички филтри за прочистување на (540)
издувните гасови што ги емитираат дизел

HONEYCERAM

моторите;
керамички
филтри
за
(551) индивидуална
прочистување на издувните гасови што ги
(510, 511)
имитираат
моторите
со
внатрешно
кл. 1 катализатори и носачи на катализатори
согорување;
керамички
носачи
на
за прочистување или подобрување на
катализатори за прочистување на издувните
издувните гасови на моторите со внатрешно
гасови што ги емитираат моторите со
согорување;
катализтор;
индистриски
внатрешно
согорување;
супстрати
за
хемикалии
каталитички конвертори; уреди за третирање
кл. 7 керамички филтри за прочистување на
на издувни гасови кај моторите за внатрешно
издувните гасови што ги емитираат дизел
согорување, и неговите составни делови и
моторите;
керамички
филтри
за
опрема;
регенератори
за
мотори
со
прочистување на издувните гасови што ги
внатрешно
согорување;
неелектрични
имитираат
моторите
со
внатрешно
влекачи [за теренски возила]; делови за
согорување;
керамички
носачи
на
неелектрични влекачи за копнени возила;
катализатори за прочистување на издувните
рударски машини и уреди; градежни машини
гасови што ги емитираат моторите со
и уреди; машини и уреди за утовар-истовар;
внатрешно
согорување;
супстрати
за
машини и инструменти за риболов; машини и
каталитички конвертори; уреди за третирање
уреди за хемиска обработка; земјоделски
на издувни гасови кај моторите за внатрешно
машини, земјоделски алатки што не се за
согорување, и неговите составни делови и
рачна
употреба;
машински
елементи
опрема;
регенератори
за
мотори
со
[теренски
возила];
косилки
за
трева
внатрешно
согорување;
неелектрични
кл. 12 неелектрични влекачи за копнени
влекачи [за теренски возила]; делови за
возила (не вклучивајќи ги нивните делови);
неелектрични влекачи за копнени возила;
механички елементи за копнени возила;
рударски машини и уреди; градежни машини
бродови и нивните составни делови и
и уреди; машини и уреди за утовар-истовар;
опрема; воздушни летала и нивните составни
машини и инструменти за риболов; машини и
делови и опрема; железнички возила и
уреди за хемиска обработка; земјоделски
нивните
составни
делови
и опрема;
машини, земјоделски алатки што не се за
автомобили и нивните составни делови и
рачна
употреба;
машински
елементи
опрема; моторни превозни средства на две
[теренски
возила];
косилки
за
трева
тркала, велосипеди и нивните составни
кл. 12 неелектрични влекачи за копнени
делови и опрема
возила (не вклучивајќи ги нивните делови);
(210) TM 2015/780
Трговски марки
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опрема; воздушни летала и нивните составни кл.

5

фармацевтски

делови и опрема; железнички возила и препарати;

санитарни

и

ветеринарни

препарати

за

нивните
составни
делови
и опрема; медицински цели; диететски супстанции што
автомобили и нивните составни делови и се користат во медицината, храна за бебиња,
опрема; моторни превозни средства на две фластери, материјали за завои, материјали
тркала, велосипеди и нивните составни за пломбирање заби и забарски смоли,
делови и опрема
(210) TM 2015/784

средства за дезинфекција, препарати за
уништување
штетници,
фунгициди,
(220) 31/07/2015

хербициди

(442) 31/08/2016
(731) Елена Нововиќ

(210) TM 2015/787

ул. Иван Цанкар бр. 6, Карпош, Скопје, MK

(442) 31/08/2016
(731) Japan Tobacco, Inc.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 31/07/2015

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TACT
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) жолта, светло зелена, темно зелена,
розева, црна, тиркизна
(531) 02.05.08;02.09.01;05.01.05
(554)

игри

луле, тутун за рачно виткање, тутун за
џвакање, снус тутун; цигари, електронски
цигари, пури, цигарилоси; бурмут; производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
28

кл. 34 тутун, без разлика дали е изработен
или неизработен; тутун за пушење, тутун за

и

играчки

за пушачи вклучени во класата 34; хартии за
цигари, цевчиња за цигари и кибрити

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
(210) TM 2015/788
спортски
и
културни
активности
кл. 45 чување деца
(210) TM 2015/786

(220) 31/07/2015
(442) 31/08/2016

(731) ACCOR
(220) 31/07/2015

(442) 31/08/2016
(731) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
86, Bulgaria Blvd. Sofia 1680, BG

110 Avenue de France, 75013, Paris, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

KALMENTE

(591) виолетова, сива

(551) индивидуална

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
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кл. 43

хотелски, мотелски услуги; хотелски
(442) 31/08/2016
услуги; обезбедување на храна и пијалоци; (731) Телеком Словенија д.д.
кафетерии, чај соби, барови (освен клубови); ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
привремено сместување; викендички (куќи за (740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
одмор); резервации на хотелски соби за Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
патниците; резервации за привремено Скопје
смествање; консултации и совети (не (540)
деловни) во областа на хотели и ресторани;
изнајмување на простории за состаноци и
конференциски
простории за

сали; обезбедување на
изложби, конференции и

состаноци; услуги на резервација на хотели и
(591) црвена, црна, бела
ресторани;
обезбедување
на
on-line
(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.13
информации во врска со резервација на
(551) индивидуална
хотели
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
(210) TM 2015/792
(220) 04/08/2015
управување со работата; канцелариски
(442) 31/08/2016
работи
(731) Телеком Словенија д.д.
кл.
38
телекомуникации
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
кл. 42
научни и технолошки услуги и
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
истражување и планирањето поврзано со
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
нив; индустриски анализи и истражувачки
Скопје
услуги; изработка и развој на компјутерски
(540)
хардвер и софтвер
(210) TM 2015/794

(220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Телеком Словенија д.д.
(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.13

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

(551) индивидуална
(510, 511)

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Скопје
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; (540)
управување
работи

со

работата;

канцелариски

ЏаБест

(551) индивидуална
38
телекомуникации (510, 511)
научни и технолошки услуги и кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
истражување и планирањето поврзано со управување со работата; канцелариски
нив; индустриски анализи и истражувачки работи
кл.
кл. 42

услуги; изработка и развој на компјутерски кл.
38
телекомуникации
хардвер и софтвер
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
(210) TM 2015/793
(220) 04/08/2015
Трговски марки
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нив; индустриски анализи и истражувачки (510, 511)
услуги; изработка и развој на компјутерски кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
хардвер и софтвер
(210) TM 2015/795

управување
работи
(220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Телеком Словенија д.д.
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

кл.
кл. 42

со

работата;

канцелариски

38
телекомуникации
научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

услуги; изработка и развој на компјутерски

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

хардвер и софтвер

(540)

(210) TM 2015/797

(220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Телеком Словенија д.д.
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
(531) 25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
Dzabest
управување со работата; канцелариски (551) индивидуална
работи
(510, 511)
кл.
38
телекомуникации кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
кл. 42
научни и технолошки услуги и управување со работата; канцелариски
истражување и планирањето поврзано со работи
нив; индустриски анализи и истражувачки кл.
38
телекомуникации
услуги; изработка и развој на компјутерски кл. 42
научни и технолошки услуги и
хардвер и софтвер
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
(210) TM 2015/796
(220) 04/08/2015
услуги; изработка и развој на компјутерски
(442) 31/08/2016
(731) Телеком Словенија д.д.
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

хардвер и софтвер
(210) TM 2015/798

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

(220) 04/08/2015
(442) 31/08/2016

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

(300)
(731) Телеком Словенија д.д.

(540)

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)

(531) 25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
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Administration building Huawei technologies
Co., ltd. Bantian, Longgang District,
Shenzhen, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(531) 25.01.19;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

HUAWEI MATE

(551) индивидуална
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
(510, 511)
управување со работата; канцелариски
кл. 9 мобилни телефони; заштитини футроли
работи
за мобилни телефони; заштитни фолии за
кл.
38
телекомуникации
мобилни телефони; таблет компјутери;
кл. 42
научни и технолошки услуги и
заштитни футроли за таблет компјутери;
истражување и планирањето поврзано со
заштитни фолии за таблет компјутери;
нив; индустриски анализи и истражувачки
паметни часовници; паметни нараквици;
услуги; изработка и развој на компјутерски
звучници; слушалки за во уво; слушалки за на
хардвер и софтвер
глава; рутери; гејтвеј (gateways)
(210) TM 2015/799

(220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Телеком Словенија д.д.
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

(210) TM 2015/801

(220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

Dzabest

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

LS500

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
(510, 511)
управување со работата; канцелариски
кл. 12 автомобили и нивните структурни
работи
делови
кл.
38
телекомуникации
кл. 42

научни и технолошки услуги и (210) TM 2015/802
(220) 04/08/2015
истражување и планирањето поврзано со
(442) 31/08/2016
нив; индустриски анализи и истражувачки (731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
услуги; изработка и развој на компјутерски ȘİRKETİ
хардвер и софтвер
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde,
ESKISEHIR, TR
(210) TM 2015/800

(220) 04/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) HUAWEI TECHONOLOGIES CO., LTD
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на јадења, зачини, квасец, кечап (сос),

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

прашок

(540)

прашкасти зачини, преливи за салати, релиш
сосови (додатоци на исхрана), сосови

за

печење;

сол,

сенф;

оцет,

(додатоци на храна), состојки за згуснување
при готвење
(210) TM 2015/804

(220) 05/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Europcar Groupe
2 rue Rene Caudron Batiment OP, 78960
Voisins le Bretonneux, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
(591) сите нијанси на жолта и кафеава
(531) 08.01.12;08.01.13;26.03.07
(554) тродимензионална

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

KEDDY

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 крекери

кл. 12 возила; апарати за движење по копно,
во воздух или вода; возила за движење во

(210) TM 2015/803

(510, 511)

(220) 05/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство на мало и
големо КАМ ДОО Скопје
бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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 комбиња;
моторни комбиња; камперски комбиња;
автомобили за кампување; камиони како
моторни копнени возила; камиони за превоз;
трговски
возила;

(531) 26.04.18;27.05.24
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35
бизнис

камиони; индустриски товарни
камиони;
вагони;
автобуси
рекламирање; бизнис менаџмент;
администрација;
канцелариско

работење; електронско чување на податоци;
организација, функционирање и контрола на

шеми
за
лојалност
и
поттикнување;
кл. 29 доматен сок за готвење, доматно пире, рекламирање услуги кои се достапни преку
сокови
од
зеленчук
за
готвење интернет; продукција на телевизиски и радио
кл. 30
сокови (како мирудии); мирудии; реклами; сметководство; аукции; трговски
ароматични подготовки за исхрана, додатоци саеми;
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обезбедување

на

бизнис

информации; транспорт;

шоферски

маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги изнајмување

на

услуги;

возила

услуги

за

управувани

од

за управување со базата на податоци; шофер; услуги за управување со возен парк;
деловни информациски услуги обезбедени транспортни услуги; курирски услуги (пораки
онлајн од компјутерска база на податоци или или производи); услуги на влечно возило;
на интернет; составување реклами за ангажирање
на
превозни
средства;
употреба како веб страни; истражување на информации и совети во врска со сите овие
пазарот; анализа на рекламирање одговор и услуги
истражување на пазарот; деловни услуги во
областа на изнајмување на возила; услуги за (210) TM 2015/805
транспорт и управување со бизнисот на возен

(220) 05/08/2015
(442) 31/08/2016

парк; трошковна анализа и статистика во (300) 13716766 06/02/2015 EM
врска со возилата; бизнис побарувања; (731) Europcar Groupe
бизнис
истраги;
демонстрација
на 2 rue Rene Caudron Batiment OP, 78960
компјутерски производи; компјутеризирано Voisins le Bretonneux, FR
управување

со

датотеки;

собирање

и (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

организирање на податоците во една главна ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
датотека во областа на автомобилското (540)
рекламирање и изнајмување на возило;
организирање на изложби за рекламирање
што се однесуваат на автомобили и
изнајмување на возило; малопродажни
услуги поврзани со продажба на возила и (591) виолетова, бела и зелена
апарати за патување по копно, воздух, (531) 27.05.17;27.05.24
железница или вода, информации и совети (554)
во
врска
со
сите
овие
услуги (551) индивидуална
кл. 36 осигурителни услуги кои се однесуваат (510, 511)
на возила; информации и совети во врска со кл. 12 возила; апарати за движење по копно,
услуги во воздух или вода; возила за движење во
кл. 39 транспорт; пакување и складирање на воздух, на копно или вода; возила за
стоки; аранжмани за патување; превоз на патување по копно, воздух, железница или
лица и стоки (во воздух, на копно или вода); вода; моторни возила за употреба за
организирање превоз на патници или стоки превезување на луѓе; возила за превоз на
сите

овие

(во воздух, на копно или вода); изнајмување стока; моторни возила; возила за превоз на
на возила за движење во воздух, на копно лица; возила за транспорт на стока; спортски
автомобили, автомобили; тркачки автомобили; моторни
автомобили за кампување, товарни камиони, домови; мобилни домови (приколки); моторни
камиони,
комбиња,
вагони,
автобуси, приколки; возила во вид на комбиња;
или

вода;

изнајмување

на

приколки; услуги за изнајмување на возило; моторни комбиња; камперски комбиња;
организација за изнајмување на возила за автомобили за кампување; камиони како
движење во воздух, на копно или вода; моторни копнени возила; камиони за превоз;
изнајмување на опрема и додатоци за трговски камиони; индустриски товарни
возило; услуги за резервација за возило и возила;
Трговски марки
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кл. 35
бизнис

рекламирање; бизнис менаџмент; на возила за движење во воздух, на копно
администрација;

канцелариско или

вода;

изнајмување

на

автомобили,

работење; електронско чување на податоци; автомобили за кампување, товарни камиони,
организација, функционирање и контрола на камиони,
комбиња,
вагони,
автобуси,
шеми
за
лојалност
и
поттикнување; приколки; услуги за изнајмување на возило;
рекламирање услуги кои се достапни преку организација за изнајмување на возила за
интернет; продукција на телевизиски и радио движење во воздух, на копно или вода;
реклами; сметководство; аукции; трговски изнајмување на опрема и додатоци за
саеми;

анкети;

обработка

на

податоци; возило; услуги за резервација за возило и

обезбедување на бизнис информации; транспорт; шоферски услуги; услуги
маркетинг услуги; услуги за промоција; услуги изнајмување на возила управувани

за
од

за управување со базата на податоци; шофер; услуги за управување со возен парк;
деловни информациски услуги обезбедени транспортни услуги; курирски услуги (пораки
онлајн од компјутерска база на податоци или или производи); услуги на влечно возило;
на интернет; составување реклами за ангажирање
на
превозни
средства;
употреба како веб страни; истражување на информации и совети во врска со сите овие
пазарот; анализа на рекламирање одговор и услуги
истражување на пазарот; деловни услуги во
областа на изнајмување на возила; услуги за (210) TM 2015/809

(220) 06/08/2015

транспорт и управување со бизнисот на возен

(442) 31/08/2016
парк; трошковна анализа и статистика во (731) E. MISHAN & SONS, INC.
врска со возилата; бизнис побарувања; 230 Fifth Avenue, New York, NY 10001, US
бизнис

истраги;

демонстрација

на (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

компјутерски производи; компјутеризирано ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
управување со датотеки; собирање и (540)
организирање на податоците во една главна
датотека во областа на автомобилското

CAR CANE

(551) индивидуална
рекламирање и изнајмување на возило;
(510, 511)
организирање на изложби за рекламирање
кл. 12 пренослива рачка за вметнување во
што се однесуваат на автомобили и
отворот на осигурувачот за брава на врата на
изнајмување на возило; малопродажни
возило за да му помогне на лицето да влезе
услуги поврзани со продажба на возила и
и излезе од возилото
апарати за патување по копно, воздух,
железница или вода, информации и совети
(210) TM 2015/812
(220) 07/08/2015
во
врска
со
сите
овие
услуги
(442) 31/08/2016
кл. 36 осигурителни услуги кои се однесуваат
(731) ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО СКОПЈЕ
на возила; информации и совети во врска со
ул. Никола Парапунов бр. 35 А-3, 1000,
сите
овие
услуги
Скопје, MK
кл. 39 транспорт; пакување и складирање на
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
стоки; аранжмани за патување; превоз на
СКОПJЕ
лица и стоки (во воздух, на копно или вода);
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
организирање превоз на патници или стоки
1000, Скопје
(во воздух, на копно или вода); изнајмување
(540)
154 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.

BEKGER

36/1-2, 1000 Скопје , MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојници и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи (кои не се рачни),
инкубатори
за
јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење,

ладно

оружје,

жилети

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
(591) бела, црвена и портокалова
производство на пареа, варење (готвење),
(531) 26.01.18;27.05.09
ладење, сушење, вентилација, снабдување
(551) индивидуална
со вода и за санитарни намени
(510, 511)
(210) TM 2015/813

(220) 07/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Адвокатско друштво Чичевалиев &
Илијовски
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
36/1-2, 1000 Скопје , MK
(540)

кл. 45 правни услуги
(210) TM 2015/817

(220) 10/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125,12489, Berlin, DE
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SNIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
(591) бела, црвена и портокалова

фластери, материјали за завои, материјали

(531) 26.01.18;27.05.09
(554)

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)

уништување
хербициди

штетници,

фунгициди,

кл. 45 правни услуги
(210) TM 2015/818
(210) TM 2015/814

(220) 07/08/2015

(220) 07/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Адвокатско друштво Чичевалиев &

(442) 31/08/2016
(731) SHIMANO INC., a corporation organized
and existing under the laws of Japan,

Илијовски

Manufactures and Merchants, of

Трговски марки
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3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,

кл. 25

Osaka, JP

велосипедисти

чевли и чизми, имено чевли за

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

рибарски
чевли,
рибарски
чизми;
комбинизони; облека, имено облека за спорт

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

(спортски
униформи),
облека
за
велосипедисти, облека за велосипeдски трки,

(540)

облека за риболов, облека за веслање,
облека за гимнастика, надворешна облека,

(велосипедски

чевли),

облека за заштита од дожд, кабаница, одела
(591) зелена, сина и темно сина

за дожд, шешири, капи, ракавици, ракавици
за велосипедисти, ракавици за велосипедски

(531) 26.11.02;26.11.07
(554)

трки, чорапи, кошули, јакни, дресови, елеци,
рибарски елеци, панталони, трикоа и долен

(551) индивидуална

веш
кл. 28

рибарски прибор, вклучувајќи
(510, 511)
кл. 12 велосипеди, вклучувајќи електрични рибарски макари, рибарски стапови, конопи
велосипеди; делови, опрема и додатоци за за рибарење, водилки на стапот (за употреба
велосипеди,
вклучувајќи
електрични на стапови за рибарење), јадици за риболов,
велосипеди имено: главчини, внтрешни мамки (вештачки) за рибарење, вештачки
главчини на менувач за брзини, главчина за мамки, замки (опрема за рибарење), пловки
велосипед што содржи внатрешно динамо, за риболов, олово за рибарење (имено,
главчина за брзо опуштање на менувачот за тегчиња), мрежи со рачка за риболов,

брзини, главчини за брзо опуштање на рибарски торби, рибарски ракавици; футроли
полугите на менувачот за брзини, отпусни за рибарски стапови и кутии за рибарски
полуги на менувачот за брзини, рачка за прибор, заштита за колкови специјално
за
менување на брзини, уред за менување на направена
организирање
брзини, менувачи на брзини, водилка за кл. 41
натпреварувања,
ланец, систем на слободно движење,
трки
запчаник за ланец, макари адаптирани за велосипедски
велосипеди, ланци, бужири за менувачи, организирање турнири,
осовини, комплет осовини, ланци за предни турнири во риболов

рибарење
на спортски
организирање
(натпревари);

организирање

на

тркала, педали, држач за ножни прсти, рачки
(220) 11/08/2015
за кочници, кочници, бужири за кочници, (210) TM 2015/820
(442) 31/08/2016
чевли за кочење, бандаши, ротори за кочење,
плочки за кочници, тркала, гуми, внатрешни (731) Mirna Rovinj d.o.o.
гуми, жици, делови за спојување жици, ножни Hektoroviceva 2, 10000, Zagreb, HR
кочници, шипка за седло, предни делови за (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
склоп на рамка – виљушка, амортизери, ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
управувач, држачи за управувач, рачки за (540)
управувач, рогови за велосипеди, подлоги за
седиште, седла, индикатор за позиција на
менувач за велосипед, електрични мотори за
велосипеди,
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(210) TM 2015/822

(220) 12/08/2015
(442) 31/08/2016

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

(591) темно сина, жолта, светло жолта,
црвена, бела

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(531) 24.09.16;25.01.19;26.04.10

(540)

(554)
(551) сертификатна

SORIALE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 засолена риба; димена риба; намази (510, 511)
хемикалии
од риба; бујон од риба; преработки од риба; кл. 1

кои

се

користат

во

сушена риба; конзерви, од риба; замрзната земјоделството, хортикултура и шумарство,
риба; филети од риба; конзервирана риба; посебно препарати за одгледување на
прехрамбени
производи
од
кл. 31
жива риба; икри од
кл. 40 димење на риби

хемиски
и/или
биолошки
риба растенија;
риба препарати значајни за постапка за важноста
кај растенијата, препарати за регулирање на

(220) 11/08/2015

раст на растенија, хемиски препарати за нега
на семиња, сурфактанти, природни или

(442) 31/08/2016
(731) Mirna Rovinj d.o.o.

вештачки хемикалии како сексуални замки
или
агенти
за
забуна
на
инсекти

Hektoroviceva 2, 10000, Zagreb, HR

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди,
фунгициди,
хербициди,

(210) TM 2015/821

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

пестициди

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/823

(220) 12/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
(591) темно сина, жолта, светло жолта, бела
(531) 18.03.23;25.01.19;26.04.10
(554)

CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 29 засолена риба; димена риба; намази
од риба; бујон од риба; преработки од риба;
сушена риба; конзерви, од риба; замрзната
риба; филети од риба; конзервирана риба;
прехрамбени
производи
од
риба
кл. 31
жива риба;
кл. 40 димење на риби
Трговски марки
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(591) бела, црвена, портокалова, златна,
црна
(531) 24.09.25;26.03.11;27.05.13
(554)
(551) колективна
(510, 511)

(531) 26.03.04;26.04.08
(554)

кл. 34
тутун, вклучително пури, цигари,
(551) индивидуална
цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор
(510, 511)
за пушачи, имено пепелници, секачи за пури,
кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци,
кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити
сончеви покриви, стакло за огледала; сите за
возила
(210) TM 2015/831
(220) 10/08/2015
кл. 21
стакла за прозорци за возила,
(442) 31/08/2016
непреработено и полуобработено стакло
(731) LRC Products Limited
(освен стакло за градежништво); стакларија;
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
стакло за светилки
за возила; стаклени
(740) Друштво за застапување од областа на
влакна сите во форма на листови (не од
индустриската сопственост ЖИВКО
текстил), блокови и прачки сите за употреба
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
во производство; не-електрични инструменти
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
и материјали вклучени во класата 21, сите со
(540)
намена
за
чистење

SCHOLL

кл. 37 инсталација на стакла за возила;
шофершајбни, стакло и производи за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8
рачни

застаклување, прозорци, структурно стакло,
во аларми, системи за озвучување и делови и
домаќинството сите за маникир и педикир; опрема за возила, одржување и поправка на
рачни прибори за отстранување на вишок возила, одржување и поправка на стакла за
кожа; рачни прибори за ексфолиација на возила, советодавни и консултански услуги
прибори

и

направи

кожа; глави за ролер за турпија за стапала за поврзани со сите гореспоменати услуги
отстранување на вишок кожа; глави за ролер
за турпија за стапала за ексфолиација на (210) TM 2015/835
кожа; грицкалки за нокти, турпии за стапало,

(220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016
турпии за нокти, ножици; пинцети; делови и (731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
делчиња за сите погоре наведени стоки
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
(210) TM 2015/834

(220) 21/08/2015
(442) 31/08/2016

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(300)
(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта и црвена
(531) 26.03.04;26.04.08
(554)
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(551) индивидуална

текстил), блокови и прачки сите за употреба

(510, 511)

во производство; не-електрични инструменти

кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, и материјали вклучени во класата 21, сите со
сончеви покриви, стакло за огледала; сите за намена
за
чистење
возила
кл. 21

кл. 37 инсталација на стакла за возила;
стакла за прозорци за возила, шофершајбни, стакло и производи за

непреработено и полуобработено стакло застаклување, прозорци, структурно стакло,
(освен стакло за градежништво); стакларија; аларми, системи за озвучување и делови и
стакло за светилки

за возила; стаклени опрема за возила, одржување и поправка на

влакна сите во форма на листови (не од возила, одржување и поправка на стакла за
текстил), блокови и прачки сите за употреба возила, советодавни и консултански услуги
во производство; не-електрични инструменти поврзани со сите гореспоменати услуги
и материјали вклучени во класата 21, сите со
(220) 21/08/2015
намена
за
чистење (210) TM 2015/837
кл. 37

инсталација на стакла за возила;

(442) 31/08/2016
шофершајбни, стакло и производи за (731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
застаклување, прозорци, структурно стакло, Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH
аларми, системи за озвучување и делови и (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
опрема за возила, одржување и поправка на ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
возила, одржување и поправка на стакла за (540)
возила, советодавни и консултански услуги
поврзани со сите гореспоменати услуги
(210) TM 2015/836

(220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH

(531) 26.03.04;26.04.08;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

сончеви покриви, стакло за огледала; сите за
возила

(540)

кл. 21

стакла за прозорци за возила,

непреработено и полуобработено стакло
(освен стакло за градежништво); стакларија;

BELRON
(551) индивидуална

стакло за светилки
за возила; стаклени
влакна сите во форма на листови (не од

текстил), блокови и прачки сите за употреба
кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци, во производство; не-електрични инструменти
сончеви покриви, стакло за огледала; сите за и материјали вклучени во класата 21, сите со
(510, 511)

возила
кл. 21

намена
за
чистење
стакла за прозорци за возила, кл. 37 инсталација на стакла за возила;
непреработено и полуобработено стакло шофершајбни, стакло и производи за
(освен стакло за градежништво); стакларија; застаклување, прозорци, структурно стакло,
стакло за светилки
за возила; стаклени аларми, системи за озвучување и делови и
влакна сите во форма на листови (не од опрема за возила, одржување и поправка на
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возила, одржување и поправка на стакла за (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
возила, советодавни и консултански услуги ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
поврзани со сите гореспоменати услуги

(540)

GLASS MEDIC
(210) TM 2015/838

(220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат за поправка
на ветробрански стакла на возила и стакла
кај
возила
кл. 7 апарати и инструменти кои се користат
за поправка на ветробрански

стакла на

возила
и
стакла
кај
возила
кл. 37 услуги за поправка на ветробрански
(591) жолта и црвена
(531) 26.03.04;26.04.08;27.05.17
(551) индивидуална

стакла на возила и стакла кај возила
(210) TM 2015/840

(220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016
(510, 511)
(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
кл. 12 ветробрани, шофершајбни, прозорци,
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH
сончеви покриви, стакло за огледала; сите за
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
возила
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
кл. 21
стакла за прозорци за возила,
(540)
непреработено и полуобработено стакло

VANBRELLA

(освен стакло за градежништво); стакларија;

стакло за светилки
за возила; стаклени (551) индивидуална
влакна сите во форма на листови (не од (510, 511)
текстил), блокови и прачки сите за употреба кл. 12 делови за каросерија на возила;
во производство; не-електрични инструменти настрешници и тенди како делови на возила
и материјали вклучени во класата 21, сите со кл. 22 настрешници и тенди; настрешници и
намена
за
чистење тенди за приклучување на возила
кл. 37

инсталација на стакла за возила;
(220) 26/08/2015
шофершајбни, стакло и производи за (210) TM 2015/867
(442) 31/08/2016
застаклување, прозорци, структурно стакло,
аларми, системи за озвучување и делови и (731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје
опрема за возила, одржување и поправка на ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK
возила, одржување и поправка на стакла за (740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
возила, советодавни и консултански услуги бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
поврзани со сите гореспоменати услуги
(210) TM 2015/839

(540)

(220) 21/08/2015

(442) 31/08/2016
(731) Belron Hungary Kft - Zug Branch
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, CH
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(731) Colgate - Palmolive Company, а
Delaware corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, жолта, бела, сина, портокалова
(531) 08.03.25;11.03.02;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црно, бело
(531) 02.09.10;25.01.19
(554)
(551) индивидуална

кл. 29 јогурт

(510, 511)
(220) 26/08/2015

кл. 3 пасти за заби

(442) 31/08/2016
(731) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2015/881

(210) TM 2015/868

ул. 1632 бр. 46, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(220) 01/09/2015

(442) 31/08/2016
(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)

ДА МУ ВЕРУВАШ НА ДЕДО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни, пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за
произзводство

на

пијалаци

(591) зелена, жолта, бела, сина, виолетова,
црвена

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, демонстрација на

(531) 08.03.25;11.03.02;25.01.19
(554)

производи, изнајмување рекламен простор,
објавување
рекламни
текстови,

(551) индивидуална
(510, 511)

организирање
дејности,
промоција,
пропагандни
дејности,
проучување
на

кл. 29 јогурт

пазарот, пекламирање по пат на радио и

(210) TM 2015/869

(220) 27/08/2015
(442) 31/08/2016
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телевизија,
рекламни
дејности, презентација

огласи, трговски
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комуникациски медиуми за малопродажба,
ширење на рекламен материјал
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(531) 25.01.19;25.07.04
(210) TM 2015/883

(220) 02/09/2015

(554)

(442) 31/08/2016
(731) ЃОРЃИЕВ МАРТИН

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Димо Хаџи Димов бр. 62 Б, 1000,
Скопје, MK

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за

(540)

рачно завиткување, тутун за жвакање,
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за

СЕДАЛ

пушење

(591)
(531)

кои

се

продаваат

заедно

или

одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени и не се наменети за лекување,

(554)

бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за

(551) индивидуална
(510, 511)

цигари
и
кибрити
канцелариски
материјали;
кл. 35 огласување и рекламирање; водење
прибор,
освен
мебел;
на работење и водење на комерцијална
налепници
[канцелариски
материјали];
дејност;
управување
со
работење;
печатени материјали; печатени публикации;
комецијална администрација; комерцијални
печатени
формулари
и
обрасци
работи; уредувачка дејност; канцелариски
кл.
35
експерти
за
ефикасност
работи
кл.
36
наплаќање
(организирање
кл.
16
канцелариски

наплаќање);
анализирање
анализирање); информации
информации);
проценки
проценки)
[осигурување,
недвижнини]
(210) TM 2015/889

(финансиско
(210) TM 2015/890
(финансиски

(220) 03/09/2015

(442) 31/08/2016
(финансиски
(731) TDR d.o.o.
банкарство,
Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR

(220) 03/09/2015
(442) 31/08/2016

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(591) плава и тмно плава, сива, беж
(531) 25.01.19;25.07.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) светло и темна окер, темно сива
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кл. 34 преработен или непреработен тутун; одвоено од тутун а кои не се за медицински
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за намени и не се наменети за лекување,
рачно завиткување, тутун за жвакање, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за
пушење кои се продаваат заедно или цигари
и
кибрити
одвоено од тутун а кои не се за медицински кл. 35 огласување и рекламирање; водење
намени и не се наменети за лекување, на работење и водење на комерцијална
бурмут, пушачки артикли вклучени во класа дејност;
управување
со
работење;
34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за комецијална администрација; комерцијални
цигари
и
кибрити работи; уредувачка дејност; канцелариски
кл. 35 огласување и рекламирање; водење работи
на работење и водење на комерцијална
дејност;
управување
со
работење; (210) TM 2015/892

(220) 03/09/2015

комецијална администрација; комерцијални
(442) 31/08/2016
работи; уредувачка дејност; канцелариски (731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
работи
(210) TM 2015/891

(220) 03/09/2015

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

(442) 31/08/2016

(540)

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(591) сива и темно сива, светла и темна окер
(531) 25.01.19;25.07.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бордо црвена, темно сива, окер-беж
(531) 25.01.19;25.07.04

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за

(554)
(551) индивидуална

рачно завиткување, тутун за жвакање,
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за

(510, 511)

пушење

кои

се

продаваат

заедно

или

кл. 34 преработен или непреработен тутун; одвоено од тутун а кои не се за медицински
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за намени и не се наменети за лекување,
рачно завиткување, тутун за жвакање, бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за 34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за
пушење

кои

се

продаваат

Трговски марки

заедно

или цигари
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кл. 35 огласување и рекламирање; водење работи; уредувачка дејност; канцелариски
на работење и водење на комерцијална работи
дејност;
управување
со
работење;
комецијална администрација; комерцијални (210) TM 2015/894

(220) 03/09/2015

работи; уредувачка дејност; канцелариски
(442) 31/08/2016
(731) TDR d.o.o.
работи
Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR
(210) TM 2015/893
(220) 03/09/2015
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
(442) 31/08/2016
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210, Rovinj, HR

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(591) светло и темна окер, темно сива
(531) 25.01.19;25.07.04
(554)
(551) индивидуална
(591) сива и темна сива, светла и темна окер

(510, 511)

(531) 25.01.19;25.07.02
(554)

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за

(551) индивидуална
(510, 511)

рачно завиткување, тутун за жвакање,
цигари, пури, цигарилоси; супстанци за

кл. 34 преработен или непреработен тутун; пушење кои се продаваат заедно или
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за одвоено од тутун а кои не се за медицински
рачно

завиткување,

тутун

за

жвакање, намени и не се наменети за лекување,

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за бурмут, пушачки артикли вклучени во класа
пушење кои се продаваат заедно или 34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за
одвоено од тутун а кои не се за медицински цигари
и
кибрити
намени и не се наменети за лекување, кл. 35 огласување и рекламирање; водење
бурмут, пушачки артикли вклучени во класа на работење и водење на комерцијална
34; хартија за цигари; цевчиња и муштикли за дејност;
управување
со
работење;
цигари

и

кибрити комецијална администрација; комерцијални

кл. 35 огласување и рекламирање; водење работи; уредувачка дејност; канцелариски
на работење и водење на комерцијална работи
дејност;
управување
со
работење;
комецијална администрација; комерцијални (210) TM 2015/895

(220) 04/09/2015
(442) 31/08/2016
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(731) Хорват доо Скопје

обувки,

Улица Трета Македонска Бригада бр. 48,

панталони, престилки (облека), работнички

1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

комбинезони, ракавици (облека), униформи,
чевли, чизми, штитници за сонце, штитници

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

за
уши
од
студ
(облека)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

палта, палта

(долги

палта),

со: маски (заштитни маски), облека за
заштита од несреќни случаи, радијација и
оган, облека за заштита од оган, обувки за
заштита од несреќни случаи радијација и
оган, очила, очила против заслепување,
пожар (облека за заштита
пожарникари (штитници од

од пожар),
азбест за

пожарникари), појаси (заштитни појаси) што
не се за седишта за
автомобили или
(591) темно и светло црвена, темно и светло

спортска

сина

противпожарникарски покривки, работнички
заштитни маски за лице, респиратори за

(531) 02.01.15;02.01.23;24.15.03
(554)

опрема,

појаси

за

спасување,

прочистување на воздух, чепчиња за уши,
шлемови (заштитни шлемови), штитници

(551) индивидуална
(510, 511)

од азбест за пожарникари, заштитни маски,
кл. 9 маски (заштитни маски), облека за заштитни маски за лице (работнички
заштита од несреќни случаи, радијација и заштитни маски за лице), заштитни одела
пилоти, водоотпорна облека, готова
оган, облека за заштита од оган, обувки за за
заштита од несреќни случаи радијација и облека (конфекциска облека), долги палта,
оган,

очила,

очила

против заслепување, долна облека за апсорбирање пот, елеци,
ракави,
заштита од пожар), капи, маици, маици со кратки

пожар (облека за
пожарникари (штитници

од

за облека, обувки, палта, палта (долги палта),
појаси) панталони, престилки (облека), работнички

азбест

пожарникари), појаси (заштитни
што не се за седишта за автомобили или комбинезони, ракавици (облека), униформи,
спортска опрема, појаси за спасување, чевли, чизми, штитници за сонце и
противпожарникарски покривки, работнички штитници за уши од студ (облека)
заштитни маски за лице, респиратори за
(220) 07/09/2015
прочистување на воздух, чепчиња за уши, (210) TM 2015/897
(442) 31/08/2016
шлемови (заштитни шлемови), штитници
од азбест за пожарникари, заштитни маски, (731) HINDUSTAN PENCILS PRIVATE
заштитни

маски

за

лице

(работнички LIMITED
заштитни маски за лице), заштитни одела за 510 Himalaya House, 79 Palton Road,
Mumbai - 400001, IN
пилоти
кл. 25 водоотпорна облека, готова облека (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(конфекциска облека), долги палта, долна ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
облека за апсорбирање пот, елеци, капи, (540)
маици, маици со кратки ракави, облека,
Трговски марки
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NO.1 MULINSEN AVENUE, XIAOLAN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(531) 27.05.17;27.05.25
(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 16
моливи за пишување, острилки,
(531) 26.01.16;27.05.17
бришачи,
ленири,
технички
моливи
(551) индивидуална
(тенкоминци), мини од графит за технички
(510, 511)
молив, молив во боја, моливи со водени бои,
кл. 9 електрични кабли; електрични жици,
моливи за мрсни бои, маслени пастели,
електрични
прекинувачи;
приклучоци,
трајни маркери, пенкала за означување и
штекери
и
други
електрични
спојки;
маркери, маркери за бели табли, креди,
полупроводници; интегрални кола; чипови
хемиски пенкала, гел пенкала, дополни за
(интегрални
кола);
кондезатори
хемиски пенкала и гел пенкала, сет од
(кондензатори); вакумски цевки (радио);
математички инструменти кој содржи шестар
проводници,
електрични
за скицирање и цртање, инструмент за
кл. 11 светлечки цевки за осветлување;
цртање во вид на разделувач, агломер,
крушки од светилки; ламби (цевки за
скицирање и цртање на четириаголници, сет
електрично празнење), за осветлување;
на
четириаголници,
математички
сигнални ракети; апарати и инсталации за
инструменти, моливи за копирање, моливи за
осветлување; самовилски сијалички за
обележување на стакло, моливи за проверка
празнични декорации; улични ламби; светла
и сиот друг канцелариски прибор вклучен во
за автомобили; апарати за осветлување, за
класа 16
возила
(210) TM 2015/898

(220) 09/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) Apple Inc
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RESEARCHKIT
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 09/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) MLS CO., LTD
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(220) 10/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) Home Box Office, Inc., a Delaware
corporation
1100 Avenue of the Americas, New York, New
York 10036, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

HBO NOW

кл. 41 образовни услуги
(210) TM 2015/900

(210) TM 2015/902

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

мобилни софтверски апликации кои

може да се преземат (симнат) за употреба
при испорака и дистрибуција на аудио, видео
и

мултимедијални

забавни

содржини
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вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, (554)
видео

и

аудиовизуелни

датотеки (551) индивидуална

кл. 38 мобилни медиумски услуги во вид на (510, 511)
електронски пренос, емитување и испорака кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
на аудио, видео и мултимедијална забавна се опфатени со другите класи; покривки за
содржина, вклучувајќи текст, податоци, слики, кревети
и
маси
аудио, видео и аудиовизуелни датотеки со кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
помош на интернет, безжична комуникација, управување со работата; канцелариски
електронски

комуникациски

мрежи

и работи

компјутерски
мрежи
кл. 41 услуги за забава, во вид на давање (210) TM 2015/905

(220) 10/09/2015

забавни програми и содржини, имено,
(442) 31/08/2016
филмови, телевизиски програми, видео (731) Комфи Ангел ДОО
клипови, графика и информации поврзани со ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,
филмови и телевизиски програми во Прилеп, MK
областите на комедијата, драма, акција, (540)
различни (посебен вид), авантура, спорт,
мјузикли, тековни (актуелни) настани и
забавни вести, документарни и анимирани,
преку интернет, електронски комуникациски
мрежи, компјутерски мрежи и безжична (591) плава и црна
комуникациски мрежи; интерактивна онлајн (531) 27.05.25
забава во вид на веб-сајт што содржи (554)
фотографски,
презентации,

видео, аудио и прозни (551) индивидуална
видео клипови и други (510, 511)
мултимедијални материјали кои може да се кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
превземат (симнат) кои се однесуваат на се опфатени со другите класи; покривки за
филмови и телевизиски програми во областа кревети
и
маси
на комедијата, драма, акција, различни кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
(посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, управување
тековни (актуелни) настани и забавни вести работи
документарни и анимации

со

(210) TM 2015/906
(210) TM 2015/904

(220) 10/09/2015

работата;

канцелариски

(220) 11/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) Комфи Ангел ДОО

(442) 31/08/2016
(731) YILDIS HOLDINGS A.Ş,
Kısıklı Mahallesi, Çeşme ÇıkmazıSokak

ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,

No:6/1 Üsküdar, , Istanbul, TR

Прилеп, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ÜLKER TEREMYAĞ
(591) зелена
(531) 01.01.02;24.13.01;27.05.25
Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29 млеко и млечни производи; масла и приемници;

сет

топ

боксови;

слушалки;

масти за јадење

далечински контролори за ТВ; микрофони;

(210) TM 2015/907

(220) 11/09/2015

модеми; уреди за безжичен радио пренос;
сетови за радиотелефонија; терминали за

(442) 31/08/2016
(731) Hyundai Corporation

радиотелефони; видео телефони; паметни
телефони; апарати за системи за глобално

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

позиционирање [ГПС]; мобилни телефони;
футроли за мобилни телефони; тастатури за

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

мобилни телефони; уреди за употребата на

(540)

мобилни телефони без раце (hands-free);
интеркоми;
интерфони;
навигација
за
автомобил;
комуникациски

телефонски
апарати
за

сетови;
возила;

телевизиски
трансмитери;
електронски
терминали
за
наплата
на
патарина;

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

преносливи

телефони;

преносливи

кл. 9 камери за CCTV (телевиија на затворен комуникациски апарати; паметни ТВ; 3D ТВ;
круг – видео надзор); дигитални камери; ултра висока дефиниција (UHD) ТВ; OLED
за ТВ; дигитални знаци (signage); видео ѕид;
возила; камери за заден поглед за возила; слика во слика (Multivision); дигитален
аларми; апарати за алармирање; аларми дисплеј за информации [DID]; паметни очила;
против кражби; анти-кражба предупредувачки очила [оптика]; телескопи; пумпи за бензин за
видео

камери

[камкордери],

камери

станици;
електрични
пегли;
апарати; сензори за чад; акустични [звучни] бензински
аларми; електрични и електронски аларми електрични брави; телевизиски приемници
против кражби; аларми за пожар; суви ќелии [ТВ сетови]; воки-токи; електрични виткачи на
(батерии);

батерии

фотогалвански
батерии
за

со

напон; коса; читачи (опрема за обработка на
никел-кадмиумски податоци); предаватели на електронски
висок

ќелии;
складирање;

електрични сигнали; ГПС; приемници и предаватели на
влажни ќелии; сигнали; радарски инсталации; контактни

акумулатори за возила;
батерии за мобилен телефон; електрични леќи; рендген апарати што не се за
батерии; електрични акумулатори; соларни медицинска употреба; апарат за мерење;
за
анализа
на
компонента;
батерии; CD плеери; DVD плеери; MP3 опрема
за
мрежна
плеери; MP4 плеери; караоке машини; ленти инсталации
апарати
и
за чистење на глава {снимање}; дигитални фотографски

комуникација;
инструменти;

снимачи на звук; радија; плеери на снимки; кинематографски машини и апарати; паметни
видео
рекордери;
радија
за
возилa; картички; картици за видео игри; софтвер за
аудиовизуелни компјутерска игра; уреди за монтирање на
и
монитори;
далечински
приемници; аудио и визуелни приемници; камери
приемници за сателити; преносни медија контролирани камери; погодни за носење
плеери; слушалки за во уво; телевизори за беспилотни воздушни камери; наоѓач на
автомобил; видео рекордери за автомобил; насока; фототелеграфски апарати; апарати
персонални

aпарат

за

стереа;

видео

телевизиски
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комуникациски

апарати

за

воздухоплови; употреба

во

домаќинството;

огништа;

компјутерски софтвер за беспилотни летала; мангали; нафтени печки; грејалки за бањи;
прекинувач; штекер; жица; апарати за апарати
и
инсталации
за
ладење;
напљудување
(електрични);
контролни замрзнувачи; разладни апарати и инсталации
панели [електрични]; скенери [опрема за (освен
за
обработка на податоци]; паркинг метри; просдторија;

возила);
разладувачи
за
климатизери;
аспиратори

предаватели
на
електронски
сигнали; (абсорбатори) за употреба во домаќинството;
транспондери;
брави
(електрични); аспиратори за употреба во домаќинството;
детектори; картички со интегрирано коло абсорбатори за кујни; капаци за вентилација;
[паметни картички]; чипови [интегрирани вентилатори; фенови за вентилатори; уреди
кола]; кодирани клуч картички; кодирани и инсталации за вентилација; прочистувачи
картички (магнетно); порти што се управуваат на воздух за употреба во домаќинството;
со монети за паркиралишта и паркинзи; сушачи на воздух; стерилизатори на воздух;
електрифицирани
кл. 11
скари

на

прочистувачи

вода

на

гас;
за

огради апарати за дезодоризирање на воздухот;
неелектрични стерилизатори; воден јонизатор за употреба
употреба

во во домаќинството; стерилизатори на вода;

домаќинството; апарати за дезинфекција на апарати за филтрирање на вода; апарати за
садови за употреба во домаќинството; прочистување на вода од чешма; апарати за
прочистувачи на вода за употреба во филтрирање на вода за пиење; апарати за
домаќинството; скари (апарати за готвење); прочистување на вода; машини за мраз;
филтри за вода за пиење; прибор за печење електрични апарати за разладување на
на скара (Rotisseries); фрижидери за мраз; простор за употреба во домаќинството;
шпорети на гас; пламеници на гас; печки на електрични

ќебиња

за

употреба

во

гас за готвење за употреба во домаќинството; домаќинството; електрични вентилатори за
печки
за
печење
за
употреба
во лична употреба; електрични ќебиња (не за
домаќинството;
индустриски
печки
за медицинска
готвење; пламеници (освен за употреба во вентилатори;

употреба);
електрични

електрични
печки;

лабораторија); машини за правење леб; навлажнувачи; електрични навлажнувачи;
машини за печење леб; микробранови печки електрични одвлажнувачи за употреба во
за индустриска употреба; печки; пекарски домаќинството;

електрични

сушачи

на

печки; кујнски шпорети (печки); пржилници за алишта; eлектрични дехидратори; електрични
кафе; бидеа; тушеви; бојлери на гас; бојлери садови за готвење за употреба во
за употреба во домаќинството; радијатори домаќинството;
електрични чајници
за
(греење); бојлери за греење (освен за употреба во домаќинството; електрични
возила); бојлери (освен делови од машини); апарати за правење кафе за употреба во
електрични бојлери; загревачи за вода на гас; домаќинството; електрични тостери за
апарати

за

греење;

загревачи

за

вода употреба

во

домаќинството;

електрични

(апарати); пумпи за топлење; апарати за шпорети за готвење за употреба во
греење на просторот; грејачи за вода; домаќинството; електрични печки за употреба
апарати за топол воздух; електрични апарати во
домаќинството;
за греење; електрични радијатори; соларни индукциони шпорети

електромагнетни
за употреба во

загревачи за вода; гасни огништа; гасни домаќинството; микробранови печки (апарати
печки; електрични зрачни загревачи за за
готвење);
Електрични
шпорети;
Трговски марки
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електрични лонци за готвење под притисок; електрично празнење и нивна опрема; ламби
автоклави (електрични готвачи под притисок); со ултравиолетови зраци (не за медицинска
електрични плочи за печење вафли; употреба); канделабри; ламби за површина
електричен прибор за готвење; електрични на вода; аквариумски светла; лачни ламби;
чајници; електрични машини за кафе; инфрацрвени ламби; рефлектори; тавански
електрични филтри за кафе; електрични светла; прожектори; вештачка соларна
фритези; електрични тенџериња за кафе; ламба; фрижидери на гас; електрична
електрични готвачи; електрични тостери; машина за пуканки; стартер за апарати за
микробранови

печки;

електрични осветлување; вградна светилка; светилки со

замрзнувачи за употреба во домаќинството; сензор;
апарати
за
електрични фрижидери за употреба во надворешнo осветлување
домаќинството; електрични апарати за
дезинфекција на садови за употреба во (210) TM 2015/908

внатрешенo

и

(220) 11/09/2015

домаќинство; електрични прочистувачи на
(442) 31/08/2016
вода за употреба во домаќинството; (731) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
фрижидери;
електрични
фрижидери; Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE
електрични разладни витрини; сушачи за (740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
коса; апарати и инсталации за готвење; ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
шпорети; апарати за греење и климатизација; (540)
апарати за вентилација и климатизација;

REGIOFORCE

апарати
за
греење/вентилација
и
(551) индивидуална
климатизација; грејач на гас; нафтени печки
(510, 511)
(греалки за простор за употреба во
кл. 12 гуми
домаќинството); компресор за фрижидер;
електрични диспензери за ладна и топла
(210) TM 2015/909
(220) 11/09/2015
вода; електрични ладилници за вино;
(442) 31/08/2016
електрични еспресо кафе машини за
(731) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
употреба во домаќинството; електрични
Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE
парни
лонци;
електрични
фритези;
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
електрични сушачи за раце; електрични тави
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
за пржење; електрични апарати за правење
(540)
пуканки; електрични готвачи за ориз;
електрични апарати за правење сендвич;
електричен спор шпорет; ламби за биро;

REGIOCONTROL

електрични
батерии
за
осветлување; (551) индивидуална
флуоресцентни ламби; халогени ламби; (510, 511)
ламби со жива под висок притисок; ламби со кл. 12 гуми
натриум под висок притисок; ламба со
вжарено влакно; ЛЕД светилки; инсталации (210) TM 2015/911
(220) 10/09/2015
за осветлување; Метал халид ламби; стартер
(442) 31/08/2016
и пригушница за ламби; електрични ламби; (731) Ivax International B.V.
стоечки ламби; сигурносни ламби; неонски Piet Heinkade 107 1019 GM Amsterdam, NL
ламби; фенери за осветлување; ламби со
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(740) Друштво за застапување од областа на

(731) Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware

индустриската сопственост ЖИВКО

corporation

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

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan
Beach, California 90266, US

(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

DUORESP SPIROMAX

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
за човечка употреба, сите третман на
респираторни

болести

(591)
(531) 25.07.21;27.05.03

кл. 10
хируршки, медицински, забарски,
(554)
ветеринарни и дијагностички апарати, уреди
(551) индивидуална
и инструменти, уреди за инхалација,
(510, 511)
инхалатори со измерени дози, инхалатори со
кл. 25 обувки и облека
сув прашок, инхалатори за аеросоли, водни
инхалатори, небулизатори, сите за третман
(210) TM 2015/915
(220) 14/09/2015
на респираторни состојби и заболувања,
(442) 31/08/2016
делови, компоненти и опрема за сите
(731) Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware
горенаведени производи
corporation
(210) TM 2015/913

(220) 14/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware
corporation
228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan
Beach, California 90266, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

228 Manhattan Beach Blvd. Manhattan
Beach, California 90266, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

SKECHERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на дуќани за малопродажба на
обувки и облека, он -лајн услуги на дуќани за
малопродажба кои опфаќаат убувки и облека
(210) TM 2015/917

(220) 15/09/2015
(442) 31/08/2016

(531) 26.04.04;26.04.18;27.05.21
(554)
(551) индивидуална

(731) All Star C.V.
One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,

(510, 511)

Oregon, US

кл. 25 обувки и облека

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

(210) TM 2015/914

(540)

(220) 14/09/2015
(442) 31/08/2016
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(510, 511)
кл. 9

апарати и инструменти: научни,
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весници (за други); продажни промоции за
трети лица; бизнис организација и бизнис
менаџмент; организација на изложби и
трговски саеми за комерцијални и рекламни

цели; изнајмување на рекламно време на
поморски,
геодетски,
фотографски,
комуникациски медиум; публикација на
кинематографски, оптички, за вагање, за
рекламни текстови; изнајмување на рекламен
мерење,
сигнализација,
контрола
простор; ширење на рекламни материјали;
(инспекција), спасување и настава; апарати и
односи со јавност; бизнис менаџмент и
инструменти за спроведување, вклучување,
рекламирање
на
настани;
директен
трансформирање, акумулирање, регулирање
маркетинг; консултации од областа на
или контролирање
на
електрицитетот;
рекламирање и маркетинг; организација на
апарати за снимање, пренос и репродукција
натпревари за рекламни и комерцијални
на звук или слика; магнетни носачи на
цели; комерцијални информации и совети за
податоци; дискови за снимање; механизми за
потрошувачите; испитување на јавното
апаратите што се активираат со монети или
мислење; услуги за продажба за детали на
жетони; регистар каси, машини за сметање,
пазарното место и услугите за продажба за
опрема за обработка на податоци и
онлајн детали за диоптерски очила; очила за
компјутери; апарати за гаснење пожар;
сонце; очила; рамки; и леќи за диоптерски
оптички производи вклучени во оваа класа,
очила и очила за сонце; додатоци за очила,
вклучително очила, очила за сонце, спортски
имено, ремени, врвки за на врат и ремени за
заштитни очила за сите намени, ланчиња за
на глава; футроли за диоптерски очила и
очила, футроли за очила, рамки за очила,
очила за сонце; футроли за носење, држачи и
леќи, додатоци и компоненти за очила:
заштитни футроли за очила, куфери и патни
диоптерски очила, очила за сонце, очила,
торби, актовки, чадори, торби, паричници,
рамки и леќи за диоптерски очила и очила за
торбички, несесери, торби за спорт, рачни
сонце; додатоци за очила, имено, ремени,
торби, патни цилиндрични торби, ранци,
врвки за на врат и ремени за на глава;
поштарски торби, женски чанти, торби за на
футроли за диоптерски очила и очила за
рамо, торби за пазарење, спортски торби за
сонце; футроли за носење, држачи и
сите намени, торби за на вежбање, торби за
заштитни футроли за очила; спортски
на плажа, школски торби, облека; обувки,
заштитни очила за сите намени, оптички
капи; чевли, спортски обувки; атлетски
рамки и додатоци за, футроли за очила и
обувки; кошаркарски обувки; обувки за
додатоци; футроли за мобилни телефони и
скејтбординг; обувки за трчање, класични
преносни компјутерски уреди; футроли за
чевли, чевли со крампони, обувки за
носење, држачи и заштитни футроли за
тренирање; лежерни обувки; сандали; чизми;
мобилни телефони и преносни компјутерски
врвки за обувки; маици; кошули; горни
уреди
тренерки;
долни
тренерки;
панталони;
кл.
35
услуги
за
малопродажба,
класични панталони; шорцеви; јакни; јакни
рекламирање
и
маркетинг;
бизнис
отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери;
менаџмент;
бизнис
администрација;
тиролки;
џемпери;
женски
подкошули;
демонстрација на производи; дистрибуција на
дресови; чорапи; поло маички; ракавици;
рекламен материјал (флаери, проспекти,
шалови; долна облека; прслуци; костими за
печатени работи, примероци); претплата на
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пливање; фустани, здолништа, стегачи за заштитни

футроли

за

очила;

спортски

впивање пот; нараквици за зглоб, елеци; заштитни очила за сите намени, оптички
палта,
вратоврски,
тренерки,
атлетски рамки и додатоци за, футроли за очила и
униформи;
ремени;
капчиња;
шапки; додатоци; футроли за мобилни телефони и
заштитници за сонце; стегачи за на глава

преносни компјутерски уреди; футроли за
носење, држачи и заштитни футроли за

(210) TM 2015/918

мобилни телефони и преносни компјутерски
уреди

(220) 15/09/2015
(442) 31/08/2016

(731) All Star C.V.

кл. 18

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US

производите од нив кои не се опфатени со
другите класи, кожа од животни, куфери и

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

патни торби, чадори за дожд и за сонце и
стапови за одење; торби; багаж; паричници;

(540)

торби за прибор за лична хигиена; торбички;
спортски
торби;
рачни
торби;
патни

CONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

кожа и имитација на кожа и

цилиндрични торби; торби за на грб; женски
ташни, курирски торби, торби за спортување
[кои не се обликувани да содржат

апарати и инструменти: научни,
специфични апарати кои се користат во
поморски,
геодетски,
фотографски,
спортување] и џебни паричници; торби за на
кинематографски, оптички, за вагање, за
рамо; торби за пазарење, спортски торби за
мерење,
сигнализација,
контрола
сите
намени
(инспекција), спасување и настава; апарати и
кл. 25 облека за глава и облека; облека;
инструменти за спроведување, вклучување,
маици; кошули; горни тренерки; долни
трансформирање, акумулирање, регулирање
тренерки; панталони; класични панталони;
или контролирање
на
електрицитетот;
шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер;
апарати за снимање, пренос и репродукција
капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери;
на звук или слика; магнетни носачи на
женски подкошули; дресови; чорапи; поло
податоци; дискови за снимање; механизми за
маички; ракавици; шалови; костими за
апаратите што се активираат со монети или
пливање; фустани, здолништа, стегачи за
жетони; регистар каси, машини за сметање,
впивање пот; нараквици за зглоб, елеци;
опрема за обработка на податоци и
палта,
вратоврски,
тренерки,
атлетски
компјутери; апарати за гаснење пожар;
униформи; ремени; капи; долна облека;
оптички производи вклучени во оваа класа,
капчиња; шапки; заштитници за сонце;
вклучително очила, очила за сонце, спортски
стегачи за на глава; прслуци
заштитни очила за сите намени, ланчиња за
очила, футроли за очила, рамки за очила,
(210) TM 2015/919
(220) 15/09/2015
леќи, додатоци и компоненти за очила:
(442) 31/08/2016
диоптерски очила, очила за сонце, очила,
(731) All Star C.V.
рамки и леќи за диоптерски очила и очила за
One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
сонце; додатоци за очила, имено, ремени,
Oregon, US
врвки за на врат и ремени за на глава;
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
футроли за диоптерски очила и очила за
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
сонце; футроли за носење, држачи и
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(540)

носење, држачи и заштитни футроли за
мобилни телефони и преносни компјутерски
уреди
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; торби; багаж; паричници;
торби за прибор за лична хигиена; торбички;
(531) 01.01.02;26.01.21;27.05.25
(551) индивидуална

спортски
торби;
рачни
торби;
патни
цилиндрични торби; торби за на грб; женски

ташни, курирски торби, торби за спортување
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни, [кои не се обликувани да содржат
поморски,
геодетски,
фотографски, специфични апарати кои се користат во
кинематографски, оптички, за вагање, за спортување] и џебни паричници; торби за на
сигнализација,
контрола рамо; торби за пазарење, спортски торби за
намени
(инспекција), спасување и настава; апарати и сите
инструменти за спроведување, вклучување, кл. 25 облека за глава и облека; облека;
трансформирање, акумулирање, регулирање маици; кошули; горни тренерки; долни
или контролирање
на
електрицитетот; тренерки; панталони; класични панталони;
мерење,

апарати за снимање, пренос и репродукција шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер;
на звук или слика; магнетни носачи на капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери;
податоци; дискови за снимање; механизми за женски подкошули; дресови; чорапи; поло
апаратите што се активираат со монети или маички; ракавици; шалови; костими за
жетони; регистар каси, машини за сметање, пливање; фустани, здолништа, стегачи за
опрема за обработка на податоци и впивање пот; нараквици за зглоб, елеци;
вратоврски,
тренерки,
атлетски
компјутери; апарати за гаснење пожар; палта,
униформи;
ремени;
капи;
долна
облека;
оптички производи вклучени во оваа класа,
вклучително очила, очила за сонце, спортски капчиња; шапки; заштитници за сонце;
заштитни очила за сите намени, ланчиња за стегачи за на глава; прслуци
очила, футроли за очила, рамки за очила,
леќи, додатоци и компоненти за очила: (210) TM 2015/920

(220) 15/09/2015

(442) 31/08/2016
диоптерски очила, очила за сонце, очила,
рамки и леќи за диоптерски очила и очила за (731) All Star C.V.
сонце; додатоци за очила, имено, ремени, One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
врвки за на врат и ремени за на глава; Oregon, US
футроли за диоптерски очила и очила за (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
сонце; футроли за носење, држачи и ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
заштитни футроли за очила; спортски (540)
заштитни очила за сите намени, оптички
рамки и додатоци за, футроли за очила и
додатоци; футроли за мобилни телефони и
преносни компјутерски уреди; футроли за
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(531) 01.01.02;27.05.17

спортски

(551) индивидуална

цилиндрични торби; торби за на грб; женски

торби;

рачни

торби;

патни

(510, 511)
ташни, курирски торби, торби за спортување
кл. 9
апарати и инструменти: научни, [кои не се обликувани да содржат
поморски,
геодетски,
фотографски, специфични апарати кои се користат во
кинематографски, оптички, за вагање, за спортување] и џебни паричници; торби за на
мерење,
сигнализација,
контрола рамо; торби за пазарење, спортски торби за
(инспекција), спасување и настава; апарати и сите
намени
инструменти за спроведување, вклучување, кл. 25

облека за глава, обувки и облека;

трансформирање, акумулирање, регулирање облека; чевли, спортски обувки; атлетски
или контролирање
на
електрицитетот; обувки; кошаркарски обувки; обувки за
апарати за снимање, пренос и репродукција скејтбординг; обувки за трчање, класични
на звук или слика; магнетни носачи на чевли; чевли со крампони; сандали; чизми;
податоци; дискови за снимање; механизми за маици; кошули; горни тренерки; долни
апаратите што се активираат со монети или тренерки; панталони; класични панталони;
жетони; регистар каси, машини за сметање, шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер;
опрема за обработка на податоци и капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери;
компјутери; апарати за гаснење пожар; женски подкошули; дресови; чорапи; поло
оптички производи вклучени во оваа класа, маички; ракавици; шалови; костими за
вклучително очила, очила за сонце, спортски пливање; фустани, здолништа, стегачи за
заштитни очила за сите намени, ланчиња за впивање пот; нараквици за зглоб, елеци;
очила, футроли за очила, рамки за очила, палта,
вратоврски,
тренерки,
атлетски
леќи, додатоци и компоненти за очила: униформи;

ремени;

капи;

долна

диоптерски очила, очила за сонце, очила, капчиња; шапки; заштитници
рамки и леќи за диоптерски очила и очила за стегачи за на глава; прслуци
сонце; додатоци за очила, имено, ремени,
врвки за на врат и ремени за на глава; (210) TM 2015/929

облека;

за

сонце;

(220) 17/09/2015

футроли за диоптерски очила и очила за
(442) 31/08/2016
сонце; футроли за носење, држачи и (731) Трговско друштво за пиво, слад,
заштитни футроли за очила; спортски оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
заштитни очила за сите намени, оптички ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
рамки и додатоци за, футроли за очила и ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK
додатоци; футроли за мобилни телефони и (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
преносни компјутерски уреди; футроли за Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
носење, држачи и заштитни футроли за (540)
мобилни телефони и преносни компјутерски
уреди
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; торби; багаж; паричници;
торби за прибор за лична хигиена; торбички;
Трговски марки
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материјали или домаќинство, деколоранти за
индустриска

употреба,

лепила

за

ѕидни

плочки, лепила за ѕидни тапети, лепила за
кожа, лепила за лепење плакати, лепила за
премачкување основни бои, лепило, лепило
за индустриска употреба, лепила за
изолациони фасади, лепливи материи за
индустријата, пигменти (хемиски производи
што
(591) црвена, темно црвена, зелена, црна,

се

користат

производството

на

пигменти), пластични маси во сурова
состојба, полиуретански лепила / пени,

бела, сива, златна, кремова
(531) 05.07.16;25.01.19;27.05.17

препарати за белење [деколоранти]
индустриска
употреба,
препарати

(551) индивидуална
(510, 511)

за
за

постигнување
водонепропустливост
на
цемент со исклучок на бои, производи за

кл. 32 пиво

конзервирање
(210) TM 2015/930

во

(ѕидарски

производи

за

конџервирање); празредувачи за лакови,
самоизрамнувачки маси, силикон, силиконски

(220) 17/09/2015
(442) 31/08/2016

полнила, фугирни маси, хемиски производи
за осветлување на боите, индустриска

(731) Gajur Lloga
Selo Livada, 6330, Struga, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

употреба, хемиски производи за спречување
кондензација, хемиски средства за белење,

(540)

цемент
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од р'ѓа и гниење на дрвото; материи
за боење; средства за нагризување; сурови
природни смоли; метали во листови и во прав

(591) портокалова
(531) 27.05.17
(554)

за сликарите, декоратерите, печатарите и
уметниците

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

кл. 19

хемиски производи за индустријата,

науката и фотографиите, како
земјоделството; сурови вештачки

неметални градежни материјали;

азбестен цемент, азбестен малтер, бетон,
декоративни елементи што не се од метал за

и за
градба, ѕидни облоги што не се од метал за
смоли,
градба,
малтер,
малтер
за
градба,
пластични материи во сурова состојба;
декоративни
малтери,
материјали
за
лепливи материи што се користат во
зајакнување што не се од метал, за градба,
индустријата, агенси за одлепување [хемиски
фасади што не се од метал за градба
производи за растечнување на скробни
лепила],

бои

(хемиски

производи

за

осветлување на боите, за индустриска
употреба), бои (хемиски производи за

(210) TM 2015/933

(220) 18/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) Shiseido Company, Ltd.

производство на бои), бојосување метали
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104(соли за бојосување метали), глутен [лепило],
0061, JP
што не се користи за канцелариски
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(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(554)

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање

IBUKI

патувања;
организирање
придружување
патници;

(551) индивидуална
(510, 511)

крстарења;
превезување

патници; резервации за превоз; резервации
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за патувања; разгледувања на културни
за перење; препарати за чистење, полирае,
знаменитости
и
обиколки
(туризам);
триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
информирање
за
превоз
етерични масла; козметички производи;
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
лосиони за коса; препарати за нега на заби
пијалоци, привремено сместување; бироа за
сместување (хотели и агенции); сместување
(210) TM 2015/934
(220) 18/09/2015
(изнајмување за времено сместување);
(442) 31/08/2016
резервирање за сместувања; услуги во
(731) Shiseido Company, Ltd.
барови; резервирање пансиони; пансиони и
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии
0061, JP
(експрес ресторани); услуги на камповите за
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
летување; служење храна и пијалаци;
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
летувалишта; резервирање хотели; хотели:
(540)
изнајмување
простории
за
состаноци;
ULTIMUNE
изнајмување
за
времено
сместување;
(551) индивидуална
ресторани
(510, 511)
кл. 44 бањи за хигиенски потреби; бањи
кл. 3 средства за белење и други супстанции (турски бањи); козметички салони; услуги со
за перење; препарати за чистење, полирае, лековити бањи; маникирање; масажа; услуги
триење и нагризување; сапуни; парфимерија; со сауна; услуги со солариум
етерични

масла;

козметички

производи;

лосиони за коса; препарати за нега на заби

(210) TM 2015/938

(210) TM 2015/935

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија со
специјализирани производи КОТРАКТ -

(220) 21/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за хотелиерство туризам
трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И

(220) 23/09/2015

ФИТ ДООЕЛ Скопје
ул. Ибе Паликуќа бр. 12-7 , 1060, Скопје,

СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово

Ѓорче Петров , MK

ул. 3 бб, , 2330, Берово, MK

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црна, зелена, жолта, бела
(531) 01.01.05;05.01.01;27.05.24
Трговски марки
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(591) црвена, црна, бела

(554)

(531) 02.01.08;27.05.04;27.05.09

(551) индивидуална

(554)
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; електронски цигари;

(510, 511)
кл. 29

алгинати

за

тутун за џвакање; кутии за цигари; пури;
месо, цигари што содржат замена за тутун, што не

храна,

конзервирано, рибино масло за исхрана, за се за медицинска употреба; запалки
за
луѓе,
овошје
во
конзерви пушачи, цигарило [мали цигари]; трефки за
кл.

32

изотонични

пијалаци,

овошни пушење; врвови на цигари; пепелници за

екстракти (безалкохолни овошни екстракти) пушачи; шкорки [кибрит]; хартија за виткање
кл. 35 продажба на големо и продажба на цигари; филтри за цигари
мало на: диететски пијалаци за медицинска
употреба,
диететски
супстанции
за (210) TM 2015/944
медицинска
производи
производи)

(220) 24/09/2015

употреба,
(диететски
за

прехранбени
(442) 31/08/2016
прехранбени (731) Шерденков Дарко
медицинска
употреба, ул. Пелистер 46, Битола, MK

додатоци во исхрана суплементи, алгинати (540)
за храна, месо, конзервирано, рибино масло

СИДО

за исхрана, за луѓе, овошје во конзерви,
(551) индивидуална
изоточни
пијалаци,
овошни
екстракти
(510, 511)
(безалкохолни
овошни
екстракти),
кл. 35
рекламирање, управување
концентрати за подготовка на изотонични
работата
пијалоци за спортисти
кл. 41 културни активности, забава
(210) TM 2015/939

(220) 23/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) China Tobacco Guangdong Industrial
Co., Ltd.
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road,
Tianhe, Guangzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/945

со

(220) 25/09/2015

(442) 31/08/2016
(300) 014501944 24/08/2015 EM
(731) Colgate - Palmolive Company, (A
Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(531) 05.03.11;05.03.16;27.05.04
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(591) светло/темно кафена, бела, зелена,

(731) Colgate - Palmolive Company, (A

маслинеста

Delaware Corporation)

(531) 19.07.12;25.01.19
(554)

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

кл. 3
средства за лична нега, како (540)
немедицински препарати за чистење на тело
и кожа
(210) TM 2015/946

(220) 25/09/2015

(442) 31/08/2016
(300) 014501911 24/08/2015 EM
(731) Colgate - Palmolive Company, (A
Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, лила, жолта, златна, зелена,
маслинаста, беж, кафена
(531) 05.05.04;19.03.15;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
средства

за

лична

нега,

како

немедицински препарати за чистење на тело
и кожа
(210) TM 2015/948

(220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(591) црвена, портокалова, жолта, бела,

(300) 014501928 24/08/2015 EM
(731) Colgate - Palmolive Company, (A

зелена, маслинеста

Delaware Corporation)

(531) 05.07.14;19.07.12;25.01.19
(554)

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(551) индивидуална
(510, 511)

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

кл. 3
средства за лична нега, како (540)
немедицински препарати за чистење на тело
и кожа
(210) TM 2015/947

(220) 25/09/2015

(442) 31/08/2016
(300) 014501936 24/08/2015 EM
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(210) TM 2015/952

(220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300)
(731) Финансиско друштво МОНИМАКС
ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид
ул. Булевар Туристичка бр. 75-6, Охрид,
MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО.
(591) црвена, светло розе, розе, зелена,
маслинеста, бела, светло зелена
(531) 05.07.08;19.03.15;25.01.19

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
средства

за лична нега, како
немедицински препарати за чистење на тело (591) светло и потемно плава, зелена боја
(531) 26.01.04;27.05.09
и кожа
(551) индивидуална
(210) TM 2015/949

(220) 25/09/2015
(442) 31/08/2016

(300) 014556674 24/08/2015 EM
(731) Colgate - Palmolive Company, (A
Delaware Corporation)
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи
кл. 36

со

работата;

канцелариски

осигурување; финансиски работи;

монетарни
недвижен

работи;

работи

поврзани со
имот

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2015/953

(220) 28/09/2015
(442) 31/08/2016

(591) маслинеста, светло/темно зелена, бела, (731) "DAST" sha
Autostrada Tirane - Durres, R. e Shqiperise,
златна
ZB
(531) 05.03.15;25.01.19;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

кл. 3
средства за лична нега, како ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
немедицински препарати за чистење на тело (540)
и кожа; препарати за нега на коса;
навлажнувачи, креми и лосиони за тело и
кожа
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(531) 27.05.11;27.05.17

за пломбирање заби и забарски смоли,

(551) индивидуална

средства за дезинфекција, препарати за

(510, 511)
уништување
кл. 19 градежни материјали (неметални); хербициди

штетници,

цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
црна смола и битумен; неметални преносни (210) TM 2015/956

фунгициди,

(220) 28/09/2015

конструкции; споменици што не се од метал
(442) 31/08/2016
кл. 35 рекламирање, водење на работење; (731) Друштво за производство, трговија и
услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз
управување со работи; канцелариски работи
с. Тромеѓа, 1310, Куманово, MK
(210) TM 2015/954

(220) 28/09/2015

(540)

(442) 31/08/2016
(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)

СКОПСКО ЗВУЧИ СУПЕР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
кл.
кл. 35

(591) зелена, бела, црна
(531) 25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

31

пивски

слад масла
и
масти
за
јадење
32
пиво кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
рекламирање; организирање на саго, замена за кафе; брашно и производи од

музички настани
(210) TM 2015/955

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
(220) 28/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) UNIMED Pharma, s.r.o.,
Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, SK

печење, сол,
мирудии);

сенф; оцет, сосови
мирудии;

(како
мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

опфатени со другите класи, животни (живи),

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и
природно цвеќе, храна за животни, пивски

UNIDEXA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски

слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
и ветеринарни овошни сокови, сирупи и други препарати за
препарати
за производство на пијалоци

препарати;
санитарни
медицински цели; диететски супстанции што

се користат во медицината, храна за бебиња, (210) TM 2015/957

(220) 28/09/2015

фластери, материјали за завои, материјали

(442) 31/08/2016
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(731) Друштво за производство, трговија и

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD

услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увоз-извоз

FINANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON

с. Тромеѓа, 1310, Куманово, MK

RD TST KLN, HK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.17
(554)
(591) зелена, бела, црна
(531) 06.01.02;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)
(551) индивидуална

кл. 9
мобилни телефони; батерии,
електрични, полначи за електрични батерии;

(510, 511)
кутии за звучници; опрема за мобилни
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни телефони за навигација без раце (Hands
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено free); конектори за електрични водови;
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компјутерски мемориски уреди; слушалки,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, видео екрани; камери [фотографија]; мерни
масла
и
масти
за
јадење инструменти
за
количество;
намотки
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, [електрична
енергија];
електрични
саго, замена за кафе; брашно и производи од инсталации за далечинско управување на
жита, леб, производи од тесто и слатки, индустриско
работење;
панели
за
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за сигнализација, светлечки или механички;
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како основи за интегрирани кола
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски (210) TM 2015/960
производи и зрнести производи кои не се

(220) 29/09/2015
(442) 31/08/2016

опфатени со другите класи, животни (живи), (300) 014016737 30/04/2015 EM
свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и (731) DERMAVITA COMPANY (LIMITED
природно цвеќе, храна за животни, пивски PARTNERSHIP) PAREGHIAN & PARTNERS
слад
Spears str., Al ltihad building. Floor 6,
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други Mussaitbeh, Al Sanayeh, Beirut, LB
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
овошни сокови, сирупи и други препарати за ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
производство на пијалоци

(540)

JUVEDERM
(210) TM 2015/958

(220) 28/09/2015

(442) 31/08/2016
(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED A
corporation organized existing under the
laws of HONG KONG
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3
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емулзии, лосиони, течности, раствори, млека,
гелови и масла за кожата (на лицето, телото,
рацете, на нозете, на деколтето), масла за
козметички цели; козметички колекции,
козметички производи и препарати за нега на
кожата;
козметички
маски,
козметички
средства,
слабеење,

козметички
козметички

ексфолијација,

препарати
поизводи

за
за

козметички

пилинг, (591) темно црвена, црна
козметички производи за мзненење на (531) 02.01.16;17.03.02;27.05.25
кожата; козметички производи за одржување (554)
на косата, грижа за косата и скалпот; (551) индивидуална
козметички производи и препарати за (510, 511)
сончање (емулзии, лосиони, млека гелови, кл. 35 водење на рботењето, управување со
масла, течности); козметички производи за работата; консултации за раководење со
белење на кожата, креми за избелување за персонал
кожа,
препарати
за
избелување
за кл. 45 правни услуги; услуги при водење
козметички цели, козметички производи за судски
процеси;
правно
истражување;
осветлување
на
кожата,
козметички медијација
производи за израмнување на тенот на
кожата; козметички производи против брчки , (210) TM 2015/974
козметички производи за подмладување на

(220) 01/10/2015

(442) 31/08/2016
кожата, козметички производи за сјај на (731) JOHNSON & JOHNSON
кожата, козметички производи за хидратација ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
на кожата, козметички производи за BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
тонирање на кожата; етерични масла и (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ароматични екстракти; козметички тоалетен ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
прибор;
препарати
за
чистење
и (540)
ароматизација
кл. 35 рекламирање, маркетинг и промотивни

Секој допир е чекор напред
(Секој допир, чекор напред)

услуги; трговски и кориснички информациски
услуги; бизнис анализи, бизнис студии и (551) индивидуална
бизнис
информативни
услуги (510, 511)

кл. 44 нега и хигиена и убавина на луѓе; нега кл. 1 раствори за контрола што се користат
на хигиена и убавина; грижа за хигиената и за следење на гликоза во крвта и со уреди за
испорала
на
инсулин
убавината на луѓето
(210) TM 2015/961

(220) 29/09/2015

кл. 5 тест ленти за уреди за следење на
гликоза
во
крвта

(442) 31/08/2016
(731) Адвокат Ирена Стојановиќ
бул. Гоце Делчев бр. 11 - ДТЦ Мавровка

кл. 9 софтвер што се користи во комбинација

мезанин локал 9, Скопје, MK

кл. 10
уреди за мерење и следење на
гликоза во крвта, вклучувајќи делови и

(540)
Трговски марки
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додатоци; ланцети, уреди за прободување и

NEUTROGENA

други уреди за убоди во прст што се користат

(551) индивидуална
за земање крв што треба да се користат со
(510, 511)
уреди за следење на гликоза во крвта или за
кл. 3 производи за нега на кожата на лицето,
други медицински намени; уреди за испорака
имено,
хидратантна
крема
за
лице,
на инсулин, имено инсулински инфузиони
хидратантен гел за лице, хидратантен лосион
пумпи и лепенки, катетри, игли-пенкала,
за лице, производи за чистење лице,
шприцеви, вметнувачи на игли и преносни
марамчиња за лице, лосион за чистење
апарати; преносни апарати за трансдермална
лице, ленти за лице, маска за лице,
администрација на медикаменти, имено,
адстрингентни производи за лице, крема за
лепенки за испорака на инсулин што се
третман на лице, гел за третман на лице,
продаваат без лек; медицински уреди, имено,
лосион за третман на лице, серум за лице,
монитори за администрација на медикаменти
крема за третман на очи, гел за третман на
што користат сигнали и потсетници;
очи, лосион за третман на очи, крема против
медицински
уреди
за
трансдермална
стареење, гел против стареење, лосион и
администрација на медикаменти, имено,
третман против стареење; производи за нега
преносни
апарати
за
трансдермална
на телото, имено лосион за тело, крема за
апликација на медикаменти, имено, лепенки
тело, производи за миење на тело; крема за
за испорака на инсулин што се продаваат без
раце, лосион за раце; крема за стапала,
лек; делови за медицински уреди, имено,
лосион
за
стапала
канили што се продаваат како единица со
кл. 5 препарати за третман на акни, имено,
медицински
апарат
за
трансдермална
препарат за чистење на акни, третман на
администрација на медокаменти и што се
акни и хидратација на акни; производи за
продаваат
одделно
заштита од сонце, производи за потемнување
кл. 16 публикации, промотивни материјали,
на кожата без сончање
упатства, и информативни брошури поврзани
со уреди за следење на гликоза во крвта,
(210) TM 2015/976
(220) 02/10/2015
уреди за испорака на инсулин и дијабетес
(442) 31/08/2016
кл. 41 образовни услуги поврзани со уреди
(731) Друштво со ограничена одговорнот
за следење на гликоза во крвта, уреди за
за трговија, производство и услуги СЛОГА
испорака
на
инсулин
и
дијабетес;
ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
обезбедување информации поврзани со
ул. Страшо Пинџур бр. 56, Кавадарци, MK
уреди за следење на гликоза во крвта, уреди
(740) Зоран Јованов
за испорака на инсулин и дијабетес
ул. Страшо Пинџур бр. 56, Кавадарци
(210) TM 2015/975

(220) 01/10/2015

(540)

(442) 31/08/2016
(731) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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за

состаноци,

конференции

и

изложби;

обезбедување на простории за банкети и
простории за социјална намена за посебни
прилики; и услуги на резервација за хотелско
сместување
(210) TM 2015/980

(220) 05/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија, производство,
(591) плава, црвена, бела
(531) 26.04.16;27.05.11
(551) индивидуална

услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Скопје, MK
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, (540)
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла
и
масти
за
јадење
кл. 35 реклмирање; водење на работењето;
управување
со
работата
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање на стока
(210) TM 2015/978

(220) 01/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Marriott Worldwide Corporation, a
Maryland corporation
10400 Fernwood Road, Betheseda, Maryland

(591) бела, светло и темно црвена, кафеава,
жолта, зелена, светло и темно розева

20817, US

(531) 05.09.24;08.05.03;25.01.19
(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 29 месо, месни преработки, живина,
сувомесни производи, шунка, конзерва од

(540)

месо од живина во парчиња
(210) TM 2015/981

(220) 05/10/2015

(531) 27.05.25

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија, производство,

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД

кл. 43
хотелски услуги; ресторански, ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
угостителски, бар и салонски услуги; услуги Скопје, MK
на
одморалиште
и
сместување; (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
обезбедување на простории за општа намена ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 29

месо, месни преработки, сувомесни

производи, шунка, конзерва од месо во
парчиња
(210) TM 2015/983

(220) 05/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз
(591) бела, светло и темно црвена, кафеава,
жолта, зелена, светло и темно розева
(531) 05.09.12;08.05.02;09.07.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, месни преработки, сувомесни

ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производи, шунка, конзерва од месо во
парчиња
(210) TM 2015/982

(220) 05/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден,
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно црвена, кафеава,
жолта, зелена
(531) 09.07.19;25.01.19;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење, паштети, сувомесни
прозводи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при увоз-извоз и трговија на
големо и мало со: месо, риба, живина и

(591) бела, светло и темно црвена, кафеава,
жолта, зелена, светло и темно розева
(531) 05.09.24;08.05.02;09.07.19
(554)
(551) индивидуална
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транспортни услуги; пакување и апарати за снимање, пренос и репродукција

складирање стока; организирање патувања

на звук или слика, магнетски носачи на

(210) TM 2015/987

податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се

(220) 06/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) ЕЛЕКТРОМОНТАЖА СКЛОПКИ ДОО

активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за

Охрид
ул. 15-ти Корпус бр. 1А, 6000, Охрид, MK

обработка на податоци и компјутери, апарати
за гаснење пожар

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(210) TM 2015/988

(220) 05/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
АНАБЕЛА 2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД
ул. 15-ти КОРПУС бр. 2 КОМПЛЕКС ТАЦИ,
Охрид, MK
(540)

(531) 26.01.18;27.05.25
(554)
(551) индивидуална

(591) црвена, сива, кафеава
(510, 511)
(531) 27.05.11;27.05.17
кл. 6
обични метали и нивните легури, (554)
метални градежни материјали, метални (551) индивидуална
преносни конструкции, метални материјали (510, 511)
за железнички шини, жици и кабли од обичен кл. 29 месо, риба, живина, сушено и варено
метал кои не се електрични, браварски овошје и зеленчук, јајца, млеко, масла
производи,
мали
метални
производи, кл. 30 производи од тесто и слатки, сладолед
метални цевки, каси, производи од метал, кои кл. 43 услуги на обезбедување храна
не се опфатени со другите класи, руди
кл. 7 машини и машински алати, мотори и (210) TM 2015/989
(220) 06/10/2015
погонски машини (освен за сувоземни
(442) 31/08/2016
возила), машински спојници и трансмисиски (731) Hilton Worldwide Holding LLP
елементи (освен за сувоземни возила), Maple Court Central Park, Reeds Crescent,
земјоделски направи (кои не се рачни), Watford WD2 4QQ , GB
инкубатори
за
јајца (740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
кл. 9
апарати и инструменти: научни, Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
поморски,

геодетски,

фотографски, (540)

кинематографски, оптички, за вагање, за
мерење,
сигнализација,
контрола

HILTON

(551) индивидуална
(инспекција), спасување и настава; апарати и
(510, 511)
инструменти за спроведување, вклучување,
кл. 41 услуги на забава во живо и музичка
трансформирање, акумулирање, регулирање
забва; услуги на ноќен клуб; услуги на
или контролирање
на
електрицитетот;
Трговски марки
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клубови за здравје, разонода и слободно меѓусебна

комуникација;

предаватели

на

време; обезбедување спортски и рекреативни електронски сигнали; телефонски апарати;
содржини како и содржини за слободно време далечинско управување на знаци (електрои разонода; организирање, уредување и динамички
апарати
за
далечинско
водење на функции, конференции, изложби, управување на знаци); разДелни кутии
семинари и состаноци; резервирање карти за [електрицитет]; разводни табли; електрични
театаср,
опера
и
концерт апарати за надгледување; телевизиски
кл. 44 салони за разубавување, фризерски апарати; слушалки; опрема за чепчиња за
салони, берберски услуги; услуги на масажа; уши;

видеокамери;

преносливи

медија

здравствени спа услуги; обезбедување плеери; кутии за звучници; приемници (аудио
содржини и функции на сауна, јакузи, Турска и
видео
приемници);
фотоапарати
бања, солариум и палуби за сончање; услуги [фотографија]; апарати за вршење анализа
на арома терапија; советување во врска со на воздухот; електрични мрежи (материјали
разубавување, фризирање и ароматерапија

за електрични
приклучоци за

(210) TM 2015/990

штекери и други електрични спојки; апарати

(220) 06/10/2015

мрежи) [жици, кабли];
конверзија на енергија;

(442) 31/08/2016
(731) MEIZU TECHNOLOGY CO. LTD

за далечинско
прекинувачи;

управување;
автоматски

MEIZU TECHNOLOGY BUILDING,
TECHNOLOGY & INNOVATION COAST,

прекинувачи; заштитни уреди за лична
употреба
против
незгоди;
електрични

ZHUHAI CITY, GUANGDONG, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

инсталации за заштита од кражба; очила;
уред за полнење (батерии на полнење) -

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

power bank, батерии,електрични; полначи за

(540)

батерии
(210) TM 2015/991

електрични
временски

(220) 07/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Spirits International B.V.
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419

(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

Luxembourg, LU

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
кл. 9 компјутерски оперативни програми,
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
снимени; апарати за обработка на податоци;
(540)
монитори [компјутерски хардвер]; софтвер
(компјутерски софтвер), снимен; компјутерски
програми [софтвер што може да се симнува
од интернет]; компјутерски периферни уреди;
компјутерски
бележници;
апарати
за
регистрирање
на
време;
фотокопири
[фотографски, електростатички, термички];
ваги; мерки; огласни табли (електронски
огласни табли); преносливи телефони;
прибор за користење на телефоните без
раце;

радарски
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(591) светло зелена, темно зелена, златна,

(изнајмување

светло златна, темно златна, бела, сива

резервирање

за

(531) 25.01.19
(551) индивидуална

барови; резервирање пансиони; пансиони и
интернати; бифеа (снек-барови); кафетерии

за

времено

сместување);

сместување;

услуги

во

(510, 511)
(експрес ресторани); услуги на камповите за
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); летување; служење храна и пијалаци;
вотка

летувалишта; резервирање хотели; хотели;
изнајмување
простории
за
состаноци;

(210) TM 2015/993

(220) 07/10/2015

изнајмување

за

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за промет на големо и мало

ресторани

АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ, Скопје,
бул. Јане Сандански, Трговски центар

(210) TM 2015/994

времено

сместување;

(220) 07/10/2015

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

(540)

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK

локал бр. 4, Аеродром, 1000, Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AURORA
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; организирање (531) 27.05.17
патувања;
организирање
крстарења; (551) индивидуална
придружување

патници;

превезување (510, 511)
патници; резервации за превоз; резервации кл. 35 дејности (помош во водењето на
за патувања; разгледување на културни дејностите), демонстрација на производи,
знаменитости
и
обиколки
(туризам); информации за дејноста, информатички
информирање
за
превоз картотеки (водење на информатичките
кл. 41
образовни услуги, обука, забава, картотеки), изложби (организирање изложби)
спортски и културни активности; насочување во комерцијални или рекламни цели,
(професионално
академии,
колоквиуми;
концерти;

насочување),

организирање
организирање
семинари

и
и

конгреси, изнајмување рекламен простор, изнајмување
водење уреднички апарати, изнајнување рекламен

водење материјал, изработка на такси, изводи од
(организирање
и сметка (изработка на изводи од сметка), јавно

водење); услуги на клубови (забава и мислење (испитување на јавното мислење),
образование); организирање шоу програми; објавување рекламни текстови, огласување
организирање
дејности
организирање спортски натпревари; паркови /рекламирање/,
(забавни паркови); фотографски репортажи; (советување за организирање на дејностите),
продавање
билети
(забава) плакатирање /огласување/, преписи на
услуги на обезбедување храна и соопштенија, промоција /продажба за трето
пијалаци, привремено сместување, бироа за лице/, пропагандни дејности, проучување на
кл. 43

сместување (хотели и агенции); смстување пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
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по пат на телевизија,

рекламни огласи телекомуникациско поврзување на интернет

(ширење на рекламни огласи), статистичко и на други компјутеризирани комуникации,
информирање,
телефонско
одговарање податоци и безжична мрежа; обезбедување
(служби за телефонско одговарање/за мултикориснички пристап на безжична
отсутни претплатници/, ширење рекламен комуникациска мрежа; обезбедување факс
материјал /трактати, проспекти, печатени услуги; обезбедување услуги на складирање
примероци
кл. 38
услуги

на

телекомуникација

на електронски податоци за трети лица;
и телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на обезбедување мрежен премин за поврзување
глас, податоци, слика, аудио, видео и независни телекомуникациски и компјутерски
информации по пат на телефон, телевизија и мрежи
заради
поделба
на
интернет
глобална комуникациска мрежа; услуги на сообраќајот; услуги
лична комуникација; услуги на пејџери; телекомуникациски

на говорна пошта;
услуги,
особено,

лизинг
телекомуникациски
опреми, обезбедување бесплатни услуги и услуги на
напојувања и системи; услуги на електронска насочување на повиците; услуги на центрите
пошта;

услуги

на

телевизиски

пренос; за пораки во вид на телефонски говорни

обезбедување вести и информации по пат на пораки; услуги на видео и аудио конференции
телефон,
телевизија
и
глобална и конференции на телефонски податоци;
комуникациска
мрежа;
обезбедување безжични телекомуникациски услуги, имено,
информацми од именик по пат на телефон, безжичен пренос на звук и податоци;
телевизија и глобална комуникациска мрежа; телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување
мултикориснички обезбедување глас по пат на интернет
интерактивен

пристап

на

глобална протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање цел на размена на интернет сообраќајот
на сите видови аудио и видео програми по помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
пат на телефон, телевизија и глобална услуги
на
електронски
пораки
комуникациска мрежа, главни (стожерни) кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
интернет услуги, имено, брза линија или услуги на дизајнирање на web страници,
сериски врски кои ствараат главен премин во работа на електронски информациски мрежи;
рамките

на

мрежата;

видео

и

аудио консалтинг услуги и услуги на дизајн во

телеконференции по пат на интернет, услуги областа на
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

на дигитални мрежи на интегрирани услуги телекомуникација, комуникациски мрежи,
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на компјутеризирани комуникации, услуги на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна менаџмент на центри на податоци и глобални
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна комуникациски мрежи; обезбедување услуги
линија;

обезбедување

услуги

на на центри на податоци; хостирање (хостинг),

телекомуникациски мрежни премини и услуги складирање и одржување на web страници,
на поврзување со протокол на пренос на web центри, електронска пошта, електронски
рамка заради пренос на податоци; услуги на групи, лист сервери како и на дигитална
пренос на пакет од електронски податоци; содржина и податоци на трети лица; услуги
услуги на комутација на гласот, податоци, на провајдери на апликативни услуги (АСП),
видео
и
мултимедиа;
овозможување имено, хостирање компјутерски софтверски
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трети

автентификација

лица;

во

услуги

областа

на информирање,
на (служби

за

телефонско
телефонско

одговарање
одговарање/за

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа отсутни претплатници/, ширење рекламен
на компјутеризирани комуникации и мрежи материјал /трактати, проспекти, печатени
наподатоци; обезбедување
областа
на
мрежни

информации во примероци
услуги
на кл. 38
услуги

на

телекомуникација

и

компјутеризирани комуникации и услуги на информативна технологија, имено, пренос на
центри на податоци
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
(210) TM 2015/995

(220) 07/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

телефон,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

комуникациска
мрежа;
обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

телевизија

и

глобална

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

на сите видови аудио и видео програми по
кл. 35 дејности (помош во водењето на
пат на телефон, телевизија и глобална
дејностите), демонстрација на производи,
комуникациска мрежа, главни (стожерни)
информации за дејноста, информатички
интернет услуги, имено, брза линија или
картотеки (водење на информатичките
сериски врски кои ствараат главен премин во
картотеки), изложби (организирање изложби)
рамките на мрежата; видео и аудио
во комерцијални или рекламни цели,
телеконференции по пат на интернет, услуги
изнајмување рекламен простор, изнајмување
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
уреднички апарати, изнајнување рекламен
на дигитални мрежи на интегрирани услуги
материјал, изработка на такси, изводи од
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
мислење (испитување на јавното мислење),
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
објавување рекламни текстови, огласување
линија;
обезбедување
услуги
на
/рекламирање/,
организирање
дејности
телекомуникациски мрежни премини и услуги
(советување за организирање на дејностите),
на поврзување со протокол на пренос на
плакатирање /огласување/, преписи на
рамка заради пренос на податоци; услуги на
соопштенија, промоција /продажба за трето
пренос на пакет од електронски податоци;
лице/, пропагандни дејности, проучување на
услуги на комутација на гласот, податоци,
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
видео
и
мултимедиа;
овозможување
рекламирање по пат на радио, рекламирање
телекомуникациско поврзување на интернет
по пат на телевизија, рекламни огласи
и на други компјутеризирани комуникации,
(ширење на рекламни огласи), статистичко
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податоци и безжична мрежа; обезбедување телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
мултикориснички

пристап

на

безжична на компјутеризирани комуникации и мрежи

комуникациска мрежа; обезбедување факс наподатоци; обезбедување
услуги; обезбедување услуги на складирање областа
на
мрежни

информации во
услуги
на

на електронски податоци за трети лица; компјутеризирани комуникации и услуги на
телекомуникациски
услуги,
особено, центри на податоци
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски (210) TM 2015/996
мрежи

заради

поделба

на

(220) 07/10/2015

интернет

(442) 31/08/2016
сообраќајот; услуги на говорна пошта; (731) Друштво за комуникациски услуги
телекомуникациски
услуги,
особено, ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
обезбедување бесплатни услуги и услуги на ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
насочување на повиците; услуги на центрите Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK
за пораки во вид на телефонски говорни (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
пораки; услуги на видео и аудио конференции ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
и конференции на телефонски податоци; (540)
безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен пренос на звук и податоци;

(531) 27.05.17
телекомуникациски
услуги,
имено
(551) индивидуална
обезбедување глас по пат на интернет
(510, 511)
протокол; обезбедување мрежен пристап со
кл. 35 дејности (помош во водењето на
цел на размена на интернет сообраќајот
дејностите), демонстрација на производи,
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
информации за дејноста, информатички
услуги
на
електронски
пораки
картотеки (водење на информатичките
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
картотеки), изложби (организирање изложби)
услуги на дизајнирање на web страници,
во комерцијални или рекламни цели,
работа на електронски информациски мрежи;
изнајмување рекламен простор, изнајмување
консалтинг услуги и услуги на дизајн во
уреднички апарати, изнајнување рекламен
областа на информативни технологии,
материјал, изработка на такси, изводи од
компјутерско
програмирање,
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
телекомуникација, комуникациски мрежи,
мислење (испитување на јавното мислење),
компјутеризирани комуникации, услуги на
објавување рекламни текстови, огласување
менаџмент на центри на податоци и глобални
/рекламирање/,
организирање
дејности
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
(советување за организирање на дејностите),
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
плакатирање /огласување/, преписи на
складирање и одржување на web страници,
соопштенија, промоција /продажба за трето
web центри, електронска пошта, електронски
лице/, пропагандни дејности, проучување на
групи, лист сервери како и на дигитална
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
содржина и податоци на трети лица; услуги
рекламирање по пат на радио, рекламирање
на провајдери на апликативни услуги (АСП),
по пат на телевизија, рекламни огласи
имено, хостирање компјутерски софтверски
(ширење на рекламни огласи), статистичко
апликации за трети лица; услуги на
информирање,
телефонско
одговарање
автентификација
во
областа
на
(служби за телефонско одговарање/за
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отсутни претплатници/, ширење рекламен комуникациска мрежа; обезбедување факс
материјал

/трактати,

примероци
кл. 38
услуги

проспекти,

на

печатени услуги; обезбедување услуги на складирање

телекомуникација

на електронски податоци за трети лица;
и телекомуникациски
услуги,
особено,

информативна технологија, имено, пренос на обезбедување мрежен премин за поврзување
глас, податоци, слика, аудио, видео и независни телекомуникациски и компјутерски
информации по пат на телефон, телевизија и мрежи
заради
поделба
на
интернет
глобална комуникациска мрежа; услуги на сообраќајот; услуги на говорна пошта;
лична

комуникација;

услуги

на

пејџери; телекомуникациски

услуги,

особено,

лизинг
телекомуникациски
опреми, обезбедување бесплатни услуги и услуги на
напојувања и системи; услуги на електронска насочување на повиците; услуги на центрите
пошта; услуги на телевизиски пренос; за пораки во вид на телефонски говорни
обезбедување вести и информации по пат на пораки; услуги на видео и аудио конференции
телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

и
глобална и конференции на телефонски податоци;
обезбедување безжични телекомуникациски услуги, имено,

информацми од именик по пат на телефон, безжичен

пренос

на

звук

и

податоци;

телевизија и глобална комуникациска мрежа; телекомуникациски
услуги,
имено
обезбедување
мултикориснички обезбедување глас по пат на интернет
интерактивен
пристап
на
глобална протокол; обезбедување мрежен пристап со
комуникациска мрежа; пренос и емитирање цел на размена на интернет сообраќајот
на сите видови аудио и видео програми по помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
пат на телефон, телевизија и глобална услуги
на
електронски
пораки
комуникациска

мрежа,

главни

(стожерни) кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

интернет услуги, имено, брза линија или услуги на дизајнирање на web страници,
сериски врски кои ствараат главен премин во работа на електронски информациски мрежи;
рамките на мрежата; видео и аудио консалтинг услуги и услуги на дизајн во
телеконференции по пат на интернет, услуги областа на информативни технологии,
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги компјутерско
на дигитални мрежи на интегрирани услуги телекомуникација,
(ИСДН),

интернет

протокол

(ИП)

програмирање,
комуникациски мрежи,

на компјутеризирани комуникации,

услуги на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна менаџмент на центри на податоци и глобални
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна комуникациски мрежи; обезбедување услуги
линија;
обезбедување
услуги
на на центри на податоци; хостирање (хостинг),
телекомуникациски мрежни премини и услуги складирање и одржување на web страници,
на поврзување со протокол на пренос на web центри, електронска пошта, електронски
рамка заради пренос на податоци; услуги на групи, лист сервери како и на дигитална
пренос на пакет од електронски податоци; содржина и податоци на трети лица; услуги
услуги на комутација на гласот, податоци, на провајдери на апликативни услуги (АСП),
видео
и
мултимедиа;
овозможување имено, хостирање компјутерски софтверски
телекомуникациско поврзување на интернет апликации за трети лица; услуги
и на други компјутеризирани комуникации, автентификација
во
областа

на
на

податоци и безжична мрежа; обезбедување телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
мултикориснички пристап на безжична на компјутеризирани комуникации и мрежи
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наподатоци; обезбедување
областа

на

мрежни

информации во отсутни претплатници/, ширење рекламен
услуги

на материјал

/трактати,

компјутеризирани комуникации и услуги на примероци
центри на податоци
кл. 38
услуги
(210) TM 2015/997

(220) 07/10/2015

на

проспекти,

печатени

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за комуникациски услуги

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

лична

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK

лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања и системи; услуги на електронска

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

пошта; услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат на

(540)

телефон,
телевизија
комуникациска
мрежа;

комуникација;

услуги

на

пејџери;

и
глобална
обезбедување

информацми од именик по пат на телефон,
(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување
мултикориснички
интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

на сите видови аудио и видео програми по
кл. 35 дејности (помош во водењето на
пат на телефон, телевизија и глобална
дејностите), демонстрација на производи,
комуникациска мрежа, главни (стожерни)
информации за дејноста, информатички
интернет услуги, имено, брза линија или
картотеки (водење на информатичките
сериски врски кои ствараат главен премин во
картотеки), изложби (организирање изложби)
рамките на мрежата; видео и аудио
во комерцијални или рекламни цели,
телеконференции по пат на интернет, услуги
изнајмување рекламен простор, изнајмување
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
уреднички апарати, изнајнување рекламен
на дигитални мрежи на интегрирани услуги
материјал, изработка на такси, изводи од
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
мислење (испитување на јавното мислење),
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
објавување рекламни текстови, огласување
линија;
обезбедување
услуги
на
/рекламирање/,
организирање
дејности
телекомуникациски мрежни премини и услуги
(советување за организирање на дејностите),
на поврзување со протокол на пренос на
плакатирање /огласување/, преписи на
рамка заради пренос на податоци; услуги на
соопштенија, промоција /продажба за трето
пренос на пакет од електронски податоци;
лице/, пропагандни дејности, проучување на
услуги на комутација на гласот, податоци,
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
видео
и
мултимедиа;
овозможување
рекламирање по пат на радио, рекламирање
телекомуникациско поврзување на интернет
по пат на телевизија, рекламни огласи
и на други компјутеризирани комуникации,
(ширење на рекламни огласи), статистичко
податоци и безжична мрежа; обезбедување
информирање,
телефонско
одговарање
мултикориснички пристап на безжична
(служби за телефонско одговарање/за
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комуникациска мрежа; обезбедување факс наподатоци; обезбедување
услуги; обезбедување услуги на складирање областа

на

мрежни

информации во
услуги

на

на електронски податоци за трети лица; компјутеризирани комуникации и услуги на
телекомуникациски
услуги,
особено, центри на податоци
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски (210) TM 2015/998

(220) 07/10/2015

мрежи
заради
поделба
на
интернет
(442) 31/08/2016
сообраќајот; услуги на говорна пошта; (731) Друштво за комуникациски услуги
телекомуникациски
услуги,
особено, ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
обезбедување бесплатни услуги и услуги на ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
насочување на повиците; услуги на центрите Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, MK
за пораки во вид на телефонски говорни (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
пораки; услуги на видео и аудио конференции ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
и конференции на телефонски податоци; (540)
безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен

пренос

на

звук

и

податоци;

телекомуникациски
услуги,
имено (531) 27.05.17
обезбедување глас по пат на интернет (551) индивидуална
протокол; обезбедување мрежен пристап со (510, 511)
цел на размена на интернет сообраќајот кл. 35 дејности (помош во водењето на
помеѓу преносници на интернет сообраќајот; дејностите), демонстрација на производи,
услуги
на
електронски
пораки информации за дејноста, информатички
кл. 42 услуги на хостирање на web страници, картотеки (водење на информатичките
услуги на дизајнирање на web страници, картотеки), изложби (организирање изложби)
работа на електронски информациски мрежи; во комерцијални или рекламни цели,
консалтинг услуги и услуги на дизајн во изнајмување рекламен простор, изнајмување
областа на информативни технологии, уреднички апарати, изнајнување рекламен
компјутерско
програмирање, материјал, изработка на такси, изводи од
телекомуникација, комуникациски мрежи, сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
компјутеризирани комуникации,

услуги на мислење (испитување на јавното мислење),
менаџмент на центри на податоци и глобални објавување рекламни текстови, огласување
комуникациски мрежи; обезбедување услуги /рекламирање/,
организирање
дејности
на центри на податоци; хостирање (хостинг), (советување за организирање на дејностите),
складирање и одржување на web страници, плакатирање /огласување/, преписи на
web центри, електронска пошта, електронски соопштенија, промоција /продажба за трето
групи, лист сервери како и на дигитална лице/, пропагандни дејности, проучување на
содржина и податоци на трети лица; услуги пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
на провајдери на апликативни услуги (АСП), рекламирање по пат на радио, рекламирање
имено, хостирање компјутерски софтверски по пат на телевизија, рекламни огласи
апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на (ширење на рекламни огласи), статистичко
на информирање,
телефонско
одговарање
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа (служби за телефонско одговарање/за
на компјутеризирани комуникации и мрежи отсутни претплатници/, ширење рекламен
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материјал

/трактати,

проспекти,

примероци

печатени услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

кл. 38
услуги на телекомуникација и телекомуникациски
услуги,
особено,
информативна технологија, имено, пренос на обезбедување мрежен премин за поврзување
глас, податоци, слика, аудио, видео и независни телекомуникациски и компјутерски
информации по пат на телефон, телевизија и мрежи
заради
поделба
на
интернет
глобална комуникациска мрежа; услуги на сообраќајот; услуги
лична комуникација; услуги на пејџери; телекомуникациски
лизинг

телекомуникациски

на говорна пошта;
услуги,
особено,

опреми, обезбедување бесплатни услуги и услуги на

напојувања и системи; услуги на електронска насочување на повиците; услуги на центрите
пошта; услуги на телевизиски пренос; за пораки во вид на телефонски говорни
обезбедување вести и информации по пат на пораки; услуги на видео и аудио конференции
телефон,
телевизија
и
глобална и конференции на телефонски податоци;
комуникациска
мрежа;
обезбедување безжични телекомуникациски услуги, имено,
информацми од именик по пат на телефон, безжичен пренос на звук и податоци;
телевизија и глобална комуникациска мрежа; телекомуникациски
обезбедување
интерактивен

пристап

услуги,

имено

мултикориснички обезбедување глас по пат на интернет
на
глобална протокол; обезбедување мрежен пристап со

комуникациска мрежа; пренос и емитирање цел на размена на интернет сообраќајот
на сите видови аудио и видео програми по помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
пат на телефон, телевизија и глобална услуги
на
електронски
пораки
комуникациска мрежа, главни (стожерни) кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
интернет услуги, имено, брза линија или услуги на дизајнирање на web страници,
сериски врски кои ствараат главен премин во работа на електронски информациски мрежи;
рамките на мрежата; видео и аудио консалтинг услуги и услуги на дизајн во
телеконференции по пат на интернет, услуги областа на
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги компјутерско

информативни технологии,
програмирање,

на дигитални мрежи на интегрирани услуги телекомуникација, комуникациски мрежи,
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на компјутеризирани комуникации, услуги на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна менаџмент на центри на податоци и глобални
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна комуникациски мрежи; обезбедување услуги
линија;
обезбедување
услуги
на на центри на податоци; хостирање (хостинг),
телекомуникациски мрежни премини и услуги складирање и одржување на web страници,
на поврзување со протокол на пренос на web центри, електронска пошта, електронски
рамка заради пренос на податоци; услуги на групи, лист сервери како и на дигитална
пренос на пакет од електронски податоци; содржина и податоци на трети лица; услуги
услуги на комутација на гласот, податоци, на провајдери на апликативни услуги (АСП),
видео
и
мултимедиа;
овозможување имено, хостирање компјутерски софтверски
телекомуникациско поврзување на интернет апликации за трети лица; услуги на
и на други компјутеризирани комуникации, автентификација
во
областа
на
податоци и безжична мрежа; обезбедување телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
мултикориснички пристап на безжична на компјутеризирани комуникации и мрежи
комуникациска мрежа; обезбедување факс наподатоци; обезбедување информации во
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мрежни

услуги

на (740) Адвокатско друштво Пепељугоски

компјутеризирани комуникации и услуги на Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
центри на податоци
(210) TM 2015/999

(540)
(220) 07/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија на големо и
мало Агротехна Атанас и др. ДОО увозизвоз Скопје
ул. Борис Трајковски 9 бр. 10, 1000, Скопје,
MK
(540)
(591) црна, бела, сива, црвена
(531) 26.04.18;27.05.17;29.01.13
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(531) 03.01.08;25.01.19;27.05.17
(554)

(210) TM 2015/1007

(220) 09/10/2015

(551) индивидуална

(442) 31/08/2016
(731) Toto Limited
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
погонски машини (освен за копнени возила); Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
машински елементи за спојување и пренос (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
(освен за копнени озила); земјоделски Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
направи (кои не се рачни); инкубатори за (540)
јајца
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух
или
вода
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
(210) TM 2015/1005

(220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Toto Limited
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(591) светло зелена, темно зелена, бела
(531) 19.01.12;26.04.18;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 32

(554)
минерална и сода-вода и други (551) индивидуална

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и (510, 511)
овошни сокови; сирупи и други препарати за кл. 32
минерална и сода-вода и други
производство на пијалаци

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(210) TM 2015/1008

производство на пијалаци

(220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Toto Limited

(210) TM 2015/1010

(220) 09/10/2015

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(731) Toto Limited

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(442) 31/08/2016

(540)

(591) светло зелена, темно зелена, бела,
сина
(531) 05.03.11;25.01.19;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода-вода и други

(591) зелена, портокалова, црна, жолта
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
(531) 26.11.12;27.05.17
овошни сокови; сирупи и други препарати за
(554)
производство на пијалаци
(551) индивидуална
(510, 511)
(210) TM 2015/1009 (220) 09/10/2015
кл. 32
минерална и сода-вода и други
(442) 31/08/2016
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
(731) Toto Limited
овошни сокови; сирупи и други препарати за
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
производство на пијалаци
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2015/1011

(220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Toto Limited
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(591) бела, сина

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(531) 26.03.01;27.05.17

(540)
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, сина
(531) 26.01.05;27.05.17
(554)
(551) индивидуална

BETA HEART
(551) индивидуална

(510, 511)
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната
кл. 32
минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
(210) TM 2015/1020
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2015/1012

(220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(731) Toto Limited
Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta'
Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) NBA Propertes, Inc
Olympic Tower - 645 Fifth Avenuе, New York,
New York 10022, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) зелена
(531) 01.15.15;27.05.01
(554)

(591) сива, виолетова и сите нијанси на
портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 21.03.01;27.05.01
(551) индивидуална

кл. 32

минерална и сода-вода и други (510, 511)
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и кл. 41 забава и образовни услуги во смисла
овошни сокови; сирупи и други препарати за на тековни телевизиски и радио програми во
производство на пијалаци
областа на кошарката и пренос во живо на
кошаркарски
(210) TM 2015/1018

(220) 09/10/2015
(442) 31/08/2016

(300) 013964259 20/04/2015 EM
(731) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los

натпревари

и

кошаркарски

приредби; продукција и дистрибуција на
радио и телевизиски шоу програми на
кошаркарски
натпревари,
кошаркарски
настани и програми во областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски

Angeles, California 90015, US
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школи и кампови, школи и кампови за (551) индивидуална
тренери, школи и кампови за танцов тим и (510, 511)
кошаркарски натпревари; услуги на забава во кл. 16 хартија, картон и производите од нив
смисла на лично појавување на маскота во што не се опфатени со другите класи;
костим или во танцов тим на кошаркарски печатени работи; книговезнички материјал;
натпревари и приредби, школи, кампови, фотографии;
канцелариски
материјали;
промоции и други настани поврзани со лепила за канцелариска или куќна употреба;
кошарката, посебни настани и забави; услуги материјали што ги користат уметниците;
на

клубови

на

обожаватели;

услуги

на сликарски четки; машини за пишување и

забава, имено обезбедување на веб-страна канцелариски
со мултимедијална содржина во смисла на материјал за
најзначајни
интерактивни

телевизиски
најзначајни

прибор
(освен
мебел);
обука и настава (освен

настани, апарати); пластични материјали за пакување
телевизиски (што не се вклучени во другите класи);

настани, видео снимки, снимање на видео пелатарски букви; клишиња; бебешки пелени
преноси, интерактивен видео избор на [гаќички] од хартија и целулоза за еднократна
најзначајни

настани,

радио

програма, употреба, бебешки пелени од хартија и

најзначајни настани на радио и аудио снимки целулоза за еднократна употреба; бебешки
во полето на кошарката; пренесување на шамичиња од хартија и целулоза за
вести и информации во смисла на еднократна употреба, бришачи, крпи од
статистички и други податоци во полето на хартија, крпи од хартија за маса, кеси од
кошарката; он-лaјн игри кои не може да се хартија, отстранување шминка (шамивчиња
преземаат, имено, компјутерски игри, видео од хартија за отстранување шминка),
игри, интерактивни видео игри, акциони игри подметки од хартија, производи за бришење,
за вештини, аркадни игри, друштвени игри за кујнски бришачи, салфети од хартија за маса,
деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и тоалетна хартија, шамичиња од хартија,
игри на погодување, услуги на електронско шамичиња од
издаваштво; имено, издавање на часописи, еднократна

хартија

и

целулоза за
употреба

водичи, билтени, боенки и други распореди кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
на натпреварите преку Интернет, сите во чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
полето на кошарката; обезбедување на он- сликарски четки); материјали за правење
лајн компјутерска база на податоци во полето четки; прибор за чистење; челични жици за
на кошарката
стружење; сурово или полуобработено
(220) 09/10/2015

стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото);
стаклени
производи,

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија на мало и

порцелански и керамички предмети што не се
вклучени
во
другите
класи

големо КАМ ДОО Скопје

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, Скопје,
MK

се опфатени со другите класи; покривки за
кревети и маси

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

(210) TM 2015/1035

(210) TM 2015/1026

(540)

(220) 14/10/2015
(442) 31/08/2016

ROLLETI
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(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS

Мирудии'за прехранбени производи, ванила

COMPANY

(арома), зачини, сосови (мирудии), сос од

Shanjah Industrial Area No. 1 Behind Al
wahda street, P.O. Box 4115 Shanjah, AE

домати; Квасец, прашок за пециво; Брашно,
гриз, скроб за храна; шеќер, коцка шеќер,

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

шеќер во прав; Чај, леден чај; Ситни слатки,
чоколади, бисквити, крекери, наполитанки

(540)

(вафли); Гуми за џвакање; Сладолед, масло
за јадење, мраз; Сол; ужинка со основа од
житарки, пуканки, мелен овес, пченкарен

(591) зелена, нијанси на зелена, жолта и
кафена
(531) 27.05.17
(554)

риба,

јачмен за исхрана на луѓето, преработен овес
за исхрана на луѓето, преработен 'рж за
исхрана на луѓето, ориз; меласа за храна
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
месо,

чипс, житарики за појадок, обработена
пченицата за исхрана на луѓето, кршен

пијалок; Привремено сместување; Детски
живина

и

дивеч;

градинки (јасли); Чување на животни

преработени производи од месо; мешунки ;
(210) TM 2015/1036
супи,
бујон;
преработени
маслинки,

(220) 15/10/2015

(442) 31/08/2016
маслинова паста; млеко и млечни производи,
(731) Трговско радиодифузно друштво
путер;
масло
за
јадење;
сушени,
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
конзервирани, смрзнати, варени, пушени или
Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
солени овошја и зеленчук; доматно пире.
ул. Никола Парапунов 51, Скопје, MK
Готови јатки и сушено овошје како грицки;
(540)
намази од лешник и путер од кикиритки; таан
ТЕЛМА
(семе од сусам паста); јајца и јајца во прав;
(551) индивидуална
чипс
кл. 30

кафе, какао; пијалоци на основа на (510, 511)
кафе или какао; пијалаци на основа на кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
чоколадо;
тестенини,
полнети
кнедли, управување со работата, канцелариски
тестенини; колачи и пекарски производи врз работи
38
телекомуникации
основа на брашно; десерти врз основа на кл.
образовни услуги, обука, забава,
брашно и чоколадо; леб, симит (турскиот кл. 41
спортски
и
културни активности
прстенест ѓеврек покриен со сусам], погача
[турскиот ѓеврек], пита, сендвичи, катмер
[турско тесто], пити, торти, баклава (турски (210) TM 2015/1037

(220) 15/10/2015

(442) 31/08/2016
десерт на основа на тесто обложени со
(731)
Трговско
радиодифузно
друштво
сируп], кадаиф [турскиот десерт на основа на
тесто]; десерти врз основа на тестото ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
пудинг, Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
казандиби [турски пудинг], сутлијаш, кескул ул. Никола Парапунов 51, Скопје, MK
[турскиот пудинг]; Мед, пчелин лепак за (540)
обложени

со

сируп;

пудинзи,

човечка исхрана (саќе), прополис за исхрана;
Трговски марки
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(442) 31/08/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна
трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје
, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и светло сина
(531) 26.04.09;27.05.17;27.05.21
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
работи

со

работата,

канцелариски

кл.

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

38
телекомуникации
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи
спортски и културни активности
за боење, средства за нагризување, сурови
природни смоли, метали во листови и во прав
(210) TM 2015/1038 (220) 15/10/2015
за сликарите, декоратерите, печатарите и
(442) 31/08/2016
уметниците
(731) Трговско радиодифузно друштво
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
кои не се опфатени со другите класи,
Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
печатени работи, книговезнички материјал,
ул. Никола Парапунов 51, Скопје, MK
фотографии,
канцелариски
материјал,
(540)
лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали
(591) темно сина и светло сина
(531) 27.05.17
(554)
(551) индивидуална

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

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
управување со работата, канцелариски и производи од нив, кои не се опфатени во
другите класи, полуфабрикати од пластични
работи
телекомуникации материјали, материјали за подлошка, за
кл. 41
образовни услуги, обука, забава, заптисување и за изолација, свитливи
неметални цевки
спортски и културни активности
кл.

38

(210) TM 2015/1041
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(442) 31/08/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје
, MK

(540)

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи
за боење, средства за нагризување, сурови

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2

природни смоли, метали во листови и во прав

бои, фирнајзи, лакови, средства за

за сликарите, декоратерите, печатарите и
уметниците

заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
за боење, средства за нагризување, сурови
кои не се опфатени со другите класи,
природни смоли, метали во листови и во прав
печатени работи, книговезнички материјал,
за сликарите, декоратерите, печатарите и
фотографии,
канцелариски
материјал,
уметниците
лепила за канцелариска и куќна употреба;
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
материјали кои ги користат уметниците,
кои не се опфатени со другите класи,
сликарски четки, машини за пишување и
печатени работи, книговезнички материјал,
канцелариски прибор (освен мебелот);
фотографии,
канцелариски
материјал,
материјали за обука и настава (освен
лепила за канцелариска и куќна употреба;
апарати); пластични материјали за пакување
материјали кои ги користат уметниците,
кои не се опфатени во другите класи;
сликарски четки, машини за пишување и
печатарски
букви,
клишиња
канцелариски прибор (освен мебелот);
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
материјали за обука и настава (освен
и производи од нив, кои не се опфатени во
апарати); пластични материјали за пакување
другите класи, полуфабрикати од пластични
кои не се опфатени во другите класи;
материјали, материјали за подлошка, за
печатарски
букви,
клишиња
заптисување и за изолација, свитливи
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
неметални цевки
и производи од нив, кои не се опфатени во
другите класи, полуфабрикати од пластични
(210) TM 2015/1045 (220) 16/10/2015
материјали, материјали за подлошка, за
(442) 31/08/2016
заптисување и за изолација, свитливи
(731) Друштво за внатрешна и надворешна
неметални цевки
трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје
(210) TM 2015/1044

(220) 16/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна
трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје

, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

, MK
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(531) 27.05.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи
за боење, средства за нагризување, сурови

(531) 27.05.13
(551) индивидуална

природни смоли, метали во листови и во прав
(510, 511)
за сликарите, декоратерите, печатарите и
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
уметниците
заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
за боење, средства за нагризување, сурови
кои не се опфатени со другите класи,
природни смоли, метали во листови и во прав
печатени работи, книговезнички материјал,
за сликарите, декоратерите, печатарите и
фотографии,
канцелариски
материјал,
уметниците
лепила за канцелариска и куќна употреба;
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
материјали кои ги користат уметниците,
кои не се опфатени со другите класи,
сликарски четки, машини за пишување и
печатени работи, книговезнички материјал,
канцелариски прибор (освен мебелот);
фотографии,
канцелариски
материјал,
материјали за обука и настава (освен
лепила за канцелариска и куќна употреба;
апарати); пластични материјали за пакување
материјали кои ги користат уметниците,
кои не се опфатени во другите класи;
сликарски четки, машини за пишување и
печатарски
букви,
клишиња
канцелариски прибор (освен мебелот);
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
материјали за обука и настава (освен
и производи од нив, кои не се опфатени во
апарати); пластични материјали за пакување
другите класи, полуфабрикати од пластични
кои не се опфатени во другите класи;
материјали, материјали за подлошка, за
печатарски
букви,
клишиња
заптисување и за изолација, свитливи
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
неметални цевки
и производи од нив, кои не се опфатени во
другите класи, полуфабрикати од пластични
(210) TM 2015/1047
материјали, материјали за подлошка, за
заптисување и
неметални цевки

за

изолација,

свитливи

(220) 16/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна
трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје
, MK

(210) TM 2015/1046

(220) 16/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за внатрешна и надворешна
трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ Скопје

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

(531) 27.05.01

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за
заштита од рѓа и гниење на дрвото, материи
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за боење, средства за нагризување, сурови (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПприродни смоли, метали во листови и во прав МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
за сликарите, декоратерите, печатарите и Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
уметниците
(540)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,

VICLAMIDE

(551) индивидуална
печатени работи, книговезнички материјал,
(510, 511)
фотографии,
канцелариски
материјал,
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
лепила за канцелариска и куќна употреба;
употреба
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
(210) TM 2015/1054 (220) 20/10/2015
канцелариски прибор (освен мебелот);
(442) 31/08/2016
материјали за обука и настава (освен
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
апарати); пластични материјали за пакување
industrija Vrsac
кои не се опфатени во другите класи;
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS
печатарски
букви,
клишиња
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПкл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
и производи од нив, кои не се опфатени во
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
другите класи, полуфабрикати од пластични
(540)
материјали, материјали за подлошка, за
заптисување и
неметални цевки

за

(210) TM 2015/1051

изолација,

CEFAPAN

свитливи

(551) индивидуална
(510, 511)
(220) 19/10/2015
(442) 31/08/2016

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП- за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BROMITIM
(551) индивидуална
(510, 511)

средства;
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2015/1058

(220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
(731) Небојша Златевски
употреба
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(210) TM 2015/1052

(220) 19/10/2015

(540)

(442) 31/08/2016
(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

Трговски марки
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ужинки (snack) храна произведена во облик
на палети, со пресување или други процеси
(210) TM 2015/1060

(220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)
(591) сина, црвена, жолта, црна и бела
(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир, чипс
од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како
ужинки (snack) храна произведена во облик (591) портокалова, жолта црвена, црна и
на палети, со пресување или други процеси
бела
(210) TM 2015/1059

(220) 20/10/2015

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01
(554)

(442) 31/08/2016
(731) Небојша Златевски

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK

кл. 29 производи од обработен компир, чипс

(540)

од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како
ужинки (snack) храна произведена во облик
на палети, со пресување или други процеси
(210) TM 2015/1061

(220) 20/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)
(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна
(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир, чипс
од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како
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(591) црна, зелена жолта, црвена и бела

(540)

(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01
(554)
(551) индивидуална

(591) црна и бела
(510, 511)
(531) 27.05.24
кл. 29 производи од обработен компир, чипс (554)
од компири, крцкави производи од компир (551) индивидуална
кл. 30 крцкави производи од житарици како (510, 511)
ужинки (snack) храна произведена во облик кл.
20
мебел
на палети, со пресување или други процеси
кл. 35 ускуги при продажба на големо и мало
со мебел
(210) TM 2015/1062 (220) 20/10/2015
(442) 31/08/2016
(731) Небојша Златевски
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK
(540)

(210) TM 2015/1066

(220) 22/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) TIGER CORPORATION, a corporation
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of
3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) црвена, жолта, црна, бела
(531) 05.09.15;08.07.08;27.05.01
(554)

(531) 03.01.04;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир, чипс

кл. 21
стаклени садови за индустриско
пакување кои не вклучуваат затворачи од

стакло,
од компири, крцкави производи од компир
капаци
и
навлаки
(омоти);
стаклени
кл. 30 крцкави производи од житарици како
затворачи за садови за индустриско
ужинки (snack) храна произведена во облик
пакување; стаклени капаци и затворачи за
на палети, со пресување или други процеси
садови за индустриско пакување; лонци и
(210) TM 2015/1063

(220) 21/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО
ул. Ван Вардарска б.б., 1200, Тетово, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
Трговски марки

садови за готвење (неелектрични); садови за
варење на кафе (неелектрични); јапонски
неелектрични чајници од лиено железо
(тетсубин); чајници (неелетрични); садови за
на маса со исклучок на ножеви, лажици и
вилушки;
преносни
фрижидери
(неелектрични);

кујнски

садови

за

ориз;

стаклени садови за конзервирање на храна;
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спортски флашички за вода (бидони); вакум кампување

(обезбедување

објекти

за

флаши (термоси); кујнски садови; кофи за кампување), кантини, кафетерии [експрес
лед; садови за бибер; садови за шеќер; ресторани],
цедалки; соларници; лажици за ориз во обезбедување

летувалишта,
објекти
за

мотели,
кампување,

јапонски стил (шамоји); инки (кујнски прибор); пансиони,
привремено
сместување
сламки за пиење; лични послужовници или (резервирање за привремено сместување),
сталаци во јапонски стил (зен); отворачи за резервирање за привремено сместување,
флаши, неелектрични; чашки за јајца; лажици резервирање пансиони, резервирање хотели,
(лопатки) за сервирање на колачи; држачи за ресторани, ресторани со самопослужување,
салфети; прстени за салфети; подметнувачи самопослужување
(подлоги) за топли садови; стапчиња за самопослужување),

(ресторани
служење
храна

со
и

јадење; футроли за стапчиња за јадење; пијалаци, сместување (изнајмување за
лажици и црпалки за кујнска употреба; кујнски времено сместување), снек-барови, старечки
сита и решетки; послужавници; чепкалки; домови, услуги во барови, услуги на
држачи за чепкалки; прибор за чистење и камповите
за
летување,
хотели
направи

за

перење кл. 41

водење концерти (организирање и

водење концерти), забава, забава со помош
на радио, забави (известување за забави),
(210) TM 2015/1070

(220) 28/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) АЗАК ДОО Скопје
ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 11, 1000, Скопје,

забави (планирање забави), забавишта,
звучни записи(изнајмување звучни записи),
зоолошки градини, избори на убавици
(организирање
избори
на
убавици),

MK

известување

за

забави,

изложби

(540)

(организирање изложби) за културни или
образовни цели, изнајмување аудио опрема,
изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување спортска опрема, со исклучок на
возила, изнајмување стадиони, изнајмување
сценски
декор,
изнајмување
тениски
игралишта,

(591) кафена, окер
(531) 05.13.04;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

интернати,

информирање

за

образование, јазик со знаци (толкување јазик
со знаци), калиографски услуги, кампови за
летување (услуги на кампови за летување),
кинематографски филмови (изнајмување
кинематографски
(објавување

филмови),
книги
книги),
колоквиуми

кл. 39
бироа за сместување [хотели,
(организирање
и водење
колоквиуми),
пансиони], бифеа, детски јасли, домови
конгреси (организирање и водење конгреси),
(старечки домови), изнајмување за времено
конференции (организирање и водење
сместување, изнајмување преносни градежни
конференции), микрофилмување [снимање
објекти*,
изнајмување
простории
за
микрофилмови], монтажа на видеоленти,
состаноци, изнајмување столови, маси,
натпревари
(организирање
натпревари)
чаршави и стакларија, кампови за летување
[образование или забава], натпревари
(услуги
на
камповите
за
летување),
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(организирање спортски натпревари), ноќни текстови) што не се рекламни текстови,
клубови, обезбедување видео автомати за услови за рекреирање (обезбедување услови
забава, обезбедување електронски он-лајн за рекреирање), услуги на дигитално
публикации
што
не
можат
да
се сликање, услуги на дискотеки, услуги на
даунлодираат,
обезбедување
спортска естрадни уметници [забавувачи], услуги на
опрема, обезбедување услуги за караоке, здравствени клубови, услуги на кампови за
објавување книги, објавување текстови, со летување [забава], услуги на клубови [забава
исклучок на рекламни текстови, обука или образование], услуги на компонирање
(практична

обука)

[демонстрирање], музика,

услуги

на

оркестри,

услуги

на

одржување претстави во живо, он-лајн пишување сценарија, услуги на подвижни
публикување електронски книги и списанија, библиотеки, услуги на репортери, услуги на
организирање балови, организирање време спортски кампови, услуги на студија за
на спортски натпревари, организирање и снимање, шоу програми (продукција на шоу
водење колоквиуми, организирање и водење програми)
конгреси,
организирање
и
водење кл. 43 дистрибуирање вода, завиткување
конференции,

организирање

и

водење стоки,

изнајмување

концерти,
организирање
и
водење складирање,
работилници [обука], организирање и водење информации
семинари,
организирање
симпозиуми,
организирање

контејнери

за

изнајмување
магацини,
(складирање
информации),

и
водење испорачување стоки, испорачување цвеќе,
избори
на кршење мраз

убавици, организирање изложби за културни
или образовни цели, организирање лотарии, (210) TM 2015/1072

(220) 26/10/2015

организирање натпревари [образование или

(442) 31/08/2016
(731)
Трговско
друштво
за производство и
забава], организирање спортски натпревари,
организирање шоу програми [импресарио промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увозуслуги], пишување текстови што не се извоз Скопје
рекламни текстови, планирање забави, ул. Алберт Ајнштајн бр.8 , 1000, Скопје, MK
подвижни библиотеки (услуги на подвижни (740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
библиотеки), позирање за уметници како ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
модели, практична обука [демонстрирање], (540)
преведување, продавање билети [забава],
разонода [забава], резервирање места за
шоу програми, рекреација (известување за
рекреација), семинари (организирање и
симпозиуми (591) црна, бела, портокалова
симпозиуми), (531) 27.05.11;27.05.24
спортски натпревари (организирање време на (554)
водење
семинари),
(организирање и водење

спортски натпревари), студија (филмски (551) индивидуална
студија), сценски декор (изнајмување сценски (510, 511)
керамика
декор), сценски декор (изнајмување сценски кл. 21

за

употреба

во

изведби, домаќинствата, украси од порцелан, рачни
текстови (објавување текстови) со исклучок апарати за чистење, закачалки што се шират
на рекламни текстови, текстови (пишување за облека, кутии за леб, апарати за филтер
декор)

за

приредби,

Трговски марки
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кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии кукпи, рекети, апарати за рехабилитација,
за употреба во домаќинствата и кујнска нишалки
употреба,
украсни
садови
за
маси,
тенџериња за готвење, чинии , украсни (210) TM 2015/1073

(220) 26/10/2015

статуетки од порцелан, теракота или стакло,
(442) 31/08/2016
производи од кристал [стакларија], штици за (731) Друштво за производство, трговија и
пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
од порцелан, теракота или стакпо, прскалки Скопје
за полевање на цвеќиња и растенија, вазни ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK
кл. 24
ќебиња за кревети, чаршафи за (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
кревети, прекривки за кревети, постелнина, СКОПЈЕ
ќебиња, прекривки за мебел од текстил, ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
држачи за завеси од текстилни материјали, (540)
завеси од текстил или пластика, перници
(навлаки за перници), завеси за туширање од
текстил или пластика, вреќи за спиење,

Devolli Prince
(551) индивидуална

(510, 511)
таписерии
[за
ѕидови],
од
текстил
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кл. 35 продажба на големо и продажба на
кафе; пијалаци направени од кафе, какао или
мало на: керамика за употреба во
чоколадо
домаќинствата, украси од порцелан, рачни
апаратза чистење, закачалки што се шират за
(210) TM 2015/1076
облека, кутии за леб, апарати за филтер

(220) 26/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) HP Hewlett Packard Group LLC, a
за употреба во домаќинствата и кујнска
limited liability company organized under the
употреба,
украсни
садови
за
маси,
laws of the State of Delaware with a principal
тенџериња за готвење, чинии , украсни
place of business at
статуетки од порцелан, теракота или стакло,
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
производи од кристал [стакларија], штици за
Texas, 77070, US
пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки
(740) Друштво за застапување од областа на
од порцелан, теракота или стакло, прскалки
индустриската сопственост ЖИВКО
за полевање на цвеќиња и растенија, вазни,
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
тапети,
вештачки
тревници,
теписи,
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
прекривки за подови, висечки декорации
(540)
(ѕидни висечки декорации) што не се од
кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии

текстил,
чергичиња,
таписерии
[ѕидни
украси], што не се од текстил, новогодишни
елки од синтетички материјал, новогодишни
елки
(украси
за
новогодишни
елки),
велосипеди
(статички
велосипеди
за (531) 26.04.02;27.05.09
вежбање), тегови за вежбање, друштвени (554)
игри, балони за играње, топки за играње, (551) индивидуална
базени (базени за пливање) [објекти за игра], (510, 511)
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научни,
оптички

фотографски, компјутерски
и

софтвер;

компјутерски

наставни оперативни системи; компјутерски софтвер и

апарати
и
инструменти;
апарати
и фирмвер за работа на компјутерски хардвер
инструменти за спроведување, комутација, и периферни уреди; софтвер за сервер;
трансформирање, акумулирање, регулирање мрежен софтвер; cloud софтвер; база на
или контролирање на електрична енергија; податоци, центар на податоци и софтвер за
апаратура
за
снимање,
пренос
или чување на податоци;софтвер за складирање;
репродукција на звук или слики; магнетни софтвер за виртуализација; компјутерски
носачи на податоци, дискови за снимање; софтвер за конфигурирање, обезбедување,
машини за сметање, опрема за обработка на распоредување, контрола, управување и
податоци, компјутери; компјутерски софтвер; виртуализација на компјутери, компјутерски
заштитен знак за компјутерски хардвер и сервери и уреди за складирање на податоци;
софтвер; апаратура за обработка на софтвер
за
работа,
управување,
податоци; компјутери; компјутерски хардвер; автоматизација
и
виртуализација
на
компјутерски сервери; мрежни сервери; компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за
Интернет сервери; хардвер за компјутерско софтверски

дефинирано

вмрежување;

вмрежување и комуникации; разводници на оперативен софтвер за локална мрежна
компјутерска мрежа, рутери, контролер, област (LAN); оперативен софтвер за широка
прекинувачи и безжични пристапни точки; мрежна област (WAN); компјутерски софтвер
хардвер
за
компјутерско
складирање за поврзување на различни компјутерски
(storage);
сервери
за
компјутерско системи, сервери и уреди за складирање;
складирање (storage);сервери за мрежна софтвер за управување и автоматизација со
област на компјутерско складирање (SAN cloud инфраструктура; компјутерски софтвер
сервери); хардвер за компјутерски мрежни што се користи за апликации базирани на
уреди за складирање (NAS хардвер); cloud computing; cloud компјутерски софтвер
компјутерски и комуникациски хардвер за за апликации за претпријатија, управување
мрежна област за складирање; хардвер за со база на податоци, и електронско
бекап дискови; драјвери за диск; полиња и складирање на податоци; компјутерски
капаци за погонски диск; контролери за софтвер за мониторинг на работата на cloud,
редудантна низа на независни дискови (RAID веб

и

апликации;

компјутерски

софтвер

контролери); host bus адаптери; системи за информатичко раководење, раководење со
складирање на податоци составени од информатичка инфраструктура, далечинско
компјутерски
хадрвер,
компјутерски раководење
со
информатичка
периферни уреди и софтвер на оперативен инфраструктура, раководење и попис на
систем; интегрирани ИТ системи составени информатички средства, автоматизација на
од конвергиран компјутерски, складишен и информатички процес,
раководење на
мрежен хардвер и софтвер;модуларни ИТ животен

циклус

на

информатички

уред,

системи; компјутерски периферни уреди; информатичка безбедност, информатичко
дигитални знаци; единици за магнетна лента известување и предвидување, мониторинг на
за компјутери; празни ленти за складирање грешки и работење на информатичка
на компјутерски податоци; мемориски чипови; инфраструктура, и софтвер за информатички
полупроводници,
печатени
плочи, сервис и помош; компјутерски софтвер за
интегрирани кола и електронски компоненти; заштита на податоци и безбедност на
Трговски марки
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податоци;

компјутерски

безбедност

на

софтвер

електронски
безбедност

комуникации;
софтвер
за на големи и различни податоци (big data
на
апликации
и
мрежи; analytics); компјутерски софтвер што ја

компјутерски
пристап и

софтвер за мониторинг на автоматизира
активност на компјутерски неструктурирани,

компјутери,

мрежи

за комбинирајќи информации од различни бази
и на податоци; софтвер за деловни и анализи

обработката
полуструктурирани

на
и

мрежи;компјутерски софтвер за проценка на структурирани информации и податоци
безбедност на апликација; софтвер за складирани на компјутерски мрежи и
енкрипција и декрипција на податоци и Интернет; софтвер за увид во деловниот
документи; софтвер
за криптографија; процес; софтвер за управување со односите
софтвер за автентификација на компјутерски со клиенти (CRM); софтвер за ресурси на
корисник;
софтвер
за
мониторинг, претпријатието и управување со ризик;
известување и аналитика на усогласеност на софтвер за раководење проект; софтвер за
безбедност на информации; софтвер за управување со записи; софтвер за е-трговија;
информатички безбедносни информации и развивање на софтвер и алатки за
управување со ризик; софтвер за бекап, користење; алатки за развивање софтвер за
враќање и
компјутерски

архивирање
софтвер за

на податоци; креирање на мобилни Интернет апликации и
дуплирање на интерфејс за клиенти; софтвер за тестирање

податоци; софтвер за управување со бази на и испорака
податоци; компјутерски софтвер што се управување

на
со

апликации;
животниот

софтвер
циклус

за
на

користи за читање и евалуација на содржина апликација и уред; софтвер со софтверски
лоцирана на глобални компјутерски мрежи, дефинирана инфраструктура (SDS софтвер);
бази на податоци и/или мрежи; компјутерски компјутерски

софтвер

што

обезбедува

софтвер за апликација и интеграција на база пристап до апликации и сервиси базиран на
на податоци; софтвер за пребарување; веб преку систем што работи на веб или
погонски софтвер за пребарување на портал
интерфејс;
софтвер
за
компјутер; софтвер за пребарување на бази автоматизирање и раководење на услугите
на податоци; компјутерски софтвер за во јавните дејности, нивното работење и
креирање бази на податоци и информации наплата; софтвер за управување со
што може да се пребаруваат; софтвер за софтверски

лиценци.

чување и автоматизација на компјутерски кл. 16
печатен материјал; наставен
податоци;
софтвер
за
работа
и материјал и материјал за обука (освен
автоматизација на центар за податоци; апаратура); печатен материјал во областа на
компјутерски софтвер за пренос, складирање, компјутери и информатичка технологија;
обработка и репродукција на податоци; брошури за технолошките достигнувања,
компјутерски софтвер за пристап, проверка и печатени водичи со референци, технички
анализа на информации складирани во бази билтени, листи со податоци и печатени
на податоци и магацини на податоци; каталози на производи во областа на
софтвер за управување со информации и компјутерите и информатичката технологија;
знаење; софтвер за анализа на деловни водич како работат производите и водич за
податоци;
компјутерски
софтвер
што услуги за
компјутери
и компјутерски
обезбедува интегрирани информации за периферни
делови
деловно управување во реално време кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент;
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администрација;

канцелариско вработените; обезбедување на услуги на

работење; консултантски услуги за деловен процесирање на трансакции од кредитни
менаџмент; деловни консултантски услуги во картички за други; обезбедување на услуги на
областа на информатичка технологија (ИТ); процесуирање на осигурителни побарувања
деловни консултантски услуги во областа на за други; услуги на финансиска анализа и
подобрување на деловниот процес и консултации
за
организирање
и
обезбедување услуги однадвор (outsourcing); администрирање на банкарско и финансиско
деловни консултантски услуги во областа на работење;
управување
со финансиски
архитектурата

на

обезбедување
однадвор и

претпријатието; средства; услуги на издавање сметки/наплата

на информатички услуги кл. 37
градежни конструкции; поправки;
селекција и обука при инсталациски
услуги;
инсталација,

вработување на информатички
обезбедување на определени

проекти; одржување и поправка на компјутери и
деловни компјутерски, мрежен и телекомуникациски

активности
однадвор;
услуги
на хардвер
информатичко стратешко планирање; услуги кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски
на управување со информатички средства; услуги, имено, пренос на глас, податоци,
компилација
информации

и
во

систематизација
компјутерски бази

на графика, слики, аудио и видео преку
на телекомуникациски
мрежи,
безжични

податоци; услуги на управување со бази на комуникациски мрежи и Интернет; пренос на
податоци; услуги на он-лајн малопродажни информации
преку
електронски
продавници и услуги на нарачка на комуникациски мрежи;
компјутерски хардвер, софтвер и периферни безбедна електронска

обезбедување
комуникација

на
во

уреди; деловни услуги, имено, помагање на реално време преку компјутерска мрежа;
други при преговори и развивање деловни обезбедување услуги на виртуелни приватни
партнерства и деловни алијанси; услуги на мрежи, имено, приватни и безбедни
маркетинг и промотивни програми во областа електронски комуникации преку приватна или
на
информатичката
и
компјутерската јавна компјутерска мрежа; консултинг во
технологија; услуги на управување на областа
на
односите со клиентите; услуги на електронска телекомуникациите;
трговија;

услуги

на

таксономија,

комуникациите
и
обезбедување он-лајн

имено, соби за разговор (chat rooms), огласни табли

класификација и организација на податоци и форуми за
заради управување со записи/ евиденција; корисници во

пренос на пораки меѓу
областа на компјутери,

обезбедување на вебсајт со претставување софтвер, информатичка технологија и општ
на онлајн пазар за продавачи и купувачи на интерес; стриминг на аудио и видео
компјутерски и ИТ стоки и услуги; услуги на материјал на Интернет; VOIP услуги
управување со деловно знаење; анализа на (протокол глас преку Интернет); услуги на
деловни

податоци споделување на папки, имено,електронски

кл. 36 осигурување; финансиско работење; пренос на
монетарно
работење;
услуги
на компјутерски

податоци

преку

глобални
мрежи.

финансирање на набавка и финансирање на кл. 41 образование; обезбедување обука;
лизинг;
процесирање,
раководење
и услуги на образование и обука, имено,
администрација
здравствени и

на
плановите
социјални бенефиции
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за одржување
на
часови,
работилници,
на семинари и конференции во областа на
213 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Агвуст 2016

компјутерите, софтвер, електронска трговија на
и

информатичка

технологија;

интернет

технологија

и

услуги;

он-лајн консултации во областа на безбедноста,

журнали, имено, блогови што претставуваат управувањето
и
усогласеноста
на
информации во областа на компјутери, информациите; консултации во областа на
софтвер,
електронска
информатичка

трговија
и компјутерската
и
безбедноста
на
технологија информациите и ИТ управување со ризик;

кл. 42
научни и технолошки услуги и консултации во областа на ИТ мобилност и
истражувања и дизајни поврзани со тоа; услуги на работното место; консултации во
индустриски анализи и истражувачки услуги; областа

на

поедноставување

на

дизајн и развој на компјутерски хардвер и комуникациите,
хардвер
и
софтвер;
софтвер; заштитен знак за компјутерски консултации во врска со ИТ аспекти на
услуги, софтверски услуги, “cloud” услуги и деловниот процес; консултации во областа
услуги од информатичката технологија, на ИТ решенија во процесот на управување
компјутерски услуги, компјутерски систем за со корисници, финансии и администрација,
анализа, планирање, интегрирање и дизајн; човечки ресурси, платен список и обработка
интеграција

на

компјутерски

системи

и на документи; консултации во областа на

софтвер;
интеграција
на
компјутерски управување
системи и мрежи; администрирање на консултации

со
во

поднесување
пријава;
областа на маркетинг

компјутерски системи за други; изнајмување и оптимизација; консултации во областа на
лизинг
на
компјутерски
хардвер
и конвергентни ИТ системи; консултации во
компјутерски
консултациски

периферни
компјутерски

уреди; областа
на
услуги; конвергентна

конвергентна
и
хипер
ИТ
инфраструктура;

советувања за дизајнирање, селектирање и консултации во областа на индустриските
употреба на компјутерски хардвер и системи; комунални услуги, работење и наплата;
консултации
за
компјутерски
софтвер; советување во областа на еколошката и
консултациски услуги за други за изборот, енергетската
ефикасност;
научни
и
имплементацијата
и
употребата
на технолошки услуги, имено, истражување и
компјутерски софтвер; консултациски услуги дизајн
во
во полето на софтверот како услуга; вмрежување
консултациски

услуги

за

полето
хардвер

на
и

компјутерско
компјутерска

Интернет; архитектура на центар за податоци; услуги на

консултациски услуги за информатичка технички консултации во областа на
технологија (ИТ); консултации во полето на архитектурата на центар за податоци;
информатичката
технологија
и давање на привремено онлајн користење на
трансформација, интеграција, модернизација, посреднички софтвер што не може да се
миграција,
дизајн,
развој,
употреба, симне за поврзување помеѓу софтверските
тестирање, оптимизација, функционирање и апликации и оперативните системи; давање
управување со апликации; консултации во на

привремена

употреба

на

онлајн

областа „cloud“ компјутери и голема количина компјутерски софтвер „cloud“ кој не може да
на податоци; консултации во областа на се симнува за употреба при управување со
„cloud“ инфраструктура; консултациски услуги бази на податоци и електронско складирање
во полето на архитектура на центар за на податоци; дизајнирање и развој на
податоци; јавни и приватни компјутерски компјутерски
хардвер
и
софтвер;
решенија за „cloud“ и оценување и употреба компјутерски услуги за програмирање; развој
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на драјвери и софтвер за оперативен систем; технологија (ИТ); обезбедување на услуги на
развој, модернизирање и „cloud“ интегрирање хостирање на веб-страни, развој веб-страна и
на компјутерски апликации; услуги за прилагодување на веб-страни за други;
инсталирање, одржување и ажурирање на услуги „cloud computing“; обезбедување на
софтвер;
тестирање
на
работата
и услуги и хостирање на „cloud“; хостирање на
функционалноста на компјутерите, мрежите и софтверски апликации за други; „cloud“
софтверот; услуги за развој на софтвер и хостирање на електорнски бази на податоци;
консултации во областа на деловната веб, „cloud“ и услуги за компјутерски
технологија;

услуги

на

компјутерско хостирање

на

инфраструктура;

програмирање за други во областа на обезбедување на сервери од различен
управувањето со софтверска конфигурација; капацитет
за
други;
изнајмување
на
развој на компјутерски софтвер во областа на компјутерски и различни капацитети за
мобилните
апликации;
ажурирање
и складирање на податоци за трети страни;
одржување на компјутерски софтвер основан инфраструктура како услуга (iaaS), имено,
на
„cloud“
преку
онлајн
ажурирања, обезбедување на компјутерски хардвер,
подобрувања и поправки (patch); услуги за компјутерски

софтвер,

компјутерски

техничка поддршка; услужен оддел, услуги на приферни уреди за други на основ на
одделот за помош и услуги за откривање на претплата или услуги „плати па користи“;
грешки
на
ИТ
инфраструктурата, услуги на виртуализација на клиентот;
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, интеграција на приватните и јавните „cloud
компјутерски
компјутерски

периферни
мрежи; услуги

уреди
и computing“ средини; далечинско и на лице
на техничка место
управување
со
системи
за

поддршка, имено, откривање на грешки на информатичка

технологија

и

софтверски

компјутерскиот софтвер; услуги за техничка апликации за други; „cloud computing“ кој
поддршка, имено откривање на грешки во содржи софтвер што се користи за
смисла на дијагностицирање на проблемите управување
на компјутерскиот хардвер и софтвер; услуги компјутерски

со
база
на
услуги, имено,

податоци;
хостирање,

на техничка поддршка, имено, мигрирање на уравување,
резервирање,
складирање,
апликации, на центарот за податоци, сервер применување,
одржување,
надзор,
и база на податоци; услуги на техничка обезбедување, шифрирање, дешифрирање,
поддршка,
имено,
надгледување
од дуплирање и спасување (backup) на базата
компјутерите, мрежните системи, сервери и на податоци за други; управување со
веб и апликациите на база на податоци, и центарите на податоци, ИТ безбедност,
известување поврзано со случувања и „cloud computing“, технологија на работно
предупредувања;
поддршка, имено

услуги
на
техничка место, компјутерски мрежи, обединување на
далечински услуги на комуникации и ИТ услуги за претпријатија за

вмрежување и мониторинг на компјутери во други; услуги на база на податоци; услуги на
реално време; услуги на техничка поддршка, центар за податоци и магацин за податоци;
имено
управување
на
далечински
и услуги на развојни бази на податоци; услуги
инфраструктурни услуги на лице место за на длабинско пребарување на податоци;
следење, администрирање и раководење со услуги на „back up“ и обнова на податоци;
јавни и приватни ИТ и системи за апликации услуги на мигрирање на податоци; услуги на
за „cloud computing“; услуги на информатичка енкрипција и декрипција на податоци; „cloud
Трговски марки
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computing“
употребува

кој

содржи

за

софтвер

управување

податоци и складирање
електронско складирање

со
на
на

што

се привремена употреба на софтвер што не

бази

на може да се симнува за „backup“ на податоци,

податоци; за враќање, архивирање и редуплирање;
податоци; привремена употреба на софтвер што не

електронско складирање на дигитална може да се симнува за управување и
содржина, имено, слики, текст, видео и аудио автоматизација на инфраструктура за „cloud“;
податоци; софтвер како услуга (SaaS); услуги привремена употреба на софтвер што не
на
обезбедување
апликации
(АSР); може да се симнува за перформансите и
платформа

како

услуга

(PAAS); следењето на „cloud“, веб и апликација;

инфраструктура
како
услуга
(IAAS); привремено користење на софтвер што не
привремено користење на софтвер кој не може да се симнува за база на податоци и
може да се симнува; привремено користење управување
на
на софтвер кој не може да се симне за магационирање

база
на

на
податоци,
податоци
и

компјутерско
и
мрежно
работење, автоматизирање, работа со центар за
управување, автоматизација, визуелизација, податоци и автоматизирање, интеграција на
конфигурација, обезбедување, користење и апликација и база на податоци, пренесување
контрола; привремена употреба на софтвер на податоци, складирање, процесирање и
што не може да се симнува за управување со репродукција,
и
за
пристапување,
информатичка технологија (ИТ), управување истражување
и
анализирање
на
со
ИТ
инфраструктура,
далечинско складираните информации на базите на
управување
управување

со
со

ИТ
инфраструктра, податоци и во магацини на податоци;
ИТ
имот
и
попис, привремена употреба на софтвер што не се

автоматизиран ИТ процес, управување со симнува за анализа на деловни податоци,
животен циклус преку ИТ уреди, ИТ деловен процес и увид, анализа на податоци,
сигурност, ИТ известување и прогнозирање, управување со информации, управување со
надгледување на недостатоците и изведба на знаење, управување со односот спрема
ИТ инфраструктура и ИТ оддел за услуги и клиентите, и управување со деловните
оддел за помош; привремена употреба на ресурси и ризик; привремена употреба на
софтвер што не може да се симнува за софтвер што не може да се симнува за
заштита на податоци, сигурност на податоци, складирање,

управување,

следење,

и

и компјутерски
апликации
и
мрежна анализа на деловните податоци; привремена
сигурност; привремена употреба на софтвер употреба на софтвер што не може да се
што не може да се симнува за регулаторна симнува за пребарување и софтвер за
усогласеност за безбедност на информации; управување со проекти и записи; привремена
привремена употреба на софтвер што не употреба на софтвер што не може да се
може да се симнува за следење на пристапот симнува
за
развој
на
софтвер,
до

компјутерските

мрежи

и

активности; распоредување,

алатки

за

користење,

привремена употреба на софтвер што не тестирање,
испорака
на
софтвер
за
може да се симнува за енкрипција и управување со апликација за животен циклус;
декрипција на податови, криптографија, привремена употреба на софтвер што не
автентификација за користење на компјутер, може да се симнува за конвергирање на ИТ
и следење на согласноста за безбедност на системи; привремена употреба на софтвер
информации,
известување
и
анализа; што не може да се симнува – софтвер за
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инфраструктура

(SDS); (210) TM 2015/1082

(220) 27/10/2015

привремена употреба на софтвер што не

(442) 31/08/2016
може да се симнува во областа на ИТ (731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
инфраструктура за конвергирање и хипер ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
конвергирање; услуга на софтвер како услуга, MK
имено, хостирање на „cloud“ инфраструктура (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
и софтверска инфраструктура за центар за ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
податоци за користење на трети лица за (540)
управување со бази на податоци и развој на
апликација; привремена употреба на софтвер
што
не
може
да
се
симнува
за
автоматизирање и управување со услуги за
индустриски комуналии, работење и наплата;
привремена употреба на софтвер што не
може да се симнува за управување со
софтверски лиценци
(210) TM 2015/1081

(220) 27/10/2015

(442) 31/08/2016
(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)

(591) бела, жолта, црна, зелена, светло и
темно кафена
(531) 05.05.04;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

29

масла

и

масти

за

јадење,

сончогледово масло

A LA FOMINI
(551) индивидуална

(210) TM 2015/1085

(220) 27/10/2015

(442) 31/08/2016
(510, 511)
(731) НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
ул. 11ти Октомври бр. 86-1/7, 1000, Скопје,
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
MK
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
масла
и
масти
за
јадење
(540)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при производство, увоз-извоз
и продажба на големо и мало со: месо риба,
(591) бела, светло и темно црвена, црна
живина
и
дивеч;
месни
преработки;
(531) 26.01.04;27.05.09
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
(551) индивидуална
овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
(510, 511)
јајца, млеко и млечни производи; масла и
кл. 29 месо риба, живина и дивеч; месни
масти за јадење
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
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и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла
и
масти
за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, додатоци на јадења,

(591) црна и бела

(531) 26.02.07;27.05.24
зачини,
прашкасти
зачини
(554)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
(551) индивидуална
управување со работата; канцелариски
(510, 511)
работи; услуги при производство, увоз-извоз
кл. 43
ресторани; барови;
и продажба на големо и мало со: хартија,
обезбедување храна и пијалаци
картон и производите што не се опфатени со

услуги

на

другите класи, печатени работи, бебешки
шамичиња од хартија и целулоза
еднократна употреба, бришачи, крпи

за
од

(210) TM 2015/1087

(220) 28/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ
хартија, кеси од хартија, отстранување
ДООЕЛ Скопје
шминка
(шамивчиња
од
хартија
за
ул. Огражден бр.3-4/7, Скопје, MK
отстранување шминка), подмети од хартија,
(740) Борко Бајалски, адвокат
производи за бришење, кујнски бришачи,
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје
салфети од хартија за маса, тоалетна
(540)
хартија, шамичиња од хартија, шамичиња од
хартија и целулоза за еднократна употреба;
масла и масти за јадење; брашно и
производи од жито; производи од тесто и
слатки, кроасани со различни видови
полнења, сосови (како мирудии), мирудии,
додатоци

на

јадења,

зачини
(210) TM 2015/1086

зачини,

прашкасти (591) виолетова, црна
(531) 02.03.08;27.05.25

(220) 28/10/2015

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија и услуги БЕТА
ХАУС ДОО

кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски
и
културни
активности;

ул. Анкарска бр. 29 а/локал 28, КАРПОШ,
1000, Скопје, MK

натореварим семинари и работилници за
сите видови на спортски и модерни танци,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

вклучувајќи и аеробик

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2015/1088

организирање

и

водење

на

обуки,

(220) 28/10/2015
(442) 31/08/2016
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(731) Друштво за трговија и услуги

ул. Огражден бр.3-4/7, Скопје, MK and ул.

КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

АСНОМ бр. 13-29, Скопје, MK

ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово, MK

(740) Борко Бајалски, адвокат
бул. Кочо Рацин 14/6-8, 1000, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) бела, жолта, црвена
(531) 01.03.01;06.01.02;27.05.23
(554)

(591) црна, сина
(531) 02.03.16;26.02.07;27.01.06

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
(551) индивидуална
саго, замена за кафе; брашно и производи од
(510, 511)
жито, леб, производи од тесто и слатки,
кл. 41
образовни услуги; обука; забава,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
спортски
и
културни
активности;
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
организирање
и
водење
на
обуки;
мирудии); мирудии; мраз; качап, мајонез,
натпревари, семинари и работилници за сите
чоколадо, течен прелив од чоколадо, крем од
видови на спортски и модерни танци,
чешник
и
како
вклучувајќи и аеробик
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;

канцелариски

работи; услуги при производство, увоз-извоз
и трговија на големо и мало со: кафе, чај,

(210) TM 2015/1095

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
кафе; брашно и производи од жито, леб,
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
1000, Скопје, MK
меласа; квасец, прашок за печење; сол,
(540)
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз; кечап, мајонез, чоколадо, течен прелив
од чоколадо, крем од лешник и какао
(210) TM 2015/1089

(220) 28/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ
ДООЕЛ Скопје and Друштво за спортски и

(591) бела, зелена, розева, темна виолетова
(531) 05.05.19;25.01.19;27.05.04

модерни танци ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ
Скопје

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 3

влажни марамчиња за отстранување кл. 3 крем за обликување и за затегнување

шминка
(210) TM 2015/1096

на телото со апликатор за масажа
(220) 30/10/2015

(210) TM 2015/1098

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

1000, Скопје, MK

1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) бела, сива, сина, зелена
(531) 01.15.15;02.09.14;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 глицерински сапун
(210) TM 2015/1097

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црвена, виолетова, зелена
(531) 11.03.02;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(210) TM 2015/1099

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива, виолетова, зелена
(531) 02.03.16;25.01.19;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
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(531) 11.03.02;25.01.19

(554)

(554)

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 глицерински сапун

кл. 3 детергент за миење садови
(210) TM 2015/1105
(210) TM 2015/1100

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) НИМЕКС ДОО - Скопје
ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, MK
(540)

1000, Скопје, MK
(540)
(591) црвена, жолта, црна, портокалова, бела
(531) 05.07.02;27.05.04;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со: прехранбени производи (кондиторски

(591) бела, црвена, розева, зелена
(531) 11.03.02;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови
(210) TM 2015/1101

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

производи),
козметички
производи за домачинство
(210) TM 2015/1110

производи,

(220) 02/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

JOHNSON'S

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

кл. 3 производи за нега и чистење на кожата
и косата

(510, 511)

(210) TM 2015/1111

(220) 02/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) JOHNSON & JOHNSON
(591) бела, сива, сина, портокалова

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(531) 01.15.15;02.09.14;27.05.04
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл.

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

производи;

5

фармацевтски

(540)

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна

хигиенски

и

ветеринарни

производи

за

за бебиња; фластери, материјали за
преврзуваење; материјали за пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување

(531) 27.05.25
(551) индивидуална

штетници; фунгициди, хербициди

(510, 511)
кл. 3 производи за нега и чистење на кожата (210) TM 2015/1122
и косата

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

(210) TM 2015/1112

(220) 03/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

John Player Special
(551) индивидуална

industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERRILIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни
производи
за

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; производи од тутун; преврзуваење; материјали за пломбирање
запалки; кибрити; артикли за пушачи
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
(210) TM 2015/1121

(220) 30/10/2015

(442) 31/08/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2015/1123

(220) 30/10/2015

industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(442) 31/08/2016
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП- industrija Vrsac
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BRONHOKLIR
(551) индивидуална
(510, 511)
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(551) индивидуална

ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, MK

(510, 511)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 5
фармацевтски
производи;
хигиенски

и ветеринарни СКОПЈЕ
производи
за ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

медицинска употреба; диететски супстанции (540)
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за
преврзуваење; материјали за пломбирање
заби,

забарски

смоли;

дезинфекциони

средства;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2015/1125

(220) 04/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hannover, New
Jersey, 07936, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(531) 26.03.23;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 изнајмување време за пристап на
глобалната компјутерска мрежа, емитување
кабелска телевизија, емитување радио
програми, емитување телевизиски програми,
комуникација
со
мобилни
телефони,
обезбедување интернет соби за разговор,
комуникација со помош на компјутерски
терминали, комуникација со помош на мрежи
со оптички кабли, комуникација со телеграми,

(591) бела, сите нијанси на сина и кафеава
(531) 08.01.09;25.01.19;27.05.04
(554)

електронски
[телекомуникациски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

пекарски

комуникации со телефон, пренесување слики
и пораки со помош на компјутери, услуги со
огласни
услуги],

табли
електронска

пошта, пренесување (пренесување по факс),
производи,

бисквити,

информации
од
областа
на
телекомуникациите,
испраќање
пораки,

колачиња, колачи (brownies), торта со сирење
агенции за информирање, повикување
(cheese cakes),трошки од колачиња, змрзнати
[радио, телефонски или други средства за
кондиторски производи, сладолед, корнети за
електронска комуникација], обезбедување
сладолед, пудинзи, пити, кори за пита и топла
пристап до бази на податоци, обезбедување
чоколада
телекомуникациски канали за телевизиско
(210) TM 2015/1126

(220) 04/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија и услуги Медиа
Ворлд Невс дооел Скопје
Трговски марки

купување
[телешопинг],
телекомуникациски врски
компјутерска
кориснички

мрежа,
пристап

обезбедување
на глобалната
обезбедување
на
глобалната

компјутерска мрежа [провајдери на услуги],
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изнајмување телефакс апарати, апарати за образованието и оспособувањето], услуги на
испраќање пораки (изнајмување апарати за здравствени

клубови,

јазик

со

знаци

испраќање пораки), изнајмување модеми, (толкување јазик со знаци), преведувачки
изнајмување телекомуникациска опрема, услуги, дизајнерски услуги што не се за
пренесување преку сателит, услуги на рекламни
цели,
поставување телекомуникациски довод и (организирање
и
приклучок,
услуги
на
конференции од далечина,

забава,
водење

колоквиуми
колоквиуми),

пренесување библиотеки за изнајмување книги, одржување
пренесување претстави
во
живо,
микрофилмување

телеграми, телеграфски услуги, телефонски [снимање

микрофилмови],

позирање

за

услуги, телекс услуги, пренос на дигитални уметници како модели, филмски проектори и
датотеки,
безжично
емитување прибори (изнајмување филмски проектори и
кл. 41 организирање и водење концерти, прибори), филмски студија, услуги на
организирање и водење конференции, компонирање музика, вариетеа, услуги на
организирање
организирање
организирање

и
и
и

водење
водење
водење

конгреси, репортери, услуги на оркестри, организирање
семинари, балови,
организирање
шоу
програми
симпозиуми, [импресарио

услуги],

планирање

забави,

организирање и водење работилници [обука], фотографски
репортажи,
фотографија,
организирање
избори
на
убавици, продукција на музика, обезбедување услуги
резервирање места за шоу програми, за караоке, обезбедување електронски онподвижни библиотеки (услуги на подвижни лајн публикации што не можат да се
библиотеки), објавување книги, услуги на даунлодираат,
он-лајн
публикување
кампови за летување [забава], услуги на електронски книги и списанија, радио и
спортски

кампови,

изнајмување телевизиски апарати (изнајмување радио и

кинематографски филмови, прикажување телевизиски апарати), забава со помош на
филмови, услуги на клубови [забава или радио, услуги на студија за снимање, услови
образование], натпревари
натпревари) [образование

(организирање за рекреирање (обезбедување услови за
или забава], рекреирање), изнајмување аудио опрема,

натпревари
(организирање
спортски изнајмување уреди за осветлување за
натпревари), курсеви за кореспонденција, театарска сценографија и телевизиски
диск

џокеј

услуги,

синхронизација, студија,

видеокамери

(изнајмување

видеоленти
(монтажа
на
видеоленти), видеокамери), видеорекордери (изнајмување
информирање за образование, веронаука видеорекордери), услуги на пишување
(настава
по
веронаука),
педагошки сценарија, изнајмување сценски декор за
истражувања, образовни услуги, електронско приредби, продукција на шоу програми,
издаваштво, услуги на естрадни уметници изнајмување звучни записи, изнајмување
[забавувачи],
забави
(известување
за сценски
декор,
титлување
филмови,
забави), организирање изложби за културни телевизиска забава, продукција на радио и
или образовни цели, организација на модни телевизиски програми, објавување текстови,
ревии за забавни цели, производство на со исклучок на рекламни текстови, театарски
филмови,
услуги
на
игри
што
се изведби, организирање време на спортски
обезбедуваат онлајн од една информатичка натпревари, преведување, производство на
мрежа,
насочување
насочување)
[совети
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видеоленти, пишување текстови што не се (731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
рекламни текстови
(210) TM 2015/1134

(220) 06/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FERSAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, диететски
(591) кафена, бела, зелена, љубичаста
супстанции прилагодени за медицинска
(531) 05.05.19;05.05.21;25.01.19
употреба, диететски додатоци во исхраната
(554)
на луѓето, додатоци во исхраната, како
(551) индивидуална
дополнување на нормалната исхрана или за
(510, 511)
медицински цели
кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки од
артичока
(210) TM 2015/1150 (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016
(731) ALLERGAN HOLDINS France SAS
Societe a Responsabilite Limite
12 place de la defense, 4eme etage, 92400,
Courbevoi, FR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2015/1152

(220) 11/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JUVEDERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на
глаберални линии, брчки на лице, асиметрии
и дефекти и состојби на човечка кожа, сите за
продажба и пласман само на лиценцирани (591) кафена, бела, зелена, розева, жолта,
лекари, хирурзи и здравствени работници
сива
(531) 05.09.06;25.01.19
(210) TM 2015/1151

(220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016

Трговски марки
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кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки од (591) кафена, бела, зелена, црвена, окер,
лук

жолта, црна

(210) TM 2015/1153

(531) 05.05.19;25.01.19
(554)

(220) 11/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки кои
го помагаат слабеењето

1000, Скопје, MK
(210) TM 2015/1155

(540)

(220) 11/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) кафена, бела, зелена, розева, жолта
(531) 05.05.19;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки кои
помагаат за зголемување на апетитот
(591) кафена, бела, зелена, љубичаста
(210) TM 2015/1154

(220) 11/11/2015

(531) 05.03.11;05.05.19;25.01.19
(554)

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки од

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

коприва

(540)

(210) TM 2015/1157

(220) 11/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) WD-40 Manufacturing Company
(California Corporation)
1061 Cudahy Place, San Diego, California
92110, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 5 вакцини за човечка употреба
(210) TM 2015/1160

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) ИГМ ВРАТНИЦА АД
Вратница ББ, 1225, Јегуновце, MK
(540)

(591) жолта, црна и сива
(531) 19.07.12
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) виножито со две нијанси помеѓу
кл. 2 заштитна облога за спречување 'рѓа
основни бои
кл. 3 чистач на контакти, одмастувач, чистч
(531) 03.07.15;27.05.04;27.05.09
за
метални
површини
(554)
кл. 4 масла за разложување 'рѓа и масла за
(551) индивидуална
подмачкување
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни матеијали
(210) TM 2015/1158 (220) 11/11/2015
(442) 31/08/2016
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

SHINGRIX
(551) индивидуална

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

TENVAL DUO

(510, 511)
кл. 5 вакцини за човечка употреба
(210) TM 2015/1159

(210) TM 2015/1161

(220) 11/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

LIBZORIX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/1162

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) FCA US LLC, a limited liability company
organized and existing under the laws of the
State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US

(551) индивидуална
Трговски марки
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(531) 25.07.01;26.01.16

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 30

GRAND CHEROKEE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите
(210) TM 2015/1163

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) FCA US LLC, a limited liability company
organized and existing under the laws of the
State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

пекарски

производи,

бисквити,

колачиња, колачи (brownies), торти со сирење
(cheese cakes), трошки од колачиња,
замрзнати кондиторски производи, сладолед,
корнети за сладолед, пудинзи, пити, кори за
пити и топла чоколада
(210) TM 2015/1166

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Aktsionerno Droujestvo
BULGARTABAC HOLDING
62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

COMPASS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите
(210) TM 2015/1164

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hannover, New

(591) сина, сива, виолетова, бордо, бела,

Jersey, 07936, US
(740) Друштво за застапување од областа на

маслинеста
(531) 02.09.01;25.01.19;27.05.04

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 34
тутун; пушачки артикли; кибрити:
цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки
за пушачи; сиров тутун, манипулиран или
преработен; тутунски производи; филтери за
цигари; хартија за цигари; пепелници за
пушачи
(210) TM 2015/1167

(220) 12/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Aktsionerno Droujestvo
BULGARTABAC HOLDING
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62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG

кл. 41

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

спортски

образовни услуги; обука; забава;

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

и

културни

активности

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер
и
софтвер
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2015/1176
(591) бела, црвена-бордо, розе, окер, златна

(220) 16/11/2015
(442) 31/08/2016

(531) 26.11.25;27.05.04;27.05.09
(551) индивидуална

(731) Castrol Limited

(510, 511)

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB

Technology Centre, Whitchurch Hill,

кл. 34
тутун; пушачки артикли; кибрити: (740) Друштво за застапување од областа на
цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки индустриската сопственост ЖИВКО
за пушачи; сиров тутун, манипулиран или МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
преработен; тутунски производи; филтери за Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
цигари; хартија за цигари; пепелници за (540)
пушачи
(210) TM 2015/1175

(220) 16/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Здружение на граѓани Медиа Плус
25-ти Мај бр. 18, Штип, MK
(540)

(591) зелена, бела и црвена
(531) 26.01.16
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, бела и црвена
(531) 25.01.19;26.04.18;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
горива; адитиви за горива
(210) TM 2015/1178

(510, 511)

(220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(731) Castrol Limited
Трговски марки
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Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, сива, бела, светло и темно
(531) 25.01.19;27.05.04

зелена, жолта, црвена
(531) 14.03.20;19.07.10;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)
(554) тродимензионална
кл. 4 индустриски масла и масти, моторни
(551) индивидуална
масти, моторни масти и масти за машини;
(510, 511)
мазива; мазивни масла и масти; горива;
кл. 29 кисело млеко, функционално кисело
нехемиски адитиви за горива, мазива и
млеко
масти; соединенија за апсорбирање прашина,
навлажнување
соединенија;
осветлување)

и

нехемиски

илуминати

врзувачки

(материи

за

(210) TM 2015/1181

(220) 17/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Societe des Produits Nestle S.A.

кл. 37 услуги за сервисирање, подмачкувае,
1800 Vevey, CH
одржување и поправка на возила, мотори и
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПмашинерија; услуги на набљудување и
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
контрола во врска со гореспоменатото;
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
третман против 'рѓа за возила; монтажа на
(540)
гуми и поправка на дупки (продупчување)
WAVES OF PLEASURE
услуги на перење моторни возила; услуги на
(551) индивидуална
сервисни станици
(210) TM 2015/1179

(220) 17/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
с. Радово бр. 45, Босилово, 2400,
Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30
сладоледи,

водени

сладоледи,

сладоледи на стапче, шербети (сладоледи),
замрзнати кондиторски производи, замрзнати
колачи, кремасти „софт“ сладоледи, замрзнат
јогурт; сврзувачки агенси и мешавини за
правење на сладоледи и/или водени
сладоледи и/или сладоледи на стапче и/или
шербети и/или замрзнати кондиторски
производи и/или замрзнати колачи и/или
кремасти „софт“ сладоледи и/или замрзнати
јогурти
(210) TM 2015/1182

(220) 18/11/2015
(442) 31/08/2016
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(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited

(датотеки),

lability company organized and existing

(датотеки) и фајлови (датотеки) со слики кои

under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,

може да се симнат (преземат); компјутерски
софтвер, касети за видео игри, софтвер за

State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

видео игри, софтвер за мобилни уреди што
може да се симне (преземе), мемориски

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

картички за машини за видео игри; торби за
лични електронски уреди, имено мобилни
телефони,

CRUZE PREMIER

аудиовизуелни

лаптоп

компјутери,

фајлови

таблет

компјутери, дигитални камери (фотоапарати),
дигитални аудио плеери и електронски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

читачи на книги, заштитни корици, навлаки и
кутии за мобилни телефони, лаптоп

(210) TM 2015/1184

компјутери, таблет компјутери, дигитални
камери (фотоапарати), дигитални аудио

(220) 17/11/2015
(442) 31/08/2016

(300)
(731) The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW , Atlanta, Georgia
30318, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

BOOMERANG
(551) индивидуална

плеери и електронски читачи на книги, маски
за мобилни телефони, врвки за мобилни
телефони и украсни привезоци за мобилни
телефони
кл. 38 радиодифузни услуги преку жица,
кабел, сателит, радио, интернет, безжични
мрежи и други електронски комуникациски
мрежи; стриминг (проследување) на видео и
аудио содржина преку интернет, безжични
мрежи и други електронски комуникациски

(510, 511)
мрежи; обезбедување на видео и аудио
кл. 9
аудио и аудио визуелни снимки; содржина преку услугата видео-на-барање
преносни аудио звучници, компакт диск (video-on-demand); обезбедување на онлајн
плеери, лични стерео системи, електронски форуми; обезбедување на интернет чет соби
приклучни станици, слушалки (за на глава), (витуелни
простории
за
разговор)
и
слушалки (за во/на уши), лични компјутери и електронски огласни табли за пренос на
таблет компјутери, подлоги за глувче, пораки меѓу корисниците во полето на
компјутерски
глувчиња,
компјутерски забавата
тастатури, USB флеш драјвови, караоке кл. 41
услуги на забава, имено
машини, воки-токиа, телефони, калкулатори обезбедување забавни програми и содржина
(дигитрони), линијари (лењири), компјутери, преку
телевизија,
сателит,
интернет,
камери
(фотографски
апарати),
филм безжични мрежи и други електронски
(фотографски), украсни магнети, дигитални комуникациски мрежи; обезбедување на
фото рамки; заштитни шлемови (кациги) за онлајн публикации (изданија) што не може да
спорт, цевки за нуркање, маски за пливање, се преземат (симнат); обезбедување на веб
заштитни очила за пливање; очила, очила за страница која се одликува со аудио визуелна
сонце, рамки и футроли за истите; аудио содржина, забавни информации и онлајн
фајлови

(датотеки),
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може да се преземе (симне), обезбедување (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
на онлајн видеа што не може да се преземат СКОПЈЕ
(симнат), презентирање на забавни изведби ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(перформанси) во живо; услуги на забани (540)
паркови;
производство
на
филмска,
телевизиска и дигитална забавна содржина
(210) TM 2015/1185

(220) 17/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Златевски Љубиша
Долна Бањица, ул. Фазанерија 1 бр. 96,
Гостивар, MK

SHENJA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 објавување (публикации), списанија,
весници, книги и сите видови на печатени
производи; печатени работи; книговезнички
материјал; билтени, брошури, хартии и сите
производи од хартија кои не се опфатени со
другите класи; машини за пишување и

(540)

канцелариски прибор, материјал за обука и
настава,
фотографии
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни
текстови,

текстови,
објавување
јавни
обработка
на
текстови,

пропагандни
(591) плава, сина, црвена, кафена, црна, бела огласување/рекламирање,
дејности,
распределба/дистрибуција/на
(531) 03.09.04;25.01.19
примероци, рекламирањепоп пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, он-лајн

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

рекламирање

преку

компјутерска

мрежа

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и кл. 38 изнајмување време за пристап на
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, глобалната компјутерска мрежа, емитување
компоти; јајца, млеко и млечни произвои; кабелска телевизија, емитување радио
масла
и
масти
за
јадење програми, емитување телевизиски програми,
со
мобилни
телефони,
кл. 30 кафе, чај, какао, брашно и производи комуникација
од жито, леб, леб, производи од тесто и обезбедување интернет соби за разговор,
слатки, сладолед; меласа; квасец, прашок, комуникација со помош на компјутерски
сосови;
мирудии терминали, комуникација со помош на мрежи
со оптички кабли, комуникација со телеграми,
кл. 39 дистрибуција, испорака и пакување
(210) TM 2015/1186

(220) 18/11/2015
(442) 31/08/2016

(300)
(731) Друштво за трговија и услуги Медиа
Ворлд Невс дооел Скопје
ул. Џон Кенеди бр. 9А, Скопје, MK

комуникации со телефон, пренесување слики
и пораки со помош на компјутери, услуги со
електронски
[телекомуникациски

огласни
услуги],

табли
електронска

пошта, пренесување (пренесување по факс),
информации
од
областа
на
телекомуникациите,
испраќање
пораки,
агенции за информирање, повикување
[радио, телефонски или други средства за
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комуникација],

обезбедување [забавувачи],

забави

(известување

за

пристап до бази на податоци, обезбедување забави), организирање изложби за културни
телекомуникациски канали за телевизиско или образовни цели, организација на модни
купување
[телешопинг],
обезбедување ревии за забавни цели, производство на
телекомуникациски врски
компјутерска
мрежа,

на глобалната филмови,
услуги
на
игри
што
се
обезбедување обезбедуваат онлајн од една информатичка

кориснички
пристап
на
глобалната мрежа,
насочување
компјутерска мрежа [провајдери на услуги], насочување)
[совети

(професионално
во
врска
со

изнајмување телефакс апарати, апарати за образованието и оспособувањето], услуги на
испраќање пораки (изнајмување апарати за здравствени клубови, јазик со знаци
испраќање пораки), изнајмување модеми, (толкување јазик со знаци), преведувачки
изнајмување
пренесување

телекомуникациска опрема, услуги, дизајнерски услуги што не се за
преку сателит, услуги на рекламни
цели,
забава,
колоквиуми

поставување
приклучок,

телекомуникациски довод и (организирање
и водење
колоквиуми),
услуги
на
пренесување библиотеки за изнајмување книги, одржување

конференции

од

далечина,

пренесување претстави

во

живо,

микрофилмување

телеграми, телеграфски услуги, телефонски [снимање микрофилмови], позирање за
услуги, телекс услуги, пренос на дигитални уметници како модели, филмски проектори и
датотеки,
безжично
емитување прибори (изнајмување филмски проектори и
кл. 41 организирање и водење концерти, прибори), филмски студија, услуги на
организирање
организирање
организирање

и

водење конференции, компонирање музика, вариетеа, услуги на
и
водење
конгреси, репортери, услуги на оркестри, организирање
и

водење

семинари, балови,

организирање

шоу

програми

организирање
и
водење
симпозиуми, [импресарио услуги], планирање забави,
организирање и водење работилници [обука], фотографски
репортажи,
фотографија,
организирање
избори
резервирање места за

на
шоу

убавици, продукција на музика, обезбедување услуги
програми, за караоке, обезбедување електронски он-

подвижни библиотеки (услуги на подвижни лајн публикации
библиотеки), објавување книги, услуги на даунлодираат,

што не
он-лајн

можат да се
публикување

кампови за летување [забава], услуги на електронски книги и списанија, радио и
спортски
кампови,
кинематографски филмови,

изнајмување телевизиски апарати (изнајмување радио и
прикажување телевизиски апарати), забава со помош на

филмови, услуги на клубови [забава или радио, услуги на студија за снимање, услови
образование], натпревари (организирање за рекреирање (обезбедување услови за
натпревари)
натпревари

[образование или
(организирање

забава], рекреирање), изнајмување аудио опрема,
спортски изнајмување уреди за осветлување за

натпревари), курсеви за кореспонденција, театарска

сценографија

и

телевизиски

диск
џокеј
услуги,
синхронизација, студија,
видеокамери
(изнајмување
видеоленти
(монтажа
на
видеоленти), видеокамери), видеорекордери (изнајмување
информирање за образование, веронаука видеорекордери), услуги на пишување
(настава
по
веронаука),
педагошки сценарија, изнајмување сценски декор за
истражувања, образовни услуги, електронско приредби, продукција на шоу програми,
издаваштво, услуги на естрадни уметници изнајмување звучни записи, изнајмување
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сценски

декор,

титлување

филмови, покривки за комори за батерии, упатства за

телевизиска забава, продукција на радио и употреба, електронски изданија
телевизиски програми, објавување текстови,
со исклучок на рекламни текстови, театарски (210) TM 2015/1188

(220) 18/11/2015

изведби, организирање време на спортски
(442) 31/08/2016
натпревари, преведување, производство на (731) A007 d.o.o
филмови на видео ленти, видеоленти Trg D.Petrovica 3, 1000, Zagreb, HR
(изнајмување

видеоленти),

снимање (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

видеоленти, пишување текстови што не се ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
рекламни текстови
(210) TM 2015/1187

(540)
(220) 18/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) NIKON CORPORATION
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, портокалова
(531) 01.01.02;01.01.10;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги

на

продажба

на

мало

обезбедени
по
пат
на
глобалната
компјутерска мрежа; on-line продажба на
мало

и

услуги

на

дистрибутер

за

големопродажба на општа трговска стока и
основни потрошувачки добра; обезбедување
на продажби и нивно уредување преку онлајн
шопинг во компјутерски мрежи и / или други
канали на дистрибуција; компјутеризирани
услуги за on-line нарачки кои имаат широк

(531) 27.05.11;27.05.21
(551) индивидуална

спектар
на
производи
за
широка
(510, 511)
кл. 9 фотоапарати, дигитални фотоапарати, потрошувачка; обезбедување на веб-страни
батерии на полнење за фотоапарати и за за рејтинг, прегледи и препораки за
дигитални фотоапарати, полначи на батерии производи и услуги за комерцијални цели
за фотоапарати и за дигитални фотоапарати, постирани од корисниците; обезбедување на
ремени за фотоапарати и за дигитални информации преку интернет во врска со
фотоапарати, капаци за фотоапарат, hot shoe стоки и услуги на други во вид на водич на
поклопци,
компјутерски
софтвер, купувачи
фотографски објектив, капаци за објектив на кл. 39 испорака на стоки; организирање на
фотоапарат, капаци за окулари, лежишта за транспорт, дистрибуција и испорака на
сите
горенаведени
услуги
кабли, стоките;
прекривки за LCD монитор, окулари, држач за обезбедени во врска со стока нарачана преку
мрежа
USB кабли, феритни јадра, завршни облoги компјутерска
на кабли за мини приклучници за стерео, кл. 42 услуги во врска со компјутеризирани
око,

USB

кабли,

аудио

видео

на
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испорака и превоз на потрошувачки добра; дивеч;

месни

обезбедување на привремено користење на смрзнато,

преработки;

сушено

и

конзервирано,

варено

овошје

и

on-line непрефрлив компјутерски софтвер за зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца,
процесирање на уплата, автентикација, млеко и млечни производи; масла и масти за
управување и следење; обезбедување на јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
интерактивен веб-сајт за технологија која им тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
овозможува на корисниците да влезат, производи од жито, леб, производи oд тесто и
пристапат, следат, управуваат, контролираат слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
и да генерираат информации и извештаи во прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
врска со продажба на производи и услуги

(како мирудии); мирудии; мраз

(210) TM 2015/1192

(220) 20/11/2015

(210) TM 2015/1193

(442) 31/08/2016
(731) ЦЕРМАТ ДОО
ул.„Новачки пат“ бб, , 7000, Битола, MK

(442) 31/08/2016
(731) Rotam Agrochem International
Company Limited

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Street, Chai Wan, HK

(220) 20/11/2015

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и сина
(591) бела, црвена, сина
(531) 06.01.02;25.01.19;26.01.18

(531) 26.11.02;26.11.10
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 1
Хемикалии кои се користат во

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни земјоделството,
хортикултурата
и
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено шумарството; Ѓубрива; Подобрувачи за
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, почва; Адитиви за почва; Кондиционери за
компоти; јајца, млеко и млечни производи; почва; Средства за променување на
масла
и
масти
за
јадење состојбата на почвата; Подготвени почви;
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, Хемикалии за збогатување на почвата;
саго, замена за кафе; брашно и производи од Хемикалии за кондиционирање на почвата;
жито, леб, производи од тесто и слатки, Материјал за подобрување на почвата;
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за Агенти
за
подобрување
на
почвата;
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како Супстанции за подобрување на почвата;
мирудии);
мирудии;
мраз Ѓубрива(измет); Синтетички ѓубрива(измет);
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; Ѓубрива(измет) кои содржат антиоксиданси;
управување со работата; канцелариски Адитиви (Хемиски -) за ѓубрива(измет);
работи; услуги при увоз-извоз и трговија на Ѓубрива(измет) со додадени микроорганизми;
големо и мало со: месо, риба, живина и Дијагностички
Трговски марки
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медицински или ветеринарни цели; Биолошки додаток, лецитин како диететски додаток,
препарати,

освен

за

медицински

или гликоза како диететски додаток, алгинати

ветеринарни цели; адитиви за добиточна како диететски додатоци, протеини како
храна (кои не се за употребува за медицински диететски додатоци, казеин како диететски
цели); адитиви (Хемиски -) за ѓубрива; додаток, диететски пијалаци за медицинска
Супстанции
за
зачувување
семиња; употреба,
диететски
супстанции
за
Супстанции за регулирање на растот на медицинска употреба, матичен млеч како
растенијата; Супстанции за потпомагање на диететски додаток, пченични никулци како
растот на растенијата; Регулатори на растот диететски
на
растенијата;
(фитохормони)

Растителни

кл. 5
Фармацефтски
препарати;
санитарни

додаток,

ленено

семе

како

хормони диететски додаток, диететски прехранбени
производи
за
медицинска
употреба,

и ветеринарни минерални додатоци на храната, хранливи
препарати
за додатоци
за
медицинска
употреба

медицински и ветеринарни цели; диететска кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци
храна
и
супстанции
прилагодени
за на јадења), матичен млеч за човечка исхрана
медицинска

и

ветеринарна

употреба; што

не

е

за

медицинска

употреба

медицинска добиточна храна; витамински кл. 35 продажба на големо и продажба на
препарати за животни; додатоци на храна за мало на: диететски додатоци, диететски и
животни; храна
материјали
за

за бебиња; фластери; хранливи додатоци, хранлив додаток замена
завои;
материјали
за за оброк за зголемување на енергија,

пломбираље на заби; стоматолошки восок; белковини како диететски додатоци, полен
средства за дезинфекција; препарати за како диететски додаток, прополис како
уништување

штетници;

хербициди;
пестициди

паразитициди;

фунгициди, диететски додаток, ензими како диететски
инсектициди; додаток, лецитин како диететски додаток,
гликоза како диететски додаток, алгинати

(220) 23/11/2015

како диететски додатоци, протеини како
диететски додатоци, казеин како диететски

(442) 31/08/2016
(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia

додаток, диететски пијалаци за медицинска
употреба,
диететски
супстанции
за

Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618,

медицинска употреба, матичен млеч како

Sofia, BG
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

диететски додаток, диететски прехранбени
производи
за
медицинска
употреба,

(210) TM 2015/1197

ПРОСТАМАКС
(551) индивидуална

минерални додатоци на храната, хранливи
додатоци за медицинска употреба, додатоци

на јадења, алги (додатоци на јадења),
(510, 511)
матичен млеч за човечка исхрана што не е за
кл. 5
диететски додатоци, диететски и
медицинска употреба
хранливи додатоци, хранлив додаток замена
за оброк за зголемување на енергија,
(210) TM 2015/1198
белковини како диететски додатоци, полен

(220) 23/11/2015

(442) 31/08/2016
како диететски додаток, прополис како
(731) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
диететски додаток, ензими како диететски
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Aleksandar S. Pushkin bul. No. 34, 1618,

медицинска употреба, матичен млеч како

Sofia, BG

диететски додаток, пченични никулци како

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени

(540)

производи
за
медицинска
употреба,
минерални додатоци на храната, хранливи

АГНЕС

додатоци за медицинска употреба, додатоци
на јадења, алги (додатоци на јадења),

(551) индивидуална
(510, 511)

матичен млеч за човечка исхрана што не е за
кл. 5
диететски додатоци, диететски и
медицинска употреба
хранливи додатоци, хранлив додаток замена
за

оброк

за

зголемување

на

енергија,

белковини како диететски додатоци, полен
како диететски додаток, прополис како

(210) TM 2015/1200

(220) 23/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за интерактивни веб
диететски додаток, ензими како диететски
медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоздодаток, лецитин како диететски додаток,
извоз Скопје
гликоза како диететски додаток, алгинати
Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, MK
како диететски додатоци, протеини како
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
диететски додатоци, казеин како диететски
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
додаток, диететски пијалаци за медицинска
(540)
употреба,
диететски
супстанции
за
медицинска употреба, матичен млеч како
диететски додаток, пченични никулци како
диететски додаток, ленено семе како
диететски додаток, диететски прехранбени
употреба, (591) црна, бела, сина и црвена
минерални додатоци на храната, хранливи (531) 27.05.02;27.05.25
додатоци
за
медицинска
употреба (551) индивидуална
кл. 30 додатоци на јадења, алги (додатоци (510, 511)
на јадења), матичен млеч за човечка исхрана кл. 35 огласување, водење на работење,
производи

за

медицинска

што не е за медицинска употреба управување со работи, канцелариски работи,
/рекламирање/,
рекламни
кл. 35 продажба на големо и продажба на огласување
мало на: диететски додатоци, диететски и агенции, изнајмување рекламен простор,
хранливи додатоци, хранлив додаток замена компилација на информации во компјутерски
енергија, бази на податоци, систематизација на
белковини како диететски додатоци, полен податоци во компјутерски бази на податоци,
како диететски додаток, прополис како он-лајн прабарување за други, директно
диететски додаток, ензими како диететски огласување, компјутерско управување со
комерцијални
информациски
додаток, лецитин како диететски додаток, податоци,
за

оброк

за

зголемување

на

гликоза како диететски додаток, алгинати агенции, услуги на маркетинг агенција,
како диететски додатоци, протеини како маркетинг истражувања, маркетинг студии,
диететски додатоци, казеин како диететски услуги на клипинг на вести, он-лајн
на
компјутерска
мрежа,
додаток, диететски пијалаци за медицинска рекламирање
употреба,
диететски
супстанции
за надворешно рекламирање, презентација на
Трговски марки
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производи

на

комуникациски

медиуми, телевизија, он-лајн разонода, услуги врзани

односи со јавноста, објавување на текстови, за исполнување на слободно време, услуги
јавност, агенции за односи со јавноста, на дигитално снимање, културни активности,
подготовка јавни колумни, објавување јавни електронско десктоп објавување, услуги на
текстови, пишување на јавни текстови, новински репортери, обезбедување он-лајн
изнајмување рекламен простор, пропагандни електронски публикации, објавување он-лајн
дејности, рекламирање по пат на радио, книги, објавување он-лајн весници, пишување
рекламирање по пат на телевизија, рекламна и оn-line електронско издавање на книги и
хроника, рекламни огласи (ширење рекламни периодични
огласи), ширење рекламен материјал, служби персонално
за давање совети за водење дејности, електронски

списанија,

компјутерско

издавателство,
издавање
книги и часописи оn-linе;

консултации за водење на дејности, помош пружање
публикации
со
глобална
во
водење
на
дејности,
дејности компјутерска мрежа или интернет што можат
(професионални
професионална
проучување

на

консултации),
е-бизнис, да се пребаруваат; организирање и водење
деловна
консултација, работилници
пазарот

(маркетинг), кл. 42

изработка и развој на комјутерски

рекламни
агенции,
ширење
рекламен софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки
материјал (трактати, проспекти, печатени за пребарување (обезбедување алатки за
примероци)
рекламирање

изнајмување
преку

време
за пребарување), за интернет; давање простор
медиумите за веб [интернет] страници; изнајмување веб

кл. 41
образовни услуги; обука; забава, [интернет]
сервери;
инсталирање
спортски и културни активности; електронско компјутерски програми; комјутерски бази на
издаваштво, информации за образовни и податоци (обновување комјутерски бази на
забавни настани, он-лајн публикување податоци);
електронски книги и списанија, обезбедување изработка

компјутерско
програмирање;
на
компјутерски
програми;

на електронски он-лајн публикации што не компјутерски
може да се даунлодираат, објавување изработка

програми (изнајмување и
компјутерски
програми);

текстови, со исклучок на рекламни текстови, компјутерски
организирање
и
водење
концерти, компјутерски

програми (советување за
програми);
одржување

организирање

програми;

саеми,

организирање компјутерски

конверзија

на

натпревари, забава, известување за забави, податоци од физички на електронски носачи;
планирање забави, симпозиуми, спортски креирање и одржување веб [интернет]
натпревари, организирање изложби за страници
за
културни или образовни цели, презентација (осовременување

други;
програми
на
компјутерските

на дела од визуелна уметност или програми);
сервери
(изнајмување
веб
литература пред јавноста за забавни или [интернет] сервери); обезбедување на услуги
образовни

цели,

изложби

(организирање на друштвени медиуми (social media): алатки

изложби за културни или образаовни цели), и платформи на интернет за споделување
преведување, публикации и дистрибуција на мислења, искуства, погледи и било какви
печатени медиуми и снимки, разонода, други информации едни со други
фотографија, фотографски репортажи, шоу
програми, објавување книги, разонода, (210) TM 2015/1201 (220) 23/11/2015
разонода по пат на радио, разонода по пат на
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(731) Друштво за интерактивни веб

исклучок

медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-

кл. 42

извоз Скопје
Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, MK

софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки
за пребарување (обезбедување алатки за

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

пребарување), за интернет; давање простор
за веб [интернет] страници; изнајмување веб

(540)

[интернет]
сервери;
инсталирање
компјутерски програми; комјутерски бази на

на

рекламни

текстови

изработка и развој на комјутерски

податоци (обновување комјутерски бази на
податоци);
изработка
(591) црна, бела и сина
(531) 26.04.11;27.05.17
(551) индивидуална

компјутерско
програмирање;
на
компјутерски
програми;

комјутерски бази на податоци (обновување
комјутерски бази на податоци); компјутерски
програми
(изнајмување
компјутерски
програми);

и

изработка
компјутерски

(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, програми (советување за компјутерски
управување со работи, канцелариски работи, програми); креирање и одржување веб
огласување /рекламирање/, компилација на [интернет] страници за други; обновување
информации во компјутерски бази на комјутерски бази на податоци; одржување
податоци, систематизација на податоци во (креирање и одржување) веб [интернет]
компјутерски бази на податоци, он-лајн страници за други; одржување компјутерски
прабарување за други, директно огласување, програми;
програмирање
компјутерски
компјутерско управување со податоци, он- системи. конверзија на податоци од физички
лајн рекламирање на компјутерска мрежа, на
електронски
носачи;
креирање
и
проучување
на
пазарот
(маркетинг), одржување веб [интернет] страници за други;
изнајмување време за рекламирање преку анализа
на
компјутерски
системи,
медиумите; е-бизнис; ИТ консалтинг - служби обновување комјутерски бази на податоци;
за давање совети за водење дејности, одржување (креирање и одржување) веб
консултации за водење на дејности, помош [интернет] страници за други; програми
во
водење
на
дејности,
дејности (осовременување
на
компјутерските
(професионални

консултации),

е-бизнис, програми);
компјутерски
системи
професионална деловна консултација, сите (програмирање
компјутерски
системи);
горенаведени
услуги
од
полето
на размена на компјутерски програми и
информатичка
технологија податоци [конверзија која не е физичка];
кл. 41 Оn-line електронско издавање на книги сервери
(изнајмување
веб
[интернет]
и
периодични
списанија,
персонално
издавателство,

компјутерско сервери); услуги за заштита на компјутери од
електронски вируси;
обезбедување
на
услуги
на
публикации (не можат да се даунлодираат); друштвени медиуми (social media): алатки и
пружање оn-linе публикации; издавање платформи на интернет за споделување
електронски книги и часописи оn-linе; мислења, искуства, погледи и било какви
пружање
публикации
со
глобална други информации едни со други, услуги на
компјутерска мрежа или интернет што можат хостирање на web страници, услуги на
да се пребаруваат; објавување текстови, со дизајнирање на web страни, работа на
Трговски марки
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електронски

информациски

мрежи; (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

консалтинг услуги и услуги на дизајн во СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
областа на
компјутерско

информативни технологии, ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
програмирање, 1000, Скопје

телекомуникација, комуникациски мрежи, (540)
компјутеризирани комуникации, услуги на

HEMAFER-S

менаџмент на центри на податоци и глобални
(551) индивидуална
комуникациски мрежи; обезбедување услуги
(510, 511)
на центри на податоци; хостирање (хостинг),
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
складирање и одржување на web сајтови,
производи;
хигиенски
производи
за
web центри, електронска пошта, електронски
медицинска употреба; диететски супстанции
групи, лист сервери како и на дигитална
прилагодени за мдицинска употреба, храна
содржина и податоци на трети лица; услуги
за бебиња; фластери, материјали за
на провајдери на апликативни услуги (АСП),
преврзување; материјал за пломбирање
имено, хостирање компјутерски софтверски
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
апликации за трети лица; услуги на
средства;
препарати
за
уништување
автентификација
во
областа
на
штетници; фунгициди, хербициди
телекомуникација и мрежа; услуги на
автентификација
во
областа
на
(210) TM 2015/1205
информатичка технологија; дизајн во областа

(220) 24/11/2015

(442) 31/08/2016
на компјутеризирани комуникации и мрежи на
(731) UNI-PHARMA KLEON TSETIS
податоци; обезбедување на информации во
PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
областа
на
мрежни
услуги
на
14th KLM. National Road 1 GR-145 64
компјутеризирани комуникации и услуги на
Kifissia, GR
центри на податоци, услуги на ИТ
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
безбедност: безбедност и користење на
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
Информациски и комуникациски технологии
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
за развој (ИКТ), техники и апликации за
1000, Скопје
одржување на безбедни конекции на мрежа,
(540)
безбедно
користење
на
интернет,

TREBON-N

управување со податоци и информации,
шифрирање (енкрипција) и дешифрирање (551) индивидуална
(decrypting) на e- mail пораки, методи за (510, 511)
фармацевтски
обезбедување на поверливост при размена кл. 5

ветеринарни

на e- mail пораки

производи;

(210) TM 2015/1204

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за мдицинска употреба, храна

(220) 24/11/2015

хигиенски

и

производи

за

(442) 31/08/2016
(731) UNI-PHARMA KLEON TSETIS

за бебиња;
преврзување;

PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
14th KLM. National Road 1 GR-145 64

заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување

Kifissia, GR

штетници; фунгициди, хербициди
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(220) 24/11/2015

обележување, покажување на чуства во

(442) 31/08/2016

врска

со,

коментирање

во

врска

со,

(731) Instagram, LLC
1601 Willow Road Menio Park, 94025

вметнување, преносување,
пребарување,
или
на

California, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

обезбедување
електронските

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

софтвер за испраќање електронски аларми
за пораки, известувања и потсетници;

INSTAGRAM
(551) индивидуална
(510, 511)

споделување,
друг
начин

на
и
интеракција
со
медиуми;
Компјутерски

Софтвер за праќање и примање електронски
пораки; Компјутерски софтвер за ширење на
реклама за другите; Компјутерски софтвер за

употреба како интерфејс за програмирање
кл. 9 компјутерски софтвер кој се презема за
апликации (API); Компјутерски софтвер во
изменување и овозможување пренос на
вид на интерфејси за програмирање на
слики, аудио-визуелни и видео содржини;
апликации(APIs) кои олеснуваат онлајн
Компјутерски софтвер кој се презема за
услугите
за
друштвено
гледање и интеракција со довод на слики,
вмрежување(социјално),
развој
на
аудио-визуелни и видео содржини и поврзан
софтверски апликации, и купување и ширење
текст и податоци; Компјутерски софтвер кој
на реклами; Интерактивна фото и видео
се презема за пронаоѓање на содржина и
опрема,
имено,
киосци
за
сликање,
објавувачи на содржини, како и за претплата
испраќање(уплоудинг), уредување, печатење
на содржина; Компјутерски софтвер за
и споделување на дигитални слики и видеа
означување на слики, аудио-визуелни и
кл. 25 облека за мажи, жени и деца; Облека
видео содржини со податоци кои покажуваат
за мажи, жени и деца, имено, кошули, маици,
датум, локација, луѓе и содржини по истите;
јакни, блузи, горни тренерки, капи, шешири,
Софтвер за машина за компјутерско
шапки;
Обувки
пребарување; Компјутерски софтвер за
кл. 35 услуги за маркетинг, рекламирање и
друштвено(социјално)
вмрежување;
промоција; Ширење на реклама за другите
Компјутерски
софтвер
за
креирање,
преку компјутерски и комуникациски мрежи;
управување,
интеракција
со
онлајн
Промовирање на производи и услуги од други
заедницата;
Компјутерски
софтвер
за
лица преку компјутер и комуникациски мрежи;
управување
на
содржини
за
Консултантски услуги за маркетинг и
друшвено(социјално)
вмрежување,
рекламирање; Услуги за истражување на
интеракција со виртуелна заедница, пренос
пазарот; Обезбедување на информации за
на слики, аудио-визуелни и видео содржини,
истражување на пазарот; Онлајн реклами;
фотографии, видеа, податоци,текст, пораки,
Рекламирање, маркетинг и промоција на
коментари,
реклами,
комуникации
и
производи и услуги од други лица преку
информации за огласување во медиумите;
обезбедување на фото и видео опрема на
Компјутерски
софтвер
за
креирање,
посебни
настани
уредување,
испраќање(уплоадинг),
кл. 38 телекомуникациски услуги; Услуги за
преземање(даунлоудинг),
пристапување,
споделување на фотографии и видео, имено,
гледање,
објавување,
прикажување,
електронски пренос на дигитални фото
означување,
блогирање,
фајлови(датотеки), видеа и аудио визуелна
стриминг(проследување),
поврзување,
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содржина меѓу корисниците на интернет; софтвер
телекомуникациски

услуги,

кој

не

се

презема

за

имено, друштвено(социјално)

вмрежување,

електронски пренос на слики, аудио-визуелни управување
со
и видео содржини, фотографии, видеа, друштвено(социјално)

содржини
за
вмрежување,

податоци, текст, пораки, реклами, медиумско создавање на виртуелна заедница, и пренос
рекламирање комуникации и информации; на слики, аудио-визуелни и видео содржини,
компјутерски услуги на P2P (Peer-to-peer) фотографии, видеа, податоци, текст, пораки,
мрежа, имено, електронски пренос на слики, реклами,
медумско
рекламирање
аудио-визуелни

и

видео

содржини, комуникации и информации; Обезбедување

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, на привремено користење на софтвер кој не
реклами,
медиумско
рекламирање се презема за изменување и овозможување
комуникации и информации; Обезбедување на пренос на слики, аудио-визуелни и видео
на пристап до компјутерски, електронски и содржини; Обезбедување на привремено
онлајн бази на податоци; Обезбедување на користење на компјутерски софтвер кој не се
онлајн форуми за комуникација, имено, презема за гледање и интеракција со довод
пренос

на

теми

од

општ

интерес; на слики, аудио-визуелни и видео содржини и

Обезбедување на услуги за електронска поврзан текст и податоци; Обезбедување на
пошта и инстант пораки; Услуги на чет привремено користење на
компјутерски
соби(виртуелни простории за разговор) за софтвер кој не се презема за наоѓање на
друштвено(социјално)
вмрежување; содржини и објавувачи на содржини, како и за
Обезбедување на онлајн комуникациски претплата на содржина; Обезбедување на
линкови кои ги пренесуваат веб сајт привремено користење на компјутерски
корисниците на други локални и глобални веб софтвер кој не се презема за означување на
страници
кл. 41

обезбедување

на

слики, аудио-визуелни и видео содржини со
компјутерски, податоци кои означуваат датум, локација,

електронски и онлајн бази на податоци во луѓе и содржини по истите; Обезбедување на
областа на забавата; Објавување на информации од индекси кои може да се
електронски списанија и блогови кои се пребаруваат и
одликуваат со назначена содржина или информации;
содржина

генерирана

од

бази на податоци
Обезбедување

на
на

корисниците; пребарувачки машини за обезбедување на

Издавачки услуги, имено, објавување на податоци преку комуникациски мрежи;
електронски
изданија
за
другите; Обезбедување на онлајн мрежна услуга која
Изнајмување на фотографски
видеографски
киосци
за

и / или им
овозможува
на
корисниците
да
сликање, пренесуваат лични податоци и да ги споделат

испраќање(уплоадинг),
уредување
и личните податоци со и помеѓу повеќе
споделување
на
слики
и
видеа апликации или веб-сајтови; Компјутерски
кл. 42

дизајн и развој на компјутерски услуги,

имено,

водење

на

онлајн

веб

софтвер; Обезбедување на веб-сајт кој им можности за другите за организирање и
дава можност на корисниците да се вклучат водење
на
состаноци,
настани
и
во друштвените(социјалните) мрежи и да интерактивни дискусии преку комуникациски
управуваат
со
својата
содржина
за мрежи;
Компјутерски
услуги,
имено,
друштвено(социјално)
вмрежување; создавање на виртуелна заедница за
Обезбедување на привремено користење на регистрираните корисници да споделуваат,
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да гледаат, да се претплатат на и да рекламирање
комуницираат со слики, аудио-визуелни и провајдер

и

на

маркетинг;

услуги

(ASP)

Апликациски
кој

содржи

видео содржини и поврзани податоци и софтвер за употреба при дизајнирање и
информации; Услуги на апликациски сервер управување
со
онлајн
капањи
за
провајдер (ASP/снабдувач на услуги за рекламирање и маркетинг; Платформа како
апликации), имено, водење на компјутерски услуга (Paas) која содржи компјутерски
софтверски апликации за
апликациски
сервер

други лица; софтвер
платформи
за
друштвено
провајдер (социјално) вмрежување, управување со

(ASP/снабдувач на услуги за апликации) кој содржини
се
одликува
со
друштвено(социјално)
управување
со
друштвено(социјално)

за

друштвено(социјално)

софтвер
за вмрежување, создавање на виртуелна
вмрежување, заедница, и пренос на слики, аудио-визуелни
содржини
за и видео содржини, фотографии, видеа,
вмрежување, податоци, текст, пораки, реклами, медиумцко

создавање на виртуелна заедница, и пренос рекламирање комуникации и информации;
на слики, аудио-визуелни и видео содржини, Изнајмување на компјутерски софтвер кој им
фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, обезбедува
реклами,
комуникации

на

корисниците

можност

да

медиумско
рекламирање испраќаат, уредуваат и споделуваат слики,
и информации; апликациски видеа
и
аудио-визуелни
содржини

сервер провајдер (ASP/снабдувач на услуги кл.
45
услуги
на
за апликации) кој се одликува со софтвер кој друшвено(социјално)вмрежување;
овозможува
креирање,
испарќање(уплоадинг),

уредување, услуги
за
запознавање,вмрежување

и

онлајн
Интернет

социјално
состанување;

преземање(даунлоудинг),

пристапување, Обезбедување на информации во форма на

гледање,
објавување,
означување,

прикажување, бази на податоци кои содржат информации
блогирање, во областите на друштвено(социјално)

стриминг(проследување),
поврзување, вмрежување,
додавање, покажување на чуства во врска со, состанување

социјално

коментирање во врска со, вметнување,
пренесување, споделување, пребарување, (210) TM 2015/1207

запознавање

и

(220) 24/11/2015

или на друг начин обезбедување на и

(442) 31/08/2016
интеракција со електронските медиуми; (731) Друштво за производство, трговија и
Апликациски провајдер на услуги (ASP) кој услуги увоз-извоз ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
содржи
софтвер
за
интерфејс
за ул. Бигла бб, с. Велмеј, Дебарца, MK
програмирање

апликации

(API)

кој (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

овозможува
онлајн
услуги
за ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
друштвено(социјално) вмрежување, развој на (540)
софтверски апликации, и набавка и купување

SPEKTARIN RESTART

и ширење на
реклама;
Апликациски
(551) индивидуална
провајдер на услуги (ASP) кој содржи
(510, 511)
софтвер
за
употреба
при купување,
кл. 5
фармацевтски и ветеринарни
продавање,
следење,
вреднување,
производи,
диететски
супстанции
оптимизирање, одбирање, анализирање,
прилагодени за медицинска употреба, храна
испорака,
и
известување
на
онлајн
за
бебиња
Трговски марки
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кл. 32

минерална и сода вода и други (540)

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2015/1208

(220) 25/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Guangzhou Qingxiu Rihua Co., Ltd
No.54 Yongxing South Road, 2nd Economic
Cooperative, Yongxing Village, Longgui
Town, Baiyun District, Guangzhou City,

(591) кафена, црна, бела, златна, црвена
(531) 19.07.09;25.01.19

Guangdong Province, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32 пиво

BLUESKY
(551) индивидуална

(210) TM 2015/1210

(510, 511)

(220) 20/11/2015

(442) 31/08/2016
кл. 3
козметика; производи за нега на
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ноктите; препарати за нега на вештачки и
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
природни нокти; производи за зајакнување на
(540)
ноктите; лак за нокти; глазура за нокти; базен
лак за нокти; завршен лак за нокти; раствори
за сушење на лак за нокти; производи за
отстранување лак за нокти; лак за нокти;
креми за нокти; сјај за нокти; вештачки нокти;
врвови за нокти; вештачки врвови за нокти и
форми; гел за нокти; производи за
отстранување боја од ноктите; уметнички
налепници
за
нокти;
адхезиви
за
прикачување вештачки нокти; течности и (591) црна, бела, златна
прашоци за обликување нокти; препарати за (531) 27.05.24
зајакнување на ноктите; парфеми; препарати (554)
за разубавување; прибор за лична хигиена; (551) индивидуална
козметички препарати
со
намена
за (510, 511)
слабеење; креми, лосиони и производи за кл. 32 пиво
чистење на раце; креми, лосиони
производи за чистење на стапала
(210) TM 2015/1209

(220) 20/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
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(210) TM 2015/1211

(220) 20/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп, MK
(540)
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(591) црна, бела, златна, црвена
(531) 05.01.05;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, сина
(531) 27.05.17;27.05.25
(554)
(551) индивидуална

кл. 32 пиво
(210) TM 2015/1212

tim computers (во изглед)

(220) 25/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, MK
(540)

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработла на податоци и
компјутери;
бар кодови

(читач

на

бар

батерии,

кодови);

електрични;

батерии,
електрични,
видеокамери

за

возила

видео
екран
дискови ( компакт дискови) [аудио-видео]
дискови (компакт дискови) [меморија само за
читање]
дискови

(оптички

(591) сино, црна
(531) 27.05.17

компјутери
компјутери)

(554)
(551) индивидуална

(печатачи

компјутерски
компјутерски

(510, 511)

(220) 25/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН
ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
ул.Ѓуро Салај 15-1/11, 1430, Кавадарци, MK
(540)

за

глувчиња

кл. 42 изработка иразвој на компјутерски компјутерски
компјутерски
хардвер и софтвер
компјутерски
(210) TM 2015/1213

дискови)

звучници
компјутери
употреба

со

(подлоги
за
глувчиња)
мемории

софтвер,

снимен
тастатури

компјутерск глувче [опрема за обработка на
податоци]
конвертори,
лаптоп

електрични
компјутери

модеми
полначи
полначи

за

на
електрични

батерии
батерии

потпирачи за рачни зглобови што се користат
Трговски марки
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со
софтвер

компјутери
(компјутерски

софтвер),

снимен

ВЕЧЕР ПРВ ДОЗНАВА

(551) индивидуална
слушалки
(510, 511)
скенери [опрема за обработка на податоци]
кл. 16
весници, печатени материјали,
телевизиски
апарати
фотографии
читач на бар кодови
кл. 35 огласување, водење на работење,
(210) TM 2015/1215

(220) 25/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА
ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден 103/12, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)

управување со работи, пишување рекламни
текстови
кл. 41
пишување текстови што не се
рекламни
текстови,
образовни
услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
културни активности
(210) TM 2015/1219

(220) 27/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино
ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, MK

(591) црвена, бела, црна
(531) 27.05.09;27.05.17

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

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
весници,
фотографии

печатени

материјали,

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, пишување рекламни
текстови
кл. 41
пишување текстови што не се
рекламни ттекстови, образовни услуги,
подготвување настава, забава, спортски и
(591) златна, окер, крем, бордо, сива, црна,
културни активности
бела
(210) TM 2015/1218

(220) 27/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА
ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден 103/12, 1000, Скопје, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)
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(531) 25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино
(210) TM 2015/1220

(220) 27/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 3А, 1000, Скопје, MK
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(554)

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив

LEAD COMMUNICATIONS ЛИД
КОМЈУНИКЕЈШНС

кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,

(551) индивидуална

фотографии,
канцелариски
материјал,
(510, 511)
лепила за канцелариска и куќна употреба;
кл. 16 хартија, картон и производите од нив материјали кои ги користат уметниците,
кои не се опфатени со другите класи, сликарски четки, машини за пишување и
печатени работи, книговезнички материјал, канцелариски прибор (освен мебелот);
фотографии,
канцелариски
материјал, материјали за обука и настава (освен
лепила за канцелариска и куќна употреба; апарати); пластични материјали за пакување
материјали кои ги користат уметниците, кои не се опфатени во другите класи;
сликарски четки, машини за пишување и печатарски
букви,
клишиња
канцелариски прибор (освен мебелот); кл. 35 огласување; водење на работење;
материјали за обука и настава (освен управување со работи; канцелариски работи
апарати); пластични материјали за пакување кл. 41 образовни услуги; подготвување на
кои не се опфатени во другите класи; наставата; забава,
печатарски
букви,
клишиња активности
кл. 35 огласување; водење на работење;

спортски

управување со работи; канцелариски работи (210) TM 2015/1223
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

(220) 30/11/2015

и

и

културни

(442) 31/08/2016
културни (731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

наставата; забава,
активности

спортски

(210) TM 2015/1221

(220) 27/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 3А, 1000, Скопје, MK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
(591) бела, светло и темно виолетова
(531) 01.15.21;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(591) сива, црвена
(531) 27.05.09;27.05.17

Трговски марки
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(731) Друштво за производство, трговија и

или животните како и услуги за забава или

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ

привлекување

Скопје, ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје,
MK

подучување на луѓе или дресура на животни,
услуги чија главна цел е разонода, забави

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

или рекреација на луѓето, презентација на
дела
од
визуелната
уметност
или

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

литературата пред јавноста за забавни и
образовни
цели,
водење
концерти
(организирање

внимание,

и

услуги

водење

за

концерти),

гимнастичка
обука,
забава,
забавни
(известување за забави), забави (планирање
на забави), забавни паркови, известување за
рекреација, изложби за културни и образовни
цели, натпревари (организирање спортски
натпревари), обезбедување спортска опрема,
изнајмување на спортска опрема, одржување
(591) темно кафена, светло кафена и црна
(531) 25.01.19;25.07.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за

претстави во живо, организирање време на
спортски натпревари, спортски кампови
(услуги на спортски кампови), организирање
пнатпевари во пливање, планинско трчање и
велосипедизам, организирање на маратонски
трки

кафе; пијалоци направени од кафе, какао или (210) TM 2015/1227
чоколадо
(210) TM 2015/1226

(220) 30/11/2015

(220) 30/11/2015

(442) 31/08/2016
(731) Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ
Скопје

(442) 31/08/2016
(731) Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ
Скопје

ул. Јордан Хаџиконстантинов - Џинот бр.
12А, Скопје - Центар, MK

ул. Јордан Хаџиконстантинов - Џинот бр.

ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

12А, Скопје - Центар, MK

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ
ул. Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје
(540)

СКОПСКИ МАРАТОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи (591) сина, жолта, бела
кл. 41
образовни услуги, обука, забава, (531) 02.07.02;07.01.08;07.11.01
спортски и културни активности: услуги за (554)
развој на ментални способности на луѓето (551) индивидуална
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење; (510, 511)

управување со работи; канцелариски работи кл. 39 пренос на електрична енергија
кл. 41
образовни услуги, обука, забава,
спортски и културни активности: услуги за (210) TM 2015/1230 (220) 01/12/2015
развој на ментални способности на луѓето

(442) 31/08/2016
или животните како и услуги за забава или (731) Стојменовски Горјан; Имери Ади;
привлекување
внимание,
услуги
за Антовски Благоја and Стојчев Стефан
подучување на луѓе или дресура на животни, ул. Миле Попјорданов бр. 68-35, Скопје,
услуги чија главна цел е разонода, забави MK; Бул. Јане Сандански бр. 12/2-14,
или рекреација на луѓето, презентација на Скопје, MK; ул. Кичевска бр. 44, Скопје, MK
дела
од
визуелната
уметност
или and ул. Митрополит Теодосиј Гологанов
литературата пред јавноста за забавни и бр.147/3-13, Скопје, MK
образовни
цели,
(организирање
и
гимнастичка

водење
водење

обука,

забава,

концерти (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
концерти), Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
забавни (540)

(известување за забави), забави (планирање
на забави), забавни паркови, известување за
рекреација, изложби за културни и образовни
цели, натпревари (организирање спортски
натпревари), обезбедување спортска опрема,
изнајмување на спортска опрема, одржување
претстави во живо, организирање време на
спортски натпревари, спортски кампови
(услуги на спортски кампови), организирање
пнатпевари во пливање, планинско трчање и (531) 27.05.24;27.05.25
велосипедизам, организирање на маратонски (551) индивидуална
трки
(510, 511)
(210) TM 2015/1229

(220) 01/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) А.Д. за пренос на електрична
енергијаи управување со
електроенергетскиот систем во државна
сопственост, Скопје
ул. Максим Горки бр. 4, 1000, Скопје, MK
(540)

кл. 9 звучни запиаи и видео записи, сите
вклучени во оваа класа; носачи на тон;
носачи на слика; носачи на звук и слики;
снимени
кл.
15

цедеа
со
музика
музички
инструменти

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи
кл. 38 телекомуникации; пренос на радио и
телевизиски

програми

кл. 41 забава; музички групи; услуги за
забава, во смисла на настапи во живо од
(591) сина, црвена и бела
(531) 26.11.12;27.05.17

Трговски марки
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компонирање музика;
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спроведување
манифестации,

на

концерти,

културни

забавни (210) TM 2015/1233

настани

спроведување на прослави, спортски
културни
активности;
објавување
уредување на печатени материјали
(210) TM 2015/1232

(220) 03/12/2015

и

(442) 31/08/2016
и (731) Друштво за производство, трговија и
и услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ
Прилеп
ул. Леце Котески бр. 50, Прилеп, MK

(220) 03/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)

услуги Настески увоз-извоз ДООЕЛ
Прилеп
ул. Леце Котески бр. 50, Прилеп, MK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат
Ул.’'ДамеГруев’' 3/ 2-11, 1000, Скопје
(540)
(591) сите нијанси на зелена и бела
(531) 01.15.19;26.01.18
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сите нијанси на зелена, бела и кафеава

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено

(531) 27.05.17
(554)

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечн производи;

(551) индивидуална
(510, 511)

масла

за

јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе;
месо, риба, живина и дивеч; месни ориз; тапиока и нишесте; брашно и производи
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено од жита; леб, производи од тесто и слатки;
и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
кл. 29

компоти; јајца; млеко и млечн производи; прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
масла
за
јадење (како
мирудии);
мирудии;
мраз
кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе; кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
ориз; тапиока и нишесте; брашно и производи производи и зрнести производи кои не се
од жита; леб, производи од тесто и слатки; опфатени со другите класи; живи животни;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, свежо овошје и зеленчук; семиња; природни
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови билки и цвеќиња; храна за животни; слад
(како
кл. 31

мирудии);
мирудии;
мраз
земјоделски, градинарски и шумски (210) TM 2015/1234
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи; живи животни; (731) BASF SE

(220) 03/12/2015
(442) 31/08/2016

свежо овошје и зеленчук; семиња; природни Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
билки и цвеќиња; храна за животни; слад
Rhein, DE
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(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

инсекти

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

кл. 5 препарати за уништување и борба на

(540)

бактерии:
инсектициди,
хербициди, пестициди

SECUVIA
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/1236

фунгициди,

(220) 03/12/2015

(442) 31/08/2016
во
(731) Приватна здравствена установа и
Специјална болница по хируршки болести
шумарстовто,
посебно
препарати
за
- ФИЛИП ВТОРИ Скопје
одгледување на растенија,; хемиски и/или
бул.Илинден бр.113, 1000, Скопје, Карпош,
биолошки препарати значајни за постапка за
MK
важноста кај растенијата, препарати за
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
регулирање на раст на растенија, хемиски
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
препарати за нега на семиња, сурфактанти,
(540)
природни или вештачки хемикалии како
кл. 1
хемикалии кои се користат
земјоделството,
хортикултурата

сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба на
бактерии:
инсектициди,
хербициди, пестициди
(210) TM 2015/1235

фунгициди,
(591) златна, црна, бела

(220) 03/12/2015

(531) 27.05.17
(554)

(442) 31/08/2016

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 болници за закрепнување, клиники,

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am

хирургија, здравствена заштита, медицинска
помош, негување болни луѓе, физикална

Rhein, DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

терапија, масажа, хиропракса

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2015/1237

SEDIGRO

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство, трговија и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии

кои

земјоделството,

хортикултурата

се

(220) 03/12/2015

користат

во
и

услуги КВАТРО Ана и други ДОО увозизвоз Куманово

ул. 11 Октомври б.б., 1300, Куманово, MK
шумарстовто,
посебно
препарати
за
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
одгледување на растенија,; хемиски и/или
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
биолошки препарати значајни за постапка за
(540)
важноста кај растенијата, препарати за

РАЈСКА ВОДА

регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати за нега на семиња, сурфактанти, (551) индивидуална
природни или вештачки хемикалии како (510, 511)

сексуални замки или агенти за забуна на кл. 32 газирана вода, безалкохолни пијалаци,
минерална
вода,
сода
вода
Трговски марки
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кл. 35 продажба на големо и продажба на (531) 05.03.15;27.05.17
мало

на:

газирана

вода,

безалкохолни (554)

пијалаци, минерална вода, сода вода

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/1238

кл. 29
кл. 32

(220) 03/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,

овошје, варено; овошни каши
овошни сокови, сокови (овопни

сокови),
лимонади;
овошни
пијалаци
(безалкохолни овошни пијалаци); овошни

JP

сирупи,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

[пијалаци] сок од зеленчук [пијалаци] сок од
јаболка, безалкохолен сируп за лимонади;

(540)

сируп за пијалаци сирупи (овошни сирупи),
безалкохолни
пијалаци
(безалкохолнии

TAKUMI

безалкохолни;

сок

од

домати

пијалаци)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фунгициди за употреба во
земјоделството, хортикултурата и домашната
градина;

(210) TM 2015/1240

(220) 04/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd

Инсектициди за употреба во
Level 3, 167 Fullarton Road, Dulwich, South
земјоделството, хорикултурата и домашната
Australia 5065, AU
градина;
хербициди
за
употреба
во
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
земјоделството,
хортикултурата
и
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
домнашната градина; акарициди за употреба
(540)
во
земјоделството,
хортикултурата
и
домашната
градина;
Инсектициди
за
контрола

на

термити;

Препарати

за

уништување штетници
(210) TM 2015/1239

(220) 03/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство, трговија,
туризам и услуги ХОТЕЛ СЕРВИС Скопје
ДООЕЛ
ул. Јадранска Магистрала бр. 47, Скопје Бутел, MK
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

(591) златно-окер, кафеава, сива и црвена
(531) 05.03.04;19.01.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вина, производи од вино
(210) TM 2015/1242

(220) 07/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) AXN Network Inc.
10202 W. Washington Boulevard, Culver City,
(591) црна, светло и темно зелена
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(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(531) 07.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
38
телекомуникации
Особено: емитување на радио и телевизиски
програми, емитување на аудио и видео
програми,
емитување
програми
преку
интернет; пренос на аудио и видео (591) црна, бела и сива
материјали преку широкопојасни мрежи и (531) 26.15.03;27.05.17
нтернет; услуги на пренос преку телевизија, (551) индивидуална
сателитска телевизија, кабловска телевизија (510, 511)
тутун,
и интернет пренос преку заземјени системи кл. 34
од
на емитување, сателити и интернет; пренос производи

суров или преработен;
тутун;
пури,
цигари,

на аудио, видео и податочен материјал на цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени
жични и безжични уреди, компјутери, рачни цигари, тутун за луле, тутун за џвакање,
компјутери, лични дигитални асистенти, и бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус
мобилни телефони, електронски пренос на (snus); замени за тутун (не за медицински
податоци, документи, пораки, текст, звук, употеби); електронски цигари; тутунски
наменети
за
загревање;
слики, графика и забавни содржини преку производи
глобална компјутерска мрежа; услуги на електронски уреди и нивни делови наменети
пренос

на

видеа

на

базирање

на за загревање на цигари или тутун со цел да
на ослободат аеросол за инхалација која содржи

корисниците;
услуги
на
пренос
телевизиски програми за кои се наплатува; никотин; артикли за пушачи, хартија за
пренос на подкаст и вебкаст информации; цигари, туби за цигари (cigarette tubes),
услуги на електронски пренос на забавни филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco
содржини
преку
мобилни
медиуми; tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни
ибезбедување на електронски огласни табли направи за виткање цигари, запалки, кибрити
и соби за разговор за пренесување пораки
меѓу компјутерските корисници во врска со (210) TM 2015/1244 (220) 07/12/2015
(442) 31/08/2016
теми од општ интерес
(731) Philip Morris Brands Sarl
(210) TM 2015/1243

(220) 07/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FLIPPACK
Трговски марки
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(551) индивидуална

електронски

(510, 511)

наменети за загревање на цигари или тутун

кл. 34
тутун,
производи
од

уреди

и

нивните

делови

суров или преработен; со цел да ослободат аеросол за инхалација
тутун;
пури,
цигари, која содржи никотин; артикли за пушачи,

цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени хартија за цигари, туби за цигари (cigarette
цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун
бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници,
(snus); замени за тутун (не за медицински лули, џебни направи за виткање цигари,
употеби);

електронски

производи
електронски

наменети
уреди и

цигари;

тутунски запалки, кибрити

за
загревање;
нивните делови (210) TM 2015/1246

(220) 07/12/2015

наменети за загревање на цигари или тутун
(442) 31/08/2016
со цел да ослободат аеросол за инхалација (731) Philip Morris Brands Sarl
која содржи никотин; артикли за пушачи, Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
хартија за цигари, туби за цигари (cigarette (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПtubes), филтер за цигари, билнаци за тутун МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
(tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
лули, џебни направи за виткање цигари, (540)
запалки, кибрити
(210) TM 2015/1245

MAKE YOUR MOVE
(220) 07/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

тутун,

суров

или

преработен;

производи
од
тутун;
пури,
цигари,
цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени
цигари, тутун за луле, тутун за џвакање,
бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус
(snus); замени за тутун (не за медицински
употеби); електронски
производи
наменети

цигари; тутунски
за
загревање;

електронски уреди и нивните делови
наменети за загревање на цигари или тутун
со цел да ослободат аеросол за инхалација

(531) 26.04.04;27.05.17

која содржи никотин; раствори од течен
никотин за употреба во електронски цигари;

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
кл. 34
тутун, суров или преработен; цигари (cigarette tubes), филтри за цигари,
производи
од
тутун;
пури,
цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за
цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, пепелници, лули, џебни направи за
цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, виткање цигари, запалки, кибрити
бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус
(snus); замени за тутун (не за медицински (210) TM 2015/1253
употеби); електронски цигари; тутунски
производи
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(731) Друштво за промет и услуги БИОТЕК

перспиранти за лична употреба; тоалетни

ДОО експорт-импорт Скопје

препарати што не се за медицинска употреба

ул. Загребска бр. 28в, MK
(210) TM 2015/1255

(540)

(220) 09/12/2015
(442) 31/08/2016

(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
(591) црвена, црна, бела, сива
(531) 01.15.15;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

COOL CHARGE
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3
сапуни; парфимерија, есенцијални
медицински услуги; ветеринарни масла, козметички производи; колонска вода,
услуги; услуги на хигиена и разубавување на тоалетна вода, парфимиран спреј за тело;
луѓе или животни; земјоделски, градинарски и масла, креми и лосиони за кожа; пена за
кл. 44

шумски

бричење, гел за бричење, лосиони за пред

(210) TM 2015/1254

(220) 09/12/2015
(442) 31/08/2016

бричење и после бричење; талк пудра;
препарати за капење и туширање; лосиони и

(731) Unilever N.V.

гелови за коса; средства за чистење на заби;
раствори за дезинфекција на услта, што не се

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

за медицинска употреба, дезадоранси; анти-

(740) Друштво за застапување од областа на

перспиранти за лична употреба; тоалетни
препарати што не се за медицинска употреба

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FRESH CHARGE
(551) индивидуална

(210) TM 2015/1256

(220) 25/01/2016

(442) 31/08/2016
(731) Трговско друштво за внатрешна и
надворешена трговија ЗЕГИН ДОО Скопје

ул. Народен фронт бр. 5/3-1, 1000, Скопје,
кл. 3
сапуни; парфимерија, есенцијални Центар, MK
масла, козметички производи; колонска вода, (540)
(510, 511)

тоалетна вода, парфимиран спреј за тело;
SILCORAN
масла, креми и лосиони за кожа; пена за (551) индивидуална
бричење, гел за бричење, лосиони за пред (510, 511)
бричење и после бричење; талк пудра; кл. 5
фармацевтски и
препарати за капење и туширање; лосиони и препарати
гелови за коса; средства за чистење на заби;
раствори за дезинфекција на услта, што не се (210) TM 2015/1259

ветеринарни

(220) 10/12/2015

за медицинска употреба, дезадоранси; антиТрговски марки
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(442) 31/08/2016
(731) Abbott Molecular Inc.

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, US

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

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

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

INTELLIFISH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 реагенси за лабораториска употреба;
решенија за предтрерман на ткиво, реагенси
за миење и бафери за лабораториска

(591) бела, сите нијанси на сина, сива, црна
реагенси
за
(531) 25.01.19;26.11.14
хибридизациски
(554)
бафери
за
лабораториска
употреба;
(551) индивидуална
хибридизациски реагенси за лабораториска
(510, 511)
употреба
кл. 34
тутун, преработен или сиров;
кл. 3 реагенси за медицинска употреба;
производи од тутун; замени за тутун кои не се
решенија за предтретман на ткиво, реагенси
користат во медицински или куративни цели;
за миење и бафери за медицинска употреба;
цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за
врзувачки реагенси за медицинска употреба;
правење на цигари; туби за цигари; филтри
хибридизациски бафери за медицинска
за цигари; хартија за цигари; електронски
употреба; хибридизациски реагенси за
цигари, течности за електронски цигари,
медицинска употреба
кибрити и артикли за пушачи
употреба;
врзувачки
лабораториска употреба;

(210) TM 2015/1262

(220) 11/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Swiss Pharma International AG
Waldmannstrasse 8, 8001 - Zurich, CH
(740) БЕРИН ДОО
Ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

METAFEN
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/1264

(220) 11/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија и услуги
ПОЛАРИС ШУС ДОО експорт-импорт
Гостивар
ул. Драге Тодоровски бр.2, 1230, Гостивар,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2015/1263

(220) 11/12/2015
(442) 31/08/2016
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сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(510, 511)

кл. 25 обувки, чевли, чизми, спортски обувки, печење;

сол,

сенф;

оцет,

сосови

(како

скијачки чизми, копачки, обувки за фудбал, мирудии);
мирудии,
мраз
обувки за гимнастика, получизми (кратки кл. 35 Рекламирање, водење на работењето;
чизми), сандали, облека од кожа, кожни управување со работата; канцелариски
крзна, кожени ремени, кожени торби работи; услуги при производство, увоз-извоз
кл. 35 продажба на големо и продажба на и трговија на големи и мало со: Месо, риба,
мало на обувки, чевли, чизми, спортски живина
и
дивеч;
месни
преработки;
обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за конзервирано, смрзнато, сушено и варено
фудбал, обувки за гимнастика, получизми овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
(кратки чизми), сандали, облека од кожа, јајца, млеко и млечни производи; масла и
кожни крзна, кожени ремени, кожени торби

масти за јадење; ајвар, зеленчук (салати од
зеленчук), зеленчук во конзерви; зеленчук,

(210) TM 2015/1266

варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук,
сушен; грав, конзервиран; кандирано овошје;

(220) 14/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) ВВ Метал ДОО увоз-извоз Скопје
Бул. Авној 64,, 1000, Скопје, MK

корнишони;

мармалад;

слатко;

овошје;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

овошје во конзерви; овошје конзервирано во
алкохол;
овошје,
варено;
овошје,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

конзервирано; овошни салати; туршија;
туршија, лута и многу зачинета; Кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе; брашно и производи од жито, леб,

(591) бела, црвена, светло и темно зелена,
жолта, портокалова, црна
(531) 05.03.14;25.01.19;26.01.13
(551) индивидуална

производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни (210) TM 2015/1267

(220) 14/12/2015

(442) 31/08/2016
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, (731) Motorola Trademark Holdings, LLC
компоти; јајца, млеко и млечни производи; 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
масла и масти за јадење; ајвар, зеленчук Chicago IL 60654, US

(салати од зеленчук), зеленчук во конзерви; (740) Друштво за застапување од областа на
зеленчук, варен; зеленчук, конзервиран; индустриската сопственост ЖИВКО
конзервиран; МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
кандирано овошје; корнишони; мармалад; Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
слатко; овошје; овошје во конзерви; овошје (540)
зеленчук,

сушен;

грав,

MOTO
конзервирано во алкохол; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошни салати; (551) индивидуална
туршија; туршија, лута и многу зачинета (510, 511)

360

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, кл. 9
паметни часовници - телефони;
саго, замена за кафе; брашно и производи од мобилни уреди за носење; компјутерски
жито, леб, производи од тесто и слатки, оериферни
уреди
за
носење;
лични
Трговски марки
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електронски модули што може да се носат и
да

се

заменуваат;

идентификатори за
телефони, паметни

имено

телефони,
телефони,

лични
мобилни
таблети,

компјутери, рачни и мобилни електронски
уреди
со
способности
за
безжична
комуникација; електронски предаватели и
приемници на податоци, за носење; апарати
за носење за обработка, пренос, фаќање,
чување, логирање, прием и пребарување на (591) бела, црна, зелена, портокалова, жолта,
податоци
виолетова, кафеава
(531) 05.09.06;25.01.19
(210) TM 2015/1268 (220) 15/12/2015
(554)
(442) 31/08/2016
(731) Alvogen Pharma Trading Europe EOOD

(551) индивидуална

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(510, 511)
кл. 3 шампон од лук

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(210) TM 2015/1270

(540)

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

RESELIGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

(220) 15/12/2015

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

и ветеринарни
(540)
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување
хербициди

штетници,

(210) TM 2015/1269

фунгициди,

(220) 15/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, зелена, портокалова, жолта,
виолетова, кафеава
(531) 05.07.13;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон за коса и за тело од зелено
јаболко
(210) TM 2015/1271
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(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 3 шампон од бреза
(210) TM 2015/1273

(220) 15/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, жолта, плава, црвена
(531) 07.03.02;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за миење стакло

(591) бела, црна, зелена, портокалова
(531) 05.11.11;25.01.19

(210) TM 2015/1272

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 15/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

кл. 3 шампон од коприва

бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(540)

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,

(210) TM 2015/1275

(220) 15/12/2015

1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, жолта, зелена, портокалова,
кафена
(531) 05.03.11;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
Трговски марки
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(531) 05.05.19;25.01.19

(591) темно сина, светло сина, розова

(554)

(531) 02.09.01;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

(554)
(551) индивидуална

кл. 3 шампон од камилица

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска

(210) TM 2015/1276

храна
и
супстанци
прилагодени
за
медицинска употреба; додатоци во исхрана

(220) 15/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. “Александар Македонски“ бр. 12,
1000, Скопје, MK

за луѓето
(210) TM 2015/1289

(220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Bayer Consumer Care AG

(540)

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, црвена, портокалова,
зелена
(531) 05.07.16;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 шампон од цреша
(210) TM 2015/1288

(220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, светло сина, розева, светло
зелена
(531) 26.11.25;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати; диететска

храна
и
супстанци
прилагодени
за
медицинска употреба; додатоци во исхрана
за луѓето
(210) TM 2015/1290

(220) 17/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
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(731) Мебел-Ви ДООЕЛ
ул. Марксова бр. 23, 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, светло сина, розева
(531) 02.09.01;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, темно сина
(531) 26.02.01;27.05.24
(554)

(551) индивидуална
фармацевтски препарати; диететска
(510, 511)
и
супстанци
прилагодени
за
кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци и
медицинска употреба; додатоци во исхрана
перници
изработени
од
сунѓер,
за луѓето
термопластична
мемори
пена
со
релаксирачки, комфортни и ортопедски
(210) TM 2015/1291 (220) 17/12/2015
својства; мебел, огледала, рамки за слики;
(442) 31/08/2016
производи што не се опфатени со другите
(731) Bayer Consumer Care AG
класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки,
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
рогозина, рогови, коски, слонова коска,
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
китова коска, школки, килибар, седеф, морска
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
пена и замените за сите овие материјали или
(540)
производи
од
пластика
кл. 5
храна

кл. 22 материјали за полнење (освен од гума
или пластични материали); сурови мекстилни
влакнести
материјали
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
(591) темно сина, светло сина, розова, светло
зелана
(531) 26.11.25;27.05.17
(554)
(551) индивидуална

работи; услуги при производство, увоз-извоз
и трговија на големо и мало со: Душеци,
душеци

со

федери,

душеци

и

перници

изработени од сунѓер, термопластична
мемори пема со релаксирачки, комфортни и
ортопедски својства; мебел, огледала, рамки
за слики; производи што не се опфатени со

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска другите класи, од дрво, плута, трска, врбови
храна
и
супстанци
прилагодени
за прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
медицинска употреба; додатоци во исхрана коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замените за сите овие
за луѓето
материјали или производи од пластика;
(210) TM 2015/1292

(220) 17/12/2015
(442) 31/08/2016
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влакнести материјали; здружување, во корист чекови, паричници за чекови (направени од
на

другите,

овозможувајќи

им

на кожа),

торбички

за

монети,

држачи

за

потрошувачите полесно да ги вадат и кредитни картички, торби за документи, торби
набават
односните
производи;
сите за летови, ловечки торби (додатоци за лов),
горенаведени услуги може да се обезбедат торби за облека за патување, торби за голф,
во продавници за трговија на мало и големо, рачни торби, ранци, држачи за лични карти,
по пат на каталози за нарачка по пошта или футроли за клучеви, држачи за клучеви,
со помош на електронски медиуми, на кожни водилки , кожни ремчиња, багаж,
пример, по пат на веб страни или програми футроли за бележници, вечерни торби, торби
за купување по пат на телевизија

за преноќување, држачи за пенкала, делови
од рачен багаж, делови од багаж, чебни

(210) TM 2015/1293

паричници, торбички, школски торби, кеси за
пазарење, мали производи од кожа, куфери

(220) 18/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Pierre Balmain S.A.
44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR

за облека, кожни торби за алат (празни),
торби за пазарење, патни торби, неопходни

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

работи за патување, патни пакети, патни

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

куфери, патни несесери (од кожа), мали
ковчези за производи за лична хигииена и

(591)
(531) 27.05.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18

паричници; крзно, црева за колбасици
кл. 25
облека, обувки, капи; престилки
(облека), облека за бебиња од текстил,
костими за капење, бањарки (направени од
фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи,
блузони, струкирани кошули, чизми, лептир
машни, машка и женска детска облека

кожа и имитација на кожа и
направена од текстил, долна облека, гаќи,
производите од нив кои не се опфатени со
гаќи (облека), деловни кошули, деловни
другите класи; кожа од животни; куфери и
костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња,
патни торби; сонцобрани и чадори за сонце;
секојдневни блузони, секојдневна облека за
стапови за одење и нивни делови; камшици и
долниот дел на телото, секојдневни памучни
сарачки производи; кожа (необработена или
панталони, секојдневни јакни, секојдневни
полуобработена),
егзотична
кожа
панталони, секојдневни кошули, секојдневни
(необработена или полуобработена) и
здолништа,
секојдневни
панталони,
имитации на кожа и артикли направени од
секојдневни елеци, секојдневна облека,
овие
материјали
вклучувајќи
но
не
градска
секојдневна
облека,
класични
ограничувајќи се на актовки, торби за на грб,
кошули, капути, перјани јакни, свечени
багаж, торби, торби за кампери, торби за
капути, свечени панталони, свечени кошули,
планинари, торби за на плажа, паричници,
свечени чевли, свечени униформи, облека,
бостон чанти, акт чанти, деловни чанти,
фустани,
домашни
наметки,
вечерни
футроли за картички, држачи за картички,
фустани,
вечерни
костуми,
формални
паричници за картички, сандаци, торби за
фустани, смокинзи, свечена вечерна облека,
носење, секојдневни торби, навлаки за
формални скроени костуми, формални
чековни книшки, држачи за чековни книшки,
скроени
панталони, формална облека,
паричници за чековни книшки, држачи за
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крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, 44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR
облека за голф,

свечени тоалети, шапки, (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

домашни јакни, домашна облека, јакни, ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
фармерки, тексас облека, облека за (540)
џогирање, џемпери, плетена облека, плетена
облека (сечена и шиена), плетени маици,
плетени блузи, трикотажа, плетена облека,
комплети за бебиња (облека), кожни јакни,
кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека, (531) 27.05.02
секојдневни панталони, женска долна облека (551) индивидуална
(lingerie), долна облека, струкирани кошули (510, 511)
кожа и имитација на кожа и
со долги ракави, костуми за маскенбал, кл. 18
коплети папучи, коплети папучи направени од производите од нив кои не се опфатени со
фротир, облека за трудници, украсни шалови, другите класи; кожа од животни; куфери и
вратоврски, хулахопки, облека што се носи патни торби; сонцобрани и чадори за сонце;
околу врат, ноќници, кошули за спиење, стапови за одење и нивни делови; камшици и
облека за спиење, маици со отворен врат, сарачки производи; кожа (необработена или
егзотична
кожа
облека за надвор, надворешна (горна) полуобработена),
облека, мантили, панталони, парки; џебни (необработена или полуобработена) и
марамчиња, поло маици, поло блузи, имитации на кожа и артикли направени од
материјали
вклучувајќи
но
не
пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека овие
за дожд, готова облека за мажи и жени, ограничувајќи се на актовки, торби за на грб,
шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање багаж, торби, торби за кампери, торби за
или за фудбал, чевли во кожа, кратки планинари, торби за на плажа, паричници,
панталони, шорцеви, облека со кратки бостон чанти, акт чанти, деловни чанти,
ракави, капи за туширање, здолништа, футроли за картички, држачи за картички,
папучи, чорапи, спортски јакни, спортски паричници за картички, сандаци, торби за
маици, спортски чевли, спортска облека, носење, секојдневни торби, навлаки за
спортска плетена облека, долги најлонски чековни книшки, држачи за чековни книшки,
чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни паричници за чековни книшки, држачи за
тренерки, капи за пливање, костуми за чекови, паричници за чекови (направени од
пливање, комплети за пливање, облека за кожа), торбички за монети, држачи за
пливање, скроена облека, маици без ракави кредитни картички, торби за документи, торби
(tank tops), маици со кратики ракави, кравати, за летови, ловечки торби (додатоци за лов),
горни елеци, облека за горниот дел на торби за облека за патување, торби за голф,
телото, панталони, поткошули, униформи, рачни торби, ранци, држачи за лични карти,
плетена облека од сомот, елеци, машки футроли за клучеви, држачи за клучеви,
елеци, волнени украсни шалови, волнени кожни водилки , кожни ремчиња, багаж,
шамии, проткаени кошули, проткаени костуми футроли за бележници, вечерни торби, торби
(220) 18/12/2015

за преноќување, држачи за пенкала, делови
од рачен багаж, делови од багаж, чебни

(442) 31/08/2016
(731) Pierre Balmain S.A.

паричници, торбички, школски торби, кеси за
пазарење, мали производи од кожа, куфери

(210) TM 2015/1294
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за облека, кожни торби за алат (празни), фротир, облека за трудници, украсни шалови,
торби за пазарење, патни торби, неопходни вратоврски, хулахопки, облека што се носи
работи за патување, патни пакети, патни околу врат, ноќници, кошули за спиење,
куфери, патни несесери (од кожа), мали облека за спиење, маици со отворен врат,
ковчези за производи за лична хигииена и облека за надвор, надворешна (горна)
паричници; крзно, црева за колбасици облека, мантили, панталони, парки; џебни
кл. 25
облека, обувки, капи; престилки марамчиња, поло маици, поло блузи,
(облека), облека за бебиња од текстил, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека
костими за капење, бањарки (направени од за дожд, готова облека за мажи и жени,
фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи, шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање
блузони, струкирани кошули, чизми, лептир или за фудбал, чевли во кожа, кратки
машни, машка и женска детска облека панталони, шорцеви, облека
направена од текстил, долна облека, гаќи, ракави, капи за туширање,

со кратки
здолништа,

гаќи (облека), деловни кошули, деловни папучи, чорапи, спортски јакни, спортски
костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња, маици, спортски чевли, спортска облека,
секојдневни блузони, секојдневна облека за спортска плетена облека, долги најлонски
долниот дел на телото, секојдневни памучни чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни
панталони, секојдневни јакни, секојдневни тренерки, капи за пливање, костуми за
панталони, секојдневни кошули, секојдневни пливање, комплети за пливање, облека за
здолништа,
секојдневни
панталони, пливање, скроена облека, маици без ракави
секојдневни елеци, секојдневна облека, (tank tops), маици со кратики ракави, кравати,
градска
секојдневна
облека,
класични горни елеци, облека за горниот дел на
кошули,

капути,

перјани

јакни,

свечени телото, панталони, поткошули, униформи,

капути, свечени панталони, свечени кошули, плетена облека од сомот, елеци, машки
свечени чевли, свечени униформи, облека, елеци, волнени украсни шалови, волнени
фустани,
фустани,

домашни
наметки,
вечерни шамии, проткаени кошули, проткаени костуми
вечерни
костуми,
формални
фустани, смокинзи, свечена вечерна облека, (210) TM 2015/1295 (220) 18/12/2015
формални скроени костуми, формални
(442) 31/08/2016
скроени
панталони, формална облека, (731) Pierre Balmain S.A.
крзнена облека, ракавици, капчиња за голф, 44, rue Francois 1er, 75008, Paris, FR
облека за голф, свечени тоалети, шапки, (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
домашни јакни, домашна облека, јакни, ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
фармерки, тексас облека, облека за (540)
џогирање, џемпери, плетена облека, плетена
облека (сечена и шиена), плетени маици,
плетени блузи, трикотажа, плетена облека,
комплети за бебиња (облека), кожни јакни,
кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека,
секојдневни панталони, женска долна облека
(lingerie), долна облека, струкирани кошули
со долги ракави, костуми за маскенбал,
коплети папучи, коплети папучи направени од
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(551) индивидуална

фротир), ремени, бермуди, блејзери, блузи,

(510, 511)

блузони, струкирани кошули, чизми, лептир

кл. 18
кожа и имитација на кожа и машни, машка и женска детска облека
производите од нив кои не се опфатени со направена од текстил, долна облека, гаќи,
другите класи; кожа од животни; куфери и гаќи (облека), деловни кошули, деловни
патни торби; сонцобрани и чадори за сонце; костуми, боксерки, капи, џемпери со копчиња,
стапови за одење и нивни делови; камшици и секојдневни блузони, секојдневна облека за
сарачки производи; кожа (необработена или долниот дел на телото, секојдневни памучни
полуобработена),

егзотична

кожа панталони, секојдневни јакни, секојдневни

(необработена или полуобработена) и панталони, секојдневни кошули, секојдневни
имитации на кожа и артикли направени од здолништа,
секојдневни
панталони,
овие
материјали
вклучувајќи
но
не секојдневни елеци, секојдневна облека,
ограничувајќи се на актовки, торби за на грб, градска
секојдневна
облека,
класични
багаж, торби, торби за кампери, торби за кошули, капути, перјани јакни, свечени
планинари, торби за на плажа, паричници, капути, свечени панталони, свечени кошули,
бостон чанти, акт чанти, деловни чанти, свечени чевли, свечени униформи, облека,
футроли за картички, држачи за картички, фустани,
паричници за картички, сандаци, торби за фустани,

домашни
наметки,
вечерни
вечерни
костуми,
формални

носење, секојдневни торби, навлаки за фустани, смокинзи, свечена вечерна облека,
чековни книшки, држачи за чековни книшки, формални скроени костуми, формални
паричници за чековни книшки, држачи за скроени
панталони, формална облека,
чекови, паричници за чекови (направени од крзнена облека, ракавици, капчиња за голф,
кожа),

торбички

за

монети,

држачи

за облека за голф,

свечени тоалети, шапки,

кредитни картички, торби за документи, торби домашни јакни, домашна облека, јакни,
за летови, ловечки торби (додатоци за лов), фармерки, тексас облека, облека за
торби за облека за патување, торби за голф, џогирање, џемпери, плетена облека, плетена
рачни торби, ранци, држачи за лични карти, облека (сечена и шиена), плетени маици,
футроли за клучеви, држачи за клучеви, плетени блузи, трикотажа, плетена облека,
кожни водилки , кожни ремчиња, багаж, комплети за бебиња (облека), кожни јакни,
футроли за бележници, вечерни торби, торби кожни гаќи, кожни панталони, кожна облека,
за преноќување, држачи за пенкала, делови секојдневни панталони, женска долна облека
од рачен багаж, делови од багаж, чебни (lingerie), долна облека, струкирани кошули
паричници, торбички, школски торби, кеси за со долги ракави, костуми за маскенбал,
пазарење, мали производи од кожа, куфери коплети папучи, коплети папучи направени од
за облека, кожни торби за алат (празни), фротир, облека за трудници, украсни шалови,
торби за пазарење, патни торби, неопходни вратоврски, хулахопки, облека што се носи
работи за патување, патни пакети, патни околу врат, ноќници, кошули за спиење,
куфери, патни несесери (од кожа), мали облека за спиење, маици со отворен врат,
ковчези за производи за лична хигииена и облека за надвор, надворешна (горна)
паричници; крзно, црева за колбасици облека, мантили, панталони, парки; џебни
кл. 25
облека, обувки, капи; престилки марамчиња, поло маици, поло блузи,
(облека), облека за бебиња од текстил, пуловери, пиџами, мантили за дожд, облека
костими за капење, бањарки (направени од за дожд, готова облека за мажи и жени,
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шалови, кошули, чевли, чевли за џогирање кл. 7 земјоделски инструменти освен рачноили за фудбал, чевли во кожа, кратки управувани, земјоделски машини, комбајн за
панталони, шорцеви, облека
ракави, капи за туширање,

со кратки жнеење, машина за пресадување ориз,
здолништа, врзувач; мобилна машина за сепарирање

папучи, чорапи, спортски јакни, спортски зрна,
машина
маици, спортски чевли, спортска облека, мотокултиватори,

за
лупење
машини
за

ориз,
сечење

спортска плетена облека, долги најлонски грмушки, машина за пресадување зеленчук,
чорапи, костуми, трегери, џемпери, горни сечила за машини за сено, машина за
тренерки, капи за пливање, костуми за жнеење

пченка,

култиватори

(машини),

пливање, комплети за пливање, облека за плугови за копање, машини за лупење зрна,
пливање, скроена облека, маици без ракави жетвари и врзувачи, жетвари и сепаратори,
(tank tops), маици со кратики ракави, кравати, машини за сеење, машини за распрскување,
горни елеци, облека за горниот дел на машини за сепарирање зрна, косилки, мотори
телото, панталони, поткошули, униформи, и погонски машини освен за копнени возила,
плетена облека од сомот, елеци, машки делови и опрема за мотори и погонски
елеци, волнени украсни шалови, волнени машини од сите видови, дизел мотори,
шамии, проткаени кошули, проткаени костуми

бензински мотори, мотори за морски пловила
или бродови, морски компресори, електрични

(210) TM 2015/1296

мотори, лежиште за осовината на клип, клип,
осовина на клип, прстен на клип, филтер за

(220) 18/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) YANMAR CO., LTD
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP

гориво, коленести вратила, цилиндар за
мотори и погонски машини, издув за мотори и

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

погонски машини, ремени за вентилаторот за

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

мотори и погонски машини, вентилатори за
мотори и погонски машини, инјкетори на
гориво за погонски машини, пригушувачи на
издуви за мотори и погонски машини,
радијатори (ладење) за мотори и погонски
машини, уреди за палење мотори со
внатрешно согорување, стартери за мотори и
погонски
машини,
компресори,
пумпи,
машини со пумпи, топлинска пумпа на гас,

(531) 26.11.10;26.11.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

4

минерални

масла

и

масти

за

пумпи
за
инјектирање

подмачкување,
пумпа
за
гориво, хидраулична пумпа,

генератори
на
електрична
енергија,
индустриски цели (не за гориво); негенератори со дизел погонски машини,
минерални масла и масти за индустриски
генератори со погонски машини на гас,
цели (не за гориво); горива; восоци
соларни фотоволтаици, генератори на
(суровини); цврсти лубриканти; сурова нафта
електрична
енергија
со
системи
за
или рафинирано масло; индустриско масло;
искористување на топлината од отпадот,
моторно масло; лубрикант; масло за мотор со
градежни машини и апарати; машини и
внатрешно согорување; масло за дизел
апарати за товарање/истоварање, делови и
гориво; лесно масло; бензин; запаливо
опрема за истите, багер, товарач со тркала,
масло;
гасно
гориво
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багер со лопата, булдожер, моторизирани памфлети
носачи за сите терени, носач, машински кл. 18

торба; торба за на појас (стомак);

елементи (кои не се за копнени возила) ранец,
осовини, оски или вретена (кои не се за кл. 25

торби
за
риболов
јакна; водоотпорни јакни; јакна за

копнени возила), спојки за осовини или рибари; јакна за риболов; парка; ветровка;
конектори (машински елементи кои не се за капут; перјан капут; елек; елек за риболов;
копнени возила), пренесувач на моќта и џемпер; кошула; свечена кошула; палто за
менувачи за машини (кои не се за копнени дожд; водоотпорна парка за на јахта;
возила),

компресори

за

снег

или панталони; војнички панталони; едноделна

распрскувачи за снег, индустриски машини за облека со ракави и ногавици; комбинезон;
риболов, потоплив чистач за мрежи за работна
облека
за
рибари;
гамаши;
одгледување риби, машини за млечни водоотпорни длабоки чизми; штитници за
производи, машини и апарати за пакување уши; престилка; греjач за врат; грејач за раце;
или завиткување, пренесувачи на моќта и капи за заштита од сончева светлина; капа;
менувачи за машини (кои не се за копнени плетена шапка; шапка; шапка за работа;
возила), трактор, трактор за земјоделство чизми; чевли за дожд; патики; чевли за на
кл. 11 апарати за климатизација; системи за брод; работни чизми;
климатизација со GHP (топлинска пумпа на водоотпорни
чизми

гумени
чизми;
за
риболов

гас); бојлери; апарати и инсталации за кл. 37 инсталација, поправка и одржување на
разладување; контејнери за разладување; опрема за греење; инсталација, поправка и
апарат за сушење сточна храна; апарат за одржување на апарати за климатизација;
сушење за жетва; разменувачи на топлина; изнајмување на клима-уреди; одржување и
кула

за

осветлување поправка

на

авиони;

изнајмување

на

кл. 12 мотори и погонски машини за копнени градежни машини и апарати; изнајмување на
возила, машински елементи за копнени багери; поправка и одржување на градежни
возила, осовини, оски или вретена за копнени машини; одржување на трактори; одржување
возила, лагери (машински елементи за и поправка на моторни возила; бензинска
копнени возила), спојки за осовини или пумпа за возила: одржување и поправка на
конектори (машински елементи за копнени пловни објекти; одржување и поправка на
возила), пренесувачи на моќта и менувачи за генератори за електрична енергија; поправка
машини за копнени возила, пловни објекти и или одржување на земјоделски машини и
делови и опрема за истите, излетнички инструменти; поправка или одржување на
бродови и делови и опрема за истите, телекомуникациски машини и апарати;
рибарски бродови и делови и опрема за поправка или одржување на машини и
истите, хеликоптер, трактор, трактор за инструменти за
земјоделство, гуми за тркала на возило, одржување на
тркала за возило, гасеници, седишта на одржување

риболов; поправка
косилки; поправка

компресори

за

снег

или
или
или

возило, волани на возила, моторизирани распрскувачи за снег
носачи
за
сите
терени,
носач
кл. 16 кутии од картон или хартија; хартија за (210) TM 2015/1297 (220) 18/12/2015
пакување;

торби

(пликоа,

торбички)

од

(442) 31/08/2016
хартија или пластика, за пакување; пластичен (731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
филм за завиткување; печатени работи;
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ул.„ Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, MK

(210) TM 2015/1299

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

(442) 31/08/2016
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп

(540)

ул.„ Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, MK

(220) 18/12/2015

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, сива,
црвена, црна
(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13
(554)
(551) индивидуална

(591) бела, светло и темно сина, сива,

(510, 511)
кл. 34 туту; производи за пушачите; кибрити

црвена, црна
(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13

(210) TM 2015/1298

(554)
(551) индивидуална

(220) 18/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ул.„ Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,

(510, 511)

Прилеп, MK

(210) TM 2015/1300

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 31/08/2016
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ул.„ Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
(220) 18/12/2015

Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, сива,
црвена, црна
(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 туту; производи за пушачите; кибрити
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(591) бела, сива, црвена, црна

кл.

(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13

производи од тутун; замени за тутун кои не се

(554)
(551) индивидуална

користат во медицински или куративни цели;
цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за

(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

правење цигари; туби за цигари; филтери за
цигари; хартија за цигари; електронски

(210) TM 2015/1301

цигари, течности за електронски цигари,
кибрит и артикли за пушачи

(220) 18/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ул.„ Прилепски бранители“ бр. 85, 7500,
Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

34

тутун,

преработен

(210) TM 2015/1309

или

сиров;

(220) 21/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Abbott Molecular Inc.
1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois
60018, 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)

VYSIS
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, златна, сива, црвена, црна
(531) 25.01.19;26.04.09;26.11.13
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
(210) TM 2015/1307

(220) 18/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE

кл. 1 реагенси за лабораториска употреба;
решенија за предтретман на ткиво, реагенси
за

миење

и

бафери

за

употреба;
врзувачки
лабораториска употреба;

лабораториска
реагенси
за
хибридизациски

бафери
за
лабораториска
употреба;
хибридизациски реагенси за лабораториска
употреба
кл. 3 реагенси за медицинска употреба;
решенија за предтретман на ткиво, реагенси
за миење и бафери за медицинска употреба;
врзувачки реагенси за медицинска употреба;

хибридизациски бафери за медицинска
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПупотреба, хибридизациски реагенси за
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
медицинска употреба
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2015/1312

GREY
(551) индивидуална
(510, 511)
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бул. 8ми Септември бр. 16, 2ри кат, Скопје,

услуги; изработка и развој на комјутерски

MK

хардвер и софтвер

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев

(210) TM 2015/1316

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(731) NOVARTIS AG,

(540)

CH - 4002 Basel, CH

(442) 31/08/2016

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Nasha Kukja

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

TYVERB

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување
работи
кл.
кл. 42

со

(220) 22/12/2015

работата,

канцелариски (551) индивидуална
(510, 511)

38
телекомуникации кл. 5
фармацевтски
научни и технолошки услуги и препарати;
санитарни

и ветеринарни
препарати
за

истражување и планирањето поврзано со медицински цели; диететски супстанции што
нив; индустриски анализи и истражувачки се користат во медицината, храна за бебиња,
услуги; изработка и развој на комјутерски фластери, материјали за завои, материјали
хардвер и софтвер
(210) TM 2015/1313

за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
(220) 22/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за информатичка
технологија и консултантски активности
СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје

уништување
хербициди

штетници,

(210) TM 2015/1319

фунгициди,

(220) 22/12/2015

ул. 1732, бр. 4, влез 1, кат 3, стан 1, Скопје,
MK

(442) 31/08/2016
(731) Сојуз на извидници на Македонија
ул. Вељко Влаховиќ бр. 20/А, MK

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев

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

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)

(540)

Silicon Vardar
(551) индивидуална

(591) бела и виолетова
(531) 26.01.16;27.05.24

(510, 511)
(554)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
(551) индивидуална
управување со работата, канцелариски
(510, 511)
работи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
кл.
38
телекомуникации
управување со работата; канцелариски
кл. 42
научни и технолошки услуги и
работи; дирекно рекламирање, издавање
истражување и планирањето поврзано со
лиценци за стоки и услуги за други лица,
нив; индустриски анализи и истражувачки
изнајмување
рекламен
материјал,
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рекламен
испитување

простор, (210) TM 2015/1320
на

(220) 22/12/2015

јавното

(442) 31/08/2016
мислење,
компјутерско
рекламирање, (731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
консултирање, организирање саеми за Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
комерцијални
или
рекламни
цели, (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
промовирање на услуга за терти лица, ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
ширење
на
реклмани
огласи (540)
кл. 41 образовни услуги; обука; спортски и
културни

активности;

гиманстичка

обука,

NUTRIXA

(551) индивидуална
електронско издаваштво, забава, забави
(510, 511)
(планирање забави), известување за забави,
кл. 5 диететски супстанции прилагодени за
известување
за
рекреација,
изложби
медицинска употреба, диететски додатоци во
(организирање изложби) за културни и
исхраната на луѓето, храна за посебна
рекламни цели, изнајмување аудио опрема,
медицинска употреба
изнајмување
опрема
за
нуркање,
изнајмување спортска опрема со исклучок на
возила,
интернати,
информирање
за
образование, јазик со знаци (толкување јазик
со
знаци),
колонгреси

(210) TM 2015/1321

(220) 23/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

книги (објавување
книги),
Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE
(организирање
и
водење
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПконгреси), конференции (организирање и
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
водење
конференции),
лотарии
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(организирање
лотарии),
натпревари
(540)
(организирање натпревари) [образование или
забава], кпубови, електронско издаваштво,
обезбедување спортска опрема, паркови
(забавни паркови), педагошки истражувања,
пишување текстоци пто не се рекламни,
планирање
забави,
практична
обука
[демонстрирање], преведување, работилници
(организирање и водење
[обука],
услови
за

работилници)
рекреирање

(обезбедување услови за рекреирање),
услуги на кампови за летување [за забава],
услуги на клубови [забава или образование], (591) бела, светло сива, темно сива
услуги на спортски кампови, фотографски (531) 26.04.16
(551) индивидуална
репортажи
кл. 43 услуги на обезбедување храна и (510, 511)
тутун, преработен или сиров;
сместување; кл. 34
изнајмување шатори, простор за кампување, производи од тутун; замени за тутун кои не се
услуги на камповите за летување, кампови за користат во медицински или куративни цели;
Цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за
одмор, туристички домови
пијалаци;

привремено

превење на цигари; туби за цигари; филтри
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за цигари; хартија за цигари; електронски (510, 511)
цигари; течности за електронски цигари, кл.

25

облека,

капи

кл. 28
игри
гимнастика

(210) TM 2015/1322

кл. 41 обука; забава; спортски и култирни
активности; практична обука, разонода,

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО Велес

играчки;
и

и

кибрит и артикли за пушачи
(220) 23/12/2015

и

обувки

предмети за
спорт

услови за рекреирање

ул. Раштански пат бр. 1, 1400, Велес, MK

(210) TM 2015/1324

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

(442) 31/08/2016
(731) Dennis Tinggard Wiebking Thomsen

(540)

str. Havevej no. 16, 4700, Naestved, DK

(220) 23/12/2015

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)
(591) темно црвена
(531) 07.15.01;27.05.02;27.05.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19
неметални градежни материјали,
заблени ќерамиди, земја за тули, тули,

(591) кафена, црвена, зелена, жолта
ќерамиди што не се од метал, ќерамиди што
(531) 01.15.15;27.05.17
не
се
од
метал
за
градба
(551) индивидуална
кл. 37 градежни конструкии
(510, 511)
кл.
25
облека,
обувки
и
капи
(210) TM 2015/1323 (220) 23/12/2015
кл. 28
игри и играчки; предмети за
(442) 31/08/2016
гимнастика
и
спорт
(731) Dennis Tinggard Wiebking Thomsen
кл. 41 обука; забава; спортски и култирни
str. Havevej no. 16, 4700, Naestved, DK
активности; практична обука, разонода,
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
услови за рекреирање
Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
(540)
(210) TM 2015/1325 (220) 23/12/2015
(442) 31/08/2016
(731) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
(591) кафена, црвена, зелена, жолта
(531) 01.15.15;27.05.09;27.05.17
(551) индивидуална
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(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, MK
(540)
(591) темно сина, светло сина, розева, светло
зелена
(531) 27.05.04;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
храна

фармацевтски препарати; диететска
и
супстанци
прилагодени
за

медицинска употреба; додатоци во исхрана
за луѓето
(591) црна, петролеј, бела и сива
(210) TM 2015/1326

(220) 23/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(531) 26.01.18;27.05.09;27.05.11
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалоци
(210) TM 2015/1328

(220) 23/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада бр.56,
Скопје, MK
(591) темно сина, светло сина, розева

(540)

(531) 02.09.01;27.05.04;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(591) црна, петролеј и сива
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диететска (531) 27.05.09;27.05.11
храна
и
супстанци
прилагодени
за (554)
медицинска употреба; додатоци во исхрана (551) индивидуална
(510, 511)
за луѓето
кл. 43
(210) TM 2015/1327

(220) 23/12/2015

услуги за обезбедување на храна и

пијалоци

(442) 31/08/2016
(210) TM 2015/1329
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(442) 31/08/2016
(731) Друштво за трговија и услуги НАС

компресиран

гас

или

течен

воздух

МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Јосиф Даскалов бр. 6, Скопје, Ѓорче

превезување;
превезување

Петров, MK

(испорачување стоки); транспортирање стоки

кл. 39 испорачување стоки; пакување стоки;
превезување по цевоводи;
со
камиони;
стоки

(740) Друштво за трговија и услуги НАС МБД
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - Подружница НАС
МБД Скопје

(210) TM 2015/1332

(220) 25/12/2015

ул. Борис Трајковски 198 А, Скопје, Кисела

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за компјутерско

Вода
(540)

програмирање СИНГУЛАР ГРОУП ДОО
Скопје
ул. Франклин Рузвелт бр. 43 А, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сина и портокалова
(531) 27.05.11;27.05.17;27.05.25
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена
(531) 26.04.08;26.04.09;27.05.17
(554)
(551) индивидуална

кл. 1 аргон; ацетил; гасови (заштитни гасови)
(510, 511)
за заварување; гасови во цврста состојба за
кл. 9
научни, наутички, геодетски,
индустриска употреба; јаглерод; кислород;
фотографски, кинематографски и оптички
метан; моторни горива (хемиски додатоци на
апарати и инструменти, како и апарати и
моторните горива); неон; пренесување
инструменти за мерење тежина, мерење,
(течност за пренесување); препарати за
сигнализирање, проверка (контрола), апарати
согорување (хемиски додатоци за моторни
и инструменти за спасување и обучување;
горива); серво управување (течност за серво
апарати и инструменти за спроведување,
управување); хелиум; хидраулични системи
вклучување
и
(течности
за
хидраулични
системи)
исклучување,
трансформирање,
кл. 4 адитиви, нехемиски, на моторните
акумулирање, регулирање или контрола на
горива; бензин во сурова состојба или
електрична енергија; апарати за снимање,
рафиниран; гас (производствен гас); гас за
пренос или репродукција на звук или слика;
осветлување; гасни горива; гасни мешавини
магнетски носачи на податоци, дискови за
(испарени гасни мешавини); гасно гориво;
снимање; автоматски машини и механизми за
горива
(моторни
горива);
масла
за
апаратите што се активираат со жетони;
индустриска
употреба;
масла
за
регистарски каси, машини за сметање,
подмачкување;
масти
за
индустриска
опрема за обработка на податоци и
употреба; масти за подмачкување; моторни
компјутери, апарати за гаснење пожар
горив;
моторно
масло
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
кл. 6
контејнери од метал [складирање,
управување со работата; канцелариски
превоз]; контејнери од метал за компресиран
работи
гас или течен воздух; контејнери од метал за
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
течно гориво; шишиња [метални садови] за
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работи

поврзани

недвижен
кл.
кл. 42

со

имот
38
тeлекомуникации
научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2015/1333

(220) 25/12/2015

(442) 31/08/2016
(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) бела, светло и темно зелена, жолта,
црвена, црна
(531) 19.07.12;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода
(210) TM 2015/1335

(220) 25/12/2015

(442) 31/08/2016
(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) бела, светло и темно сина, сива, зелена
(531) 19.07.12
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода
(210) TM 2015/1334

(220) 25/12/2015

(442) 31/08/2016
(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) бела, светло и темно зелена, црвена,
црна
(531) 19.07.12;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода
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(210) TM 2015/1336

(220) 25/12/2015

(554)

(442) 31/08/2016
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK

(551) индивидуална

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

софтвер за социјално вмрежување; алатки за
развивање
на
компјутерски
софтвер;

(540)

компјутерски софтвер за употреба како
интерфејс за програмирање апликации (API);

(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; компјутерски

интерфејс за програмирање апликации (API)
за употреба во развојот на софтверските
апликации; интерфејс за програмирање
апликации (API) за компјутерски софтвер кој
ги
потпомогнува
онлајн
услугите
за
социјалното вмрежување и за вчитување,
прикачување,
симнување,
пристап
и
менаџмент
(591) бела, жолта, светло и темно кафеава,
бронзено кафеава, сива, црна
(531) 19.07.09;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(210) TM 2015/1338

(220) 24/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) Facebook, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 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)

на

податоци;

компјутерски

софтвер за креирање, раководење и
комуницирање
со
онлајн
заедницата;
компјутерски софтвер за организирање
настани; компјутерски софтвер за креирање,
уредување,
прикачување,
пристапување,
гледање,

симнување,
постирање,

прикажување,

блогирање,

тагирање,

стриминг,
поврзување,
забележување,
покажување чувства за, коментирање на,
вградување, пренесување, и споделување
или на друг начин обезбедување електронски
медиуми или информации преку компјутерски
и комуникациски мрежи;
компјутерски
софтвер за изменување и овозможување
пренос на слики, аудио-визуелна и видео
содржина;
компјутерски
софтвер
за
собирање,
менаџирање,
уредување,
организирање,
изменување,
пренос,
споделување и складирање на податоци и
информации; компјутерски софтвер за етрговија за симнување кој им дозволува на
корисниците да извршат електронски бизнис
трансакции преку глобални компјутерски и
комуникациски мрежи; софтвер за испраќање
електронски сигнални пораки, известувања и

(531) 26.04.18;27.05.17
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електронски пораки; компјутерски софтвер за овозможува развој, испитување, тестирање и
пребарување; магнетски кодирани картички одржување

на

мобилни

софтверски

за подарок; компјутерски софтвер за апликации за преносливи електронски
употреба во креирање, раководење, мерење комуникациски уреди, имено, мобилни
и ширење на рекламирањето на други лица; телефони, смартфони, рачни компјутери и
сервер за реклами, особено компјутерски таблет компјутери; компјутерски софтвер за
сервер
за
складирање
реклами
и конвертирање природни јазици во машинскидоставување реклами до вебстрани; софтвер извршливи команди; компјутерски софтвер,
за

виртуелни

реални

игри;

компјутерски имено,

интерфејс

за

преведување

за

хардвер
за
виртуелни
реални
игри; овозможување интеракција помеѓу луѓето и
компјутерски периферни уреди; софтвер за машините; компјутерски софтвер во областа
виртуална реалност што се користи за да на вештачката интелегенција; алатки за
овозможи компјутерите, управувачките табли развој на компјутерски софтвер за да им
за видео игри, рачните управувачки табли за овозможи
на
мобилните
софтверски
видео игри, таблет компјутерите, мобилните апликации пристап во позадински услуги;
уреди и мобилните телефони да обезбедат имено,

складирање

на

податоци,

брзи

искуства на виртуелна реалност; софтвер за известувања и менаџмент на корисници
електронски игри за безжични уреди; кл. 35 маркетинг, рекламирање и промотивни
софтвер за електронски игри за рачни услуги; услуги за истражување на пазарот и
електронски уреди; програми за видео и информациони услуги; промовирање на стоки
компјутерски игри; периферни уреди за и услуги за други преку компјутер и
носење за компјутери, таблет компјутери, комуникациски мрежи; бизнис и услуги за
мобилни

уреди

и

мобилни

телефони; рекламирање,

особено,

медиумско

софтвер за виртуелна реалност; софтвер за планирање и медиумско купување за други;
видео игри; интерактивни мултимедијални бизнис и услуги за рекламирање, особено,
програми за компјутерски игри; програми за услуги за рекламирање за следење на
електронски игри за симнување; софтвер за рекламниот
учинок,
за
раководење,
компјутерски игри; слушалки за употреба со дистрибуција и услуги за рекламирање, за
компјутери;
ласерска
опрема
за
не- анализирање на рекламните податоци, за
медицински цели; периферни компјутерски пријавување на податоци за рекламирање, и
уреди за носење; периферни уреди; за оптимизирање на перформансите
компјутерски
софтвер
за
далечинска рекламирање; консултантски услуги

на
во

комуникација;
софтвер
за
зголемена полето
на
рекламирањето,
особено,
реалност за употреба во мобилни уреди за прилагодување на напорите за маркетинг на
интегрирање електронски податоци со други; услуги за комерцијални информирање,
реална светска околина со цел за забава, особено, служење реклами за обезбедување
образование, игри, комуникација и социјално на
вмрежување; софтвер за симнување
природата на мобилната апликација

извештаи,

насочено

рекламирање,

и

во раководење
со
електронско
зачувани
за раклами, за употреба на глобалната

пристапување и гледање текст, слики и компјутерска мрежа; олеснување на размена
електронски
податоци
поврзани
со и продажба на услуги и производи од трета
конференции во областа на развојот на страна преку компјутер и комуникациски
софтвери;
компјутерски софтвер кој мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои
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има широк спектар на производи за широка промовираат

интересите

на

потрошувачка на други, картички за подарок, професионалците и бизнисите во полето за
и испорака на дигитални медии, слушалки за развој на мобилната софтвер апликација
виртуелната реалност, и содржина и кл. 36 услуги на обработка на финансиски
податоци
за
виртуелната
реалност; трансакции,
особено,
расчистување
и
обезбедување на онлајн место за маркетинг порамнување на финансиските трансакции
на продавачите на стоки и услуги; преку компјутер и комуникациски мрежи;
обезбедување на онлајн олеснување за електронска обработка и пренос на податоци
поврзување на продавачите и купувачите; за плаќање на сметки за корисниците на
обезбедување на онлајн олеснување за компјутер и комуникациските мрежи; услуги
информирањето на потрошувачите во полето за електронски трансфер на средства; услуги
за подароци; промовирање на добра и услуги на плаќање на сметки; услуги на финансиска
за други преку обезбедување на онлајн размена,
особено,
обезбедување
на
олеснување преку истакнување на предлози виртуелни валути за користење од страна на
за подароци; бизнис вмрежување; услуги на членовите на онлајн заедница преку
вработување

и

примање;

услуги

за компјутер

и

комуникациски

мрежи

рекламирање и дистрибуирање информации, кл. 38 услуги на споделување фотографии и
особено, обезбедување на доверлив простор видеа, особено, електронски пренос на
за
рекламирање
преку
глобалната дигитални фајлови за фотографии, видеа и
компјутерска мрежа; обезбедување на онлајн аудио визуелна содржина помеѓу интернет
компјутерски бази на податоци и онлајн корисниците;
пребарувања во бази на податоци во полето овозможување

пристап

телекомуникации;
до компјутерски,

на доверливоста; при-пејд услуги за картички електронски и онлајн бази на податоци;
за
подароци,
особено,
издавање
на телекомуникациски
услуги,
особено
сертификат за картичка за подарок што може електронски пренос на електронски медиуми,
да бидат надоместоци за стоки и услуги; податоци, пораки, графика, слики, аудио,
добротворни услуги, особено промоција на видео и информации; обезбедување онлајн
јавната свест во врска со добротворони, форуми за комуникација на теми од општиот
филантропски, волонтерски, јавни услуги и интерес; обезбедување онлајн комуникациски
услуги во врска со заедницата и хуманитарни линкови кои пренесуваат мобилни уреди и
активности;
обезбедување
на интернет корисници на други локални и
натпреварувачки и стимулирачки наградни глобални онлајн локации; обезбедување
програми
наменети
за
препознавање, пристап до вебстрани на трети лица или до
наградување и охрабрување на поединец и други електронски содржини на трети лица
група која учествува во самоподобрување, преку
универзално
приклучување;
самоисполнување,
добротворни, обезбедување онлајн услуги преку соби за
филантропски, волонтерски, јавни програми и разговор (chat rooms), маил и брзи пораки, и
услуги на заедницата и хуманитарни електронски огласни табли; аудио, текст и
активности и споделување на производ од видео емитувачки услуги преку компјутер или
креативна работа; организирање на изложби други
комуникациски
мрежи,
особено
и настани во полето за развој на софтвер и прикачување, постирање,
прикажување,
хардвер за комерцијални и цели за изменување,
рекламирање; услуги на здружение што ги пренесување
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аудио и видео; услуги на глас преку интернет вмрежување,
протокол

(VoIP);

услуги

на

интернетот

и

социјалните

телефонски медиуми и дистрибуцијата на материјали за

комуникации; обезбедување пристап до курсот во врска со тоа; онлајн списанија,
компјутерски бази на податоци во областа на особено блогови (blogs) во кој е дефинирана
социјалното
вмрежување,
претставување
и

социјалното содржината на корисниците; образовни
запознавање услуги, особено обезбедување виртуелно

кл. 41 услуги за забава; обезбедување на реални игри, интерактивна забава и
компјутерски, електронски и онлајн бази на виртуелно реална содржина; обезбедување
податоци

за

образовна,

рекреативна

и копјутерска игра за користење на целата

забавна употреба во областа на забавата и мрежа
од
корисниците
на
мрежа;
во областите на средните, студентските, обезбедување онлајн зголемени реалност
социјалните и заедничките интересни групи; игри;
образовни
услуги,
особено
услуги на споделување фотографии и видеа; обезбедување
онлајн
видео
игри;
електронски издавачки услуги за други; организирање изложби во
услуги за забава, особено овозможување интерактивната
забава,
интерактивни и услуги за игри за повеќе реалност,

потрошувачката

областа на
виртуелната
електроника

и

играчи и за еден играч за игри кои се играат забавната индустрија на видео игри
за
преку компјутер или комуникациски мрежи; културни или образовни цели; организирање
обезбедување
информации
компјутерски игри и видео

за
онлајн и спроведување образовни конференции;
игри преку организирање изложби и настани во областа

компјутер
или
комуникациски
мрежи; на развојот на софтвер за образовни цели;
организирање и спроведување на натпревари образовни услуги, имено организирање и
и потпомагање настани за играчи на видео спроведување конференции и семинари во
игри и играчи на компјутерски игри; областа на вештачката интелегенција
и
обезбедување онлајн ресурси за развивачите интернетот
на
предмети
на софтвер; натпреварувачки и стимулирачни кл. 42 дизајнирање и развој на компјутерски
наградни програми дизајнирани да ги хардвер и софтвер; компјутерски услуги,
препознае, награди и поттикне поединците и особено креирање виртуелни заедници за
групите кои се вклучуваат во услуги на само- регистрираните корисници да организираат
подобрување,

самореализација, групи и настани, да учествуваат во дискусии

хуманитарни, филантропски, волонтерски, и да се вклучуваат во социјално, деловно и
јавни и услуги на заедницата и хуманитарни вмрежување во заедницата; компјутерски
активности и споделување на производите од услуги, особено хостирање електронски
креативната
работа;
организирање
и капацитети за други за организирање и
спонзорирање
стимулирачки

натпреварувачки
наградни
програми

и водење состаноци, настани и интерактивни
за дискусии
преку
комуникациски
мрежи;

развивачите на софтвер; објавување на компјутерски услуги како прилагодени веб
образовни материјали, особено обајвување страници што промовираат информации
на книги, списанија, весници и електронски дефинирани од корисникот или назначени,
публикации; образовни услуги, особено лични профили, аудио, видео, фотографски
организирање и спроведување конференции, слики,
текст,
графики
и
податоци;
курсеви, семинари и онлајн обука во областа компјутерски услуги, особено обезбедување
на рекламирањето, маркетингот, социјалното пребарувачи за добивање податоци на
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глобална компјутерска мрежа; обезбедување овозможи на корисниците да извршуваат
веб сајт што промовира технологија која електронски

деловни

трансакции

преку

овозможува он-лајн корисниците да креираат глобална компјутерска мрежа;услуги на
лични профили промовирајќи информации за софтвер како услуга (SAAS) што промовираат
социјално и деловно вмрежување и да ги софтвер за испраќање предупредувања за
пренесуваат
и
споделуваат
таквите електронски пораки, за пренесување на
информации
капацитети;

меѓу повеќекратни он-лајн налози и испраќање и примање на
обезбедување
времено електронски пораки, и да им овозможи на

користење на софтверски апликации што не корисниците

да

извршуваат

електронски

се симнуваат за социјално вмрежување, деловни
трансакции
преку
глобална
креирање виртуелна заедница и пренос на компјутерска мрежа; обезбедување времено
аудио, видео, фотографски слики, текст, користење на он-лајн софтвер што не може
графики и податоци; услуги на ASP, особено, да се симне за употреба при раководење,
хостирање
компјутерски
софтверски мерење и служење реклами за други; ASP
апликации на други; ASP што промовира што промовира API софтвер за раководење,
софтвер

за

креирање,
симнување,
постирање,
блогирање,

да

овозможи

или

олесни следење,

известување

и

мерење

на

уредување,
прикачување, медиумско планирање, медиумско купување
пристапување,
гледање, и рекламирање за други; провајдер на он-лајн
прикажување,
стриминг,

тагирање, платформа за купување реклами, особено,
поврзување, обезбедување на софтверски програми што

анотирање,
покажување
емоција
за, не може да се симнат за да им се овозможи
коментирање на, вградување, пренесување и на купувачите и продавачите на он-лајн
споделување

или

поинаку

обезбедување рекламирање

да

купуваат

и

продаваат

електронски медиуми или информации преку рекламен инвентар; платформа како услуга
компјутер
и
комуникациски
мрежи; (PAAS)
што
промовира
компјутерска
обезбедување услуга на он-лајн мрежа што софтверска платформа за употреба при
овозможува корисниците да ги пренесат купување и ширење на реклама; ASP што
податоците за личниот идентитет во и да ги промовира софтвер за употреба при
споделат податоците за личниот идентитет купување, продавање, следење, вреднување,
со и меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; оптимизирање, таргетирање, анализирање,
обезбедување информации од индекси и испорака
и
бази на информации што може да се рекламирање

известување
за
он-лајн
и маркетинг; ASP што

пребаруваат, вклучувајќи текст, електронски промовира софтвер за употреба при
документи, бази на податоци, графики, дизајнирање и раководење со он-лајн
електронски медиуми, фотографски слики и рекламни и маркетинг кампањи; дизајнирање
аудио-визуелни информации, на компјутер и и развивање софтвер за компјутерски игри и
комуникациски

мрежи;

обезбедување софтвер за видео игри за употреба со

софтвер за е-трговија што не може да се компјутери, програмски систем за видео игри
симне за да им се овозможи на корисниците и компјутерски мрежи; развивање на
да
извршуваат
трансакции преку

електронски
деловни компјутерски хардвер за компјутерски игри;
глобална компјутерска услуги за развивање на видео игра;

мрежа; компјутерски услуги, особено, АЅР обезбедување он-лајн сајтови што им даваат
што промовира API софтвер за да им на корисниците можност да прикачуваат,
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модифицираат и споделуваат содржина и (731) Colgate - Palmolive Company, a
податоци за виртуелна реалност; услуги на Delaware Corporation
дизајн, инженерство, истражување, развој и 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
тестирање во областа на развивање на US
софтвер за мобилна апликација поврзана со (740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
употреба и функционалност на хиперлинкови; бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
технички консултации во
развивање
на
софтвер

областа на 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
за
мобилна (540)

апликација

употреба

поврзана

со

функционалност
на
обезбедување
времена

и

хиперлинкови;
употреба
на

компјутерски софтвер што не може да се
симне што овозможува развој, проценка,
тестирање и одржување на мобилни
софтверски апликации за преносни уреди за
електронска комуникација, имено, мобилни
телефони, смартфони, рачни компјутери и
компјутерски таблети; едукативни услуги, (591) сина, бела, розева
имено, организирање и водење конференции (531) 02.05.06
и семинари во областа на вештачка (551) индивидуална
интелигенција и интернет на нешта (IoT) (510, 511)
кл. 45 услуги на социјално претставување, кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на
вмрежување и запознавање; обезбедување уста
пристап до компјутерски бази на податоци во кл. 21 четки за заби
областите
на
социјално
вмрежување,
социјално претставување и запознавање; (210) TM 2015/1340

(220) 28/12/2015

(442) 31/08/2016
информации во областа на личниот развој, (731) Colgate - Palmolive Company, a
особено
самоподобрување, Delaware Corporation
самоисполнување,
добротворни, 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
филантропски, волонтерски, јавни и услуги во US
обезбедување

социјални

услуги

и

активности; (740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
обезбедување услуги на автентификација бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
при трансакции на е-трговија; обезбедување 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
на автентификација на корисник при (540)
заедницата,

електронски

и

хуманитарни

трансфер

на

средства,

трансакции на кредитна и дебитна картичка и
електронски чек преку глобална компјутерска
мрежа
(591) розе, темно розе, црвена, бела, сина,
светло/темно сина, зелена, лила
(210) TM 2015/1339 (220) 28/12/2015
(531) 04.05.02;24.17.25;25.01.19
(442) 31/08/2016

(554)
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на
уста
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2015/1341

(220) 28/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

(591) розе, црна, бела, сина, светло/темно
сина, зелена
(531) 02.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на
уста
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2015/1343

(591) розе, темно розе, црвена, бела, сина,
светло/темно сина, зелена, лила
(531) 04.05.02;24.17.25;25.01.19
(554)
(551) индивидуална

(220) 28/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

(510, 511)

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
уста
(540)
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2015/1342

(220) 28/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation
300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ

(591) светло сина, зелена, светло зелена,

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

сива, црна, бела

(540)

(531) 02.01.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на
уста
кл. 21 четки за заби

282 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(220) 28/12/2015

работи

(442) 31/08/2016
(731) Colgate - Palmolive Company, a
Delaware Corporation

кл. 36

(210) TM 2015/1344

осигурување; финансиски работи;

монетарни работи;
недвижен имот

работи

поврзани

со

300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US

(210) TM 2015/1346

(220) 28/12/2015

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за увоз извоз и трговија на

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје

големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ ДООЕЛ

(540)

Идрис
С.Горна Бањица, Долна Бањица, Гостивар,
MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

(591) светло зелена, темно розе, црвена,
бела, светло/темно сина, зелена, сива, лила,

СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

црна

(540)

(531) 04.05.02;24.17.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) кафена, црна, бела, сива
кл. 3 паста за заби; течност за плакнење на
(531) 02.01.11;27.05.17
уста
(554)
кл. 21 четки за заби
(551) индивидуална
(510, 511)
(210) TM 2015/1345 (220) 28/12/2015
кл. 30
брашно, производи од брашно,
(442) 31/08/2016
производи од жита, леб, производи од тесто и
(731) КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД слатки, тестенини и тесто од соја [производи
Друштво за осигурување на живот Скопје
за
исхрана]
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 20, II кат,
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
Скопје, MK
со брашно, производи од жита, леб,
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
производи од тесто и слатки, тестенини и
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
тесто од соја [производи за исхрана]
(540)
(210) TM 2015/1348

(220) 29/12/2015
(442) 31/08/2016

(731) Kosova Tobacco
Q.T. "Bregu I Diellit" Lok. 35, , 10000,
Pristina, Kosovo, ZB

(591) сина и бела

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(531) 26.11.12;27.05.11
(554)

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување

со

работата;
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апарати); пластични материјали за пакување
(што не се вклучени во другите класи);
печатарски
букви;
клишиња
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување
работи

со

работата;

канцелариски

кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2015/1352
(591) црна, бела и сива

(442) 31/08/2016
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО

(531) 25.01.19;25.05.01
(554)

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; прибор за пушачи; кибрити
(210) TM 2015/1349

(220) 29/12/2015

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 29/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) ФАЈНАРТ МУЛТИМЕДИЈА Д.О.О.Е.Л.
СКОПЈЕ
ул. Н.Русински -ДЦ. Карпош 3, бб/л, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(591) бела, зелена, жолта, светло и темно
кафеава, бронзено кафеава, црна

(540)

(531) 19.07.09;25.01.19
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, бела, црвена
(531) 27.05.09;27.05.17

кл. 32 пиво

(551) индивидуална

(210) TM 2015/1354

(220) 30/12/2015

(510, 511)
(442) 31/08/2016
кл. 16 хартија, картон и производите од нив (731) Друштво за производство, трговија и
што не се опфатени со другите класи; услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
печатени работи; книговезнички материјал; ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, MK
фотографии;
канцелариски
материјали; (740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
лепила за канцелариска или куќна употреба; бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
материјали што ги користат уметниците; Скопје
сликарски четки; машини за пишување и (540)
канцелариски
прибор
(освен
мебел);
материјал

за
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свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња,
пелени, игри и играчки, тоалетна хартија

(591) жолта, кафеава, бела, зелена ицрвена
(531) 25.05.01;25.05.02
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: прехрамбени производи, пијалаци, тутун,
средство за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички прозводи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите,
свежо овошје и зеленчук, храна за бебиња,
пелени, игри и играчки, тоалетна хартија
(210) TM 2015/1355

(220) 30/12/2015

(442) 31/08/2016
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Пандил Шишков бр. 1лок.1,, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)

пазарете со срце и
задоволство
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со: прехрамбени производи, пијалаци, тутун,
средство за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички прозводи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите,
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)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(210)
TM 2009/0893
TM 2015/0779
TM 2015/0780
TM 2015/0822
TM 2015/0839
TM 2015/0930
TM 2015/0974
TM 2015/1193
TM 2015/1234
TM 2015/1235
TM 2015/1259
TM 2015/1309
TM 2015/1329
TM 2009/0893
TM 2015/0930
TM 2015/1041
TM 2015/1043
TM 2015/1044
TM 2015/1045
TM 2015/1046
TM 2015/1047
TM 2015/1157
TM 2015/0264
TM 2015/0869
TM 2015/0933
TM 2015/0934
TM 2015/0945
TM 2015/0946
TM 2015/0947
TM 2015/0948
TM 2015/0949
TM 2015/0960
TM 2015/0975
TM 2015/1095
TM 2015/1096
TM 2015/1097
TM 2015/1098
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

TM 2015/1099
TM 2015/1100
TM 2015/1101
TM 2015/1110
TM 2015/1111
TM 2015/1157
TM 2015/1208
TM 2015/1254
TM 2015/1255
TM 2015/1259
TM 2015/1269
TM 2015/1270
TM 2015/1271
TM 2015/1272
TM 2015/1273
TM 2015/1275
TM 2015/1276
TM 2015/1309
TM 2015/1339
TM 2015/1340
TM 2015/1341
TM 2015/1342
TM 2015/1343
TM 2015/1344
TM 2015/1157
TM 2015/1176
TM 2015/1178
TM 2015/1296
TM 2015/1329
TM 2015/0772
TM 2015/0786
TM 2015/0817
TM 2015/0822
TM 2015/0911
TM 2015/0955
TM 2015/0974
TM 2015/0975
TM 2015/1018

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

TM 2015/1051
TM 2015/1052
TM 2015/1054
TM 2015/1121
TM 2015/1122
TM 2015/1123
TM 2015/1134
TM 2015/1150
TM 2015/1151
TM 2015/1152
TM 2015/1153
TM 2015/1154
TM 2015/1155
TM 2015/1158
TM 2015/1159
TM 2015/1161
TM 2015/1193
TM 2015/1197
TM 2015/1198
TM 2015/1204
TM 2015/1205
TM 2015/1207
TM 2015/1223
TM 2015/1234
TM 2015/1235
TM 2015/1238
TM 2015/1256
TM 2015/1262
TM 2015/1268
TM 2015/1288
TM 2015/1289
TM 2015/1290
TM 2015/1291
TM 2015/1316
TM 2015/1320
TM 2015/1325
TM 2015/1326
TM 2015/0987

6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11

TM 2015/1329
TM 2015/0779
TM 2015/0780
TM 2015/0812
TM 2015/0839
TM 2015/0987
TM 2015/0999
TM 2015/1296
TM 2015/0812
TM 2015/0831
TM 2003/0861
TM 2015/0343
TM 2015/0800
TM 2015/0895
TM 2015/0900
TM 2015/0902
TM 2015/0907
TM 2015/0917
TM 2015/0918
TM 2015/0919
TM 2015/0920
TM 2015/0958
TM 2015/0974
TM 2015/0987
TM 2015/0990
TM 2015/1076
TM 2015/1184
TM 2015/1187
TM 2015/1206
TM 2015/1213
TM 2015/1230
TM 2015/1267
TM 2015/1332
TM 2015/1338
TM 2015/0911
TM 2015/0974
TM 2015/0812
TM 2015/0900
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11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

TM 2015/0907
TM 2015/1296
TM 2015/0779
TM 2015/0780
TM 2015/0801
TM 2015/0804
TM 2015/0805
TM 2015/0809
TM 2015/0818
TM 2015/0834
TM 2015/0835
TM 2015/0836
TM 2015/0837
TM 2015/0838
TM 2015/0840
TM 2015/0908
TM 2015/0909
TM 2015/0999
TM 2015/1162
TM 2015/1163
TM 2015/1182
TM 2015/1296
TM 2015/1230
TM 2014/1408
TM 2015/0883
TM 2015/0897
TM 2015/0974
TM 2015/1026
TM 2015/1041
TM 2015/1043
TM 2015/1044
TM 2015/1045
TM 2015/1046
TM 2015/1047
TM 2015/1076
TM 2015/1186
TM 2015/1215
TM 2015/1218
TM 2015/1220
TM 2015/1221
TM 2015/1296
TM 2015/1349
TM 2009/0893
TM 2015/1041
TM 2015/1043
TM 2015/1044
TM 2015/1045
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17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

TM 2015/1046
TM 2015/1047
TM 2015/0918
TM 2015/0919
TM 2015/0920
TM 2015/1293
TM 2015/1294
TM 2015/1295
TM 2015/1296
TM 2009/0893
TM 2015/0733
TM 2015/0734
TM 2015/0930
TM 2015/0953
TM 2015/1160
TM 2015/1322
TM 2015/1063
TM 2015/1292
TM 2015/0834
TM 2015/0835
TM 2015/0836
TM 2015/0837
TM 2015/0838
TM 2015/1026
TM 2015/1066
TM 2015/1072
TM 2015/1339
TM 2015/1340
TM 2015/1341
TM 2015/1342
TM 2015/1343
TM 2015/1344
TM 2015/0840
TM 2015/1292
TM 2015/0904
TM 2015/0905
TM 2015/1026
TM 2015/1072
TM 2015/0773
TM 2015/0818
TM 2015/0895
TM 2015/0913
TM 2015/0914
TM 2015/0918
TM 2015/0919
TM 2015/0920
TM 2015/1206

25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30

TM 2015/1264
TM 2015/1293
TM 2015/1294
TM 2015/1295
TM 2015/1296
TM 2015/1323
TM 2015/1324
TM 2015/0784
TM 2015/0818
TM 2015/1323
TM 2015/1324
TM 2014/0583
TM 2014/0584
TM 2015/0803
TM 2015/0820
TM 2015/0821
TM 2015/0867
TM 2015/0868
TM 2015/0906
TM 2015/0938
TM 2015/0956
TM 2015/0957
TM 2015/0976
TM 2015/0980
TM 2015/0981
TM 2015/0982
TM 2015/0983
TM 2015/0988
TM 2015/1035
TM 2015/1058
TM 2015/1059
TM 2015/1060
TM 2015/1061
TM 2015/1062
TM 2015/1081
TM 2015/1082
TM 2015/1085
TM 2015/1179
TM 2015/1185
TM 2015/1192
TM 2015/1232
TM 2015/1233
TM 2015/1239
TM 2015/1266
TM 2011/0622
TM 2013/0891
TM 2015/0614

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

TM 2015/0762
TM 2015/0802
TM 2015/0803
TM 2015/0956
TM 2015/0957
TM 2015/0988
TM 2015/1035
TM 2015/1058
TM 2015/1059
TM 2015/1060
TM 2015/1061
TM 2015/1062
TM 2015/1073
TM 2015/1085
TM 2015/1088
TM 2015/1125
TM 2015/1164
TM 2015/1181
TM 2015/1185
TM 2015/1192
TM 2015/1197
TM 2015/1198
TM 2015/1225
TM 2015/1232
TM 2015/1233
TM 2015/1266
TM 2015/1346
TM 2015/0820
TM 2015/0821
TM 2015/0954
TM 2015/0956
TM 2015/0957
TM 2015/1232
TM 2015/1233
TM 2014/0583
TM 2014/0584
TM 2015/0762
TM 2015/0881
TM 2015/0929
TM 2015/0938
TM 2015/0954
TM 2015/0956
TM 2015/0957
TM 2015/1005
TM 2015/1007
TM 2015/1008
TM 2015/1009
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35

TM 2015/1010
TM 2015/1011
TM 2015/1012
TM 2015/1207
TM 2015/1209
TM 2015/1210
TM 2015/1211
TM 2015/1237
TM 2015/1239
TM 2015/1333
TM 2015/1334
TM 2015/1335
TM 2015/1336
TM 2015/1352
TM 2015/0991
TM 2015/1219
TM 2015/1240
TM 2015/0787
TM 2015/0823
TM 2015/0889
TM 2015/0890
TM 2015/0891
TM 2015/0892
TM 2015/0893
TM 2015/0894
TM 2015/0939
TM 2015/1112
TM 2015/1166
TM 2015/1167
TM 2015/1243
TM 2015/1244
TM 2015/1245
TM 2015/1246
TM 2015/1263
TM 2015/1297
TM 2015/1298
TM 2015/1299
TM 2015/1300
TM 2015/1301
TM 2015/1307
TM 2015/1321
TM 2015/1348
TM 2011/0250
TM 2011/0622
TM 2013/0891
TM 2014/1408
TM 2015/0221
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

TM 2015/0614
TM 2015/0733
TM 2015/0734
TM 2015/0735
TM 2015/0792
TM 2015/0793
TM 2015/0794
TM 2015/0795
TM 2015/0796
TM 2015/0797
TM 2015/0798
TM 2015/0799
TM 2015/0804
TM 2015/0805
TM 2015/0881
TM 2015/0883
TM 2015/0889
TM 2015/0890
TM 2015/0891
TM 2015/0892
TM 2015/0893
TM 2015/0894
TM 2015/0895
TM 2015/0904
TM 2015/0905
TM 2015/0915
TM 2015/0917
TM 2015/0938
TM 2015/0944
TM 2015/0952
TM 2015/0953
TM 2015/0954
TM 2015/0960
TM 2015/0961
TM 2015/0976
TM 2015/0983
TM 2015/0994
TM 2015/0995
TM 2015/0996
TM 2015/0997
TM 2015/0998
TM 2015/0999
TM 2015/1036
TM 2015/1037
TM 2015/1038
TM 2015/1063
TM 2015/1072

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37

TM 2015/1076
TM 2015/1081
TM 2015/1085
TM 2015/1088
TM 2015/1105
TM 2015/1186
TM 2015/1188
TM 2015/1192
TM 2015/1197
TM 2015/1198
TM 2015/1200
TM 2015/1201
TM 2015/1206
TM 2015/1215
TM 2015/1218
TM 2015/1220
TM 2015/1221
TM 2015/1226
TM 2015/1227
TM 2015/1230
TM 2015/1237
TM 2015/1264
TM 2015/1266
TM 2015/1292
TM 2015/1312
TM 2015/1313
TM 2015/1319
TM 2015/1332
TM 2015/1338
TM 2015/1345
TM 2015/1346
TM 2015/1349
TM 2015/1354
TM 2015/1355
TM 2015/0221
TM 2015/0804
TM 2015/0805
TM 2015/0883
TM 2015/0952
TM 2015/1076
TM 2015/1332
TM 2015/1338
TM 2015/1345
TM 2015/0733
TM 2015/0734
TM 2015/0834
TM 2015/0835

37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

TM 2015/0836
TM 2015/0837
TM 2015/0838
TM 2015/0839
TM 2015/1076
TM 2015/1178
TM 2015/1296
TM 2015/1322
TM 2015/0792
TM 2015/0793
TM 2015/0794
TM 2015/0795
TM 2015/0796
TM 2015/0797
TM 2015/0798
TM 2015/0799
TM 2015/0902
TM 2015/0994
TM 2015/0995
TM 2015/0996
TM 2015/0997
TM 2015/0998
TM 2015/1036
TM 2015/1037
TM 2015/1038
TM 2015/1076
TM 2015/1126
TM 2015/1184
TM 2015/1186
TM 2015/1206
TM 2015/1230
TM 2015/1242
TM 2015/1312
TM 2015/1313
TM 2015/1332
TM 2015/1338
TM 2015/0778
TM 2015/0804
TM 2015/0805
TM 2015/0935
TM 2015/0976
TM 2015/0983
TM 2015/0993
TM 2015/1070
TM 2015/1185
TM 2015/1188
TM 2015/1229
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39
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

TM 2015/1329
TM 2015/0820
TM 2015/0821
TM 2015/1349
TM 2003/0861
TM 2011/0250
TM 2014/1408
TM 2015/0784
TM 2015/0818
TM 2015/0898
TM 2015/0902
TM 2015/0944
TM 2015/0974
TM 2015/0989
TM 2015/0993
TM 2015/1020
TM 2015/1036
TM 2015/1037
TM 2015/1038
TM 2015/1070
TM 2015/1076
TM 2015/1087
TM 2015/1089
TM 2015/1126
TM 2015/1175
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41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42

TM 2015/1184
TM 2015/1186
TM 2015/1200
TM 2015/1201
TM 2015/1206
TM 2015/1215
TM 2015/1218
TM 2015/1220
TM 2015/1221
TM 2015/1226
TM 2015/1227
TM 2015/1230
TM 2015/1319
TM 2015/1323
TM 2015/1324
TM 2015/1338
TM 2003/0861
TM 2015/0343
TM 2015/0792
TM 2015/0793
TM 2015/0794
TM 2015/0795
TM 2015/0796
TM 2015/0797
TM 2015/0798

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43

TM 2015/0799
TM 2015/0994
TM 2015/0995
TM 2015/0996
TM 2015/0997
TM 2015/0998
TM 2015/1076
TM 2015/1175
TM 2015/1188
TM 2015/1200
TM 2015/1201
TM 2015/1206
TM 2015/1212
TM 2015/1312
TM 2015/1313
TM 2015/1332
TM 2015/1338
TM 2014/0186
TM 2014/0583
TM 2014/0584
TM 2015/0614
TM 2015/0788
TM 2015/0935
TM 2015/0978
TM 2015/0988

43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

TM 2015/0993
TM 2015/1035
TM 2015/1070
TM 2015/1086
TM 2015/1319
TM 2015/1327
TM 2015/1328
TM 2015/0935
TM 2015/0960
TM 2015/0989
TM 2015/1236
TM 2015/1253
TM 2011/0250
TM 2015/0735
TM 2015/0784
TM 2015/0813
TM 2015/0814
TM 2015/0952
TM 2015/0961
TM 2015/1175
TM 2015/1206
TM 2015/1338

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка
(731)
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
ATLAS Spolka z o.o.
Занаетчиска комора Скопје
PRESTIJ-96 OOD
Д.Т. Мако Маркет ДОО Скопје
Ивана Марковска
Caterpillar Inc.
Друштво за реклама и пропаганда „КЛИКЕР МАРКЕТИНГ“ дооел,
Скопје
Dun & Bradstreet International Ltd.
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek
Трговски марки

(210)
MK/T/ 2003/861
MK/T/ 2009/893
MK/T/ 2011/250
MK/T/ 2011/622
MK/T/ 2013/891
MK/T/ 2014/186
MK/T/ 2014/1333
MK/T/ 2014/1408
MK/T/ 2015/221
MK/T/ 2015/264
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Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ
КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
Мурџева Маја
Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)
Old Navy (ITM) Inc.
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ на Општина
Центар - Скопје
NGK Insulators, Ltd.
NGK Insulators, Ltd.
Елена Нововиќ
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
Japan Tobacco, Inc.
ACCOR
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
Телеком Словенија д.д.
HUAWEI TECHONOLOGIES CO., LTD
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ȘİRKETİ
Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Europcar Groupe
Europcar Groupe
E. MISHAN & SONS, INC.
ФЕРОЕЛЕКТРО ДОО СКОПЈЕ
Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски
Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски
BERLIN-CHEMIE AG
SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of
Japan, Manufactures and Merchants, of
Mirna Rovinj d.o.o.
Mirna Rovinj d.o.o.
BASF SE
CORPORACION HABANOS, S.A.
LRC Products Limited
Belron Hungary Kft - Zug Branch
Belron Hungary Kft - Zug Branch

MK/T/ 2015/343
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MK/T/ 2015/614
MK/T/ 2015/733
MK/T/ 2015/734
MK/T/ 2015/735
MK/T/ 2015/762
MK/T/ 2015/772
MK/T/ 2015/773
MK/T/ 2015/778
MK/T/ 2015/779
MK/T/ 2015/780
MK/T/ 2015/784
MK/T/ 2015/786
MK/T/ 2015/787
MK/T/ 2015/788
MK/T/ 2015/792
MK/T/ 2015/793
MK/T/ 2015/794
MK/T/ 2015/795
MK/T/ 2015/796
MK/T/ 2015/797
MK/T/ 2015/798
MK/T/ 2015/799
MK/T/ 2015/800
MK/T/ 2015/801
MK/T/ 2015/802
MK/T/ 2015/803
MK/T/ 2015/804
MK/T/ 2015/805
MK/T/ 2015/809
MK/T/ 2015/812
MK/T/ 2015/813
MK/T/ 2015/814
MK/T/ 2015/817
MK/T/ 2015/818
MK/T/ 2015/820
MK/T/ 2015/821
MK/T/ 2015/822
MK/T/ 2015/823
MK/T/ 2015/831
MK/T/ 2015/834
MK/T/ 2015/835

Гласник Бр. 4/2016

Belron Hungary Kft - Zug Branch
Belron Hungary Kft - Zug Branch
Belron Hungary Kft - Zug Branch
Belron Hungary Kft - Zug Branch
Belron Hungary Kft - Zug Branch
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје
Colgate - Palmolive Company, а Delaware corporation
Друштво за трговија и услуги ГЕОС ЛУКС ДОО Скопје
КОЖУВЧАНКА ДОО
ЃОРЃИЕВ МАРТИН
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
TDR d.o.o.
Хорват доо Скопје
HINDUSTAN PENCILS PRIVATE LIMITED
Apple Inc
MLS CO., LTD
Home Box Office, Inc., a Delaware corporation
Комфи Ангел ДОО
Комфи Ангел ДОО
YILDIS HOLDINGS A.Ş,
Hyundai Corporation
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Ivax International B.V.
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation
Skechers U.S.A., Inc. II a Delaware corporation
All Star C.V.
All Star C.V.
All Star C.V.
All Star C.V.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
Gajur Lloga
Shiseido Company, Ltd.
Shiseido Company, Ltd.
Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт АУРОРА
РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово
Друштво за трговија со специјализирани производи КОТРАКТ - ФИТ
ДООЕЛ Скопје
China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.
Шерденков Дарко

Трговски марки
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MK/T/ 2015/836
MK/T/ 2015/837
MK/T/ 2015/838
MK/T/ 2015/839
MK/T/ 2015/840
MK/T/ 2015/867
MK/T/ 2015/868
MK/T/ 2015/869
MK/T/ 2015/870
MK/T/ 2015/881
MK/T/ 2015/883
MK/T/ 2015/889
MK/T/ 2015/890
MK/T/ 2015/891
MK/T/ 2015/892
MK/T/ 2015/893
MK/T/ 2015/894
MK/T/ 2015/895
MK/T/ 2015/897
MK/T/ 2015/898
MK/T/ 2015/900
MK/T/ 2015/902
MK/T/ 2015/904
MK/T/ 2015/905
MK/T/ 2015/906
MK/T/ 2015/907
MK/T/ 2015/908
MK/T/ 2015/909
MK/T/ 2015/911
MK/T/ 2015/913
MK/T/ 2015/914
MK/T/ 2015/915
MK/T/ 2015/917
MK/T/ 2015/918
MK/T/ 2015/919
MK/T/ 2015/920
MK/T/ 2015/929
MK/T/ 2015/930
MK/T/ 2015/933
MK/T/ 2015/934
MK/T/ 2015/935
MK/T/ 2015/938
MK/T/ 2015/939
MK/T/ 2015/944
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Финансиско друштво МОНИМАКС ФИНАНСИСКО ДООЕЛ Охрид
"DAST" sha
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
UNIMED Pharma, s.r.o.,
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увозизвоз
Друштво за производство, трговија и услуги АДУТ ГВН ДООЕЛ увозизвоз
TECNO TELECOM (HK) LIMITED A corporation organized existing under
the laws of HONG KONG
DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PAREGHIAN &
PARTNERS
Адвокат Ирена Стојановиќ
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
Друштво со ограничена одговорнот за трговија, производство и
услуги СЛОГА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
АНАБЕЛА 2015 ДООЕЛ увоз-извоз ОХРИД
Hilton Worldwide Holding LLP
MEIZU TECHNOLOGY CO. LTD
Друштво за промет на големо и мало АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ,
Скопје,
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија на големо и мало Агротехна Атанас и др. ДОО
увоз-извоз Скопје
Toto Limited
Toto Limited
Toto Limited
Toto Limited
Toto Limited
Toto Limited
Toto Limited
Herbalife International, Inc.
NBA Propertes, Inc
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

MK/T/ 2015/952
MK/T/ 2015/953
MK/T/ 2015/954
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MK/T/ 2015/955
MK/T/ 2015/956
MK/T/ 2015/957
MK/T/ 2015/958
MK/T/ 2015/960
MK/T/ 2015/961
MK/T/ 2015/974
MK/T/ 2015/975
MK/T/ 2015/976
MK/T/ 2015/980
MK/T/ 2015/981
MK/T/ 2015/982
MK/T/ 2015/983
MK/T/ 2015/988
MK/T/ 2015/989
MK/T/ 2015/990
MK/T/ 2015/993
MK/T/ 2015/994
MK/T/ 2015/995
MK/T/ 2015/996
MK/T/ 2015/997
MK/T/ 2015/998
MK/T/ 2015/999
MK/T/ 2015/1005
MK/T/ 2015/1007
MK/T/ 2015/1008
MK/T/ 2015/1009
MK/T/ 2015/1010
MK/T/ 2015/1011
MK/T/ 2015/1012
MK/T/ 2015/1018
MK/T/ 2015/1020
MK/T/ 2015/1026
MK/T/ 2015/1035
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Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје Кратко име: ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ
Скопје
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ
Скопје
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ
Скопје
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ
Скопје
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ
Скопје
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ Пенкала ДООЕЛ
Скопје
Трговско услужно друштво Номад Вирелес ДОО
NOVARTIS AG
NOVARTIS AG
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Небојша Златевски
Небојша Златевски
Небојша Златевски
Небојша Златевски
Небојша Златевски
ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО
TIGER CORPORATION, a corporation organized and existing under the
laws of Japan, Manufacturers and Merchants of
АЗАК ДОО Скопје
Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized
under the laws of the State of Delaware with a principal place of
business at
НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
НОВАФИН ГРУП ДОО Скопје
Друштво за трговија и услуги БЕТА ХАУС ДОО
Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ
Друштво за услуги АРТ БАЛЕТ ДООЕЛ Скопје and Друштво за
спортски и модерни танци ТСК РИТАМ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Трговски марки
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MK/T/ 2015/1036
MK/T/ 2015/1037
MK/T/ 2015/1038
MK/T/ 2015/1041
MK/T/ 2015/1043
MK/T/ 2015/1044
MK/T/ 2015/1045
MK/T/ 2015/1046
MK/T/ 2015/1047
MK/T/ 2015/1050
MK/T/ 2015/1051
MK/T/ 2015/1052
MK/T/ 2015/1054
MK/T/ 2015/1058
MK/T/ 2015/1059
MK/T/ 2015/1060
MK/T/ 2015/1061
MK/T/ 2015/1062
MK/T/ 2015/1063
MK/T/ 2015/1066
MK/T/ 2015/1070
MK/T/ 2015/1072
MK/T/ 2015/1073
MK/T/ 2015/1076

MK/T/ 2015/1081
MK/T/ 2015/1082
MK/T/ 2015/1085
MK/T/ 2015/1086
MK/T/ 2015/1087
MK/T/ 2015/1088
MK/T/ 2015/1089
MK/T/ 2015/1095
MK/T/ 2015/1096
MK/T/ 2015/1097
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Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
НИМЕКС ДОО - Скопје
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
British American Tobacco (Brands) Limited,
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Intercontinental Great Brands LLC
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје
BELUPO lijakovi i kozmetika d.d
ALLERGAN HOLDINS France SAS Societe a Responsabilite Limite
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
WD-40 Manufacturing Company (California Corporation)
GlaxoSmithKline Biologicals S.A
GlaxoSmithKline Biologicals S.A
ИГМ ВРАТНИЦА АД
BOSNALIJEK d.d.
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under
the laws of the State of Delaware
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under
the laws of the State of Delaware
Intercontinental Great Brands LLC
Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING
Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING
Здружение на граѓани Медиа Плус
Castrol Limited
Castrol Limited
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
Societe des Produits Nestle S.A.
GENERAL MOTORS LLC, a limited lability company organized and
existing under the laws of the State of Delaware
The Cartoon Network, Inc.
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MK/T/ 2015/1098
MK/T/ 2015/1099
MK/T/ 2015/1100
MK/T/ 2015/1101
MK/T/ 2015/1105
MK/T/ 2015/1110
MK/T/ 2015/1111
MK/T/ 2015/1112
MK/T/ 2015/1121
MK/T/ 2015/1122
MK/T/ 2015/1123
MK/T/ 2015/1125
MK/T/ 2015/1126
MK/T/ 2015/1134
MK/T/ 2015/1150
MK/T/ 2015/1151
MK/T/ 2015/1152
MK/T/ 2015/1153
MK/T/ 2015/1154
MK/T/ 2015/1155
MK/T/ 2015/1157
MK/T/ 2015/1158
MK/T/ 2015/1159
MK/T/ 2015/1160
MK/T/ 2015/1161
MK/T/ 2015/1162
MK/T/ 2015/1163
MK/T/ 2015/1164
MK/T/ 2015/1166
MK/T/ 2015/1167
MK/T/ 2015/1175
MK/T/ 2015/1176
MK/T/ 2015/1178
MK/T/ 2015/1179
MK/T/ 2015/1181
MK/T/ 2015/1182
MK/T/ 2015/1184
Трговски марки
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Златевски Љубиша
Друштво за трговија и услуги Медиа Ворлд Невс дооел Скопје
NIKON CORPORATION
A007 d.o.o
ЦЕРМАТ ДОО
Rotam Agrochem International Company Limited
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
Fortex Nutraceuticals LTD Sofia
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увозизвоз Скопје
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
Instagram, LLC
Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз
ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ
Guangzhou Qingxiu Rihua Co., Ltd
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ
КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ
КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ
Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
Друштво за маркетинг ТОТАЛ МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увозизвоз Неготино
О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје
О.К. ИДЕА ДООЕЛ Скопје
BOSNALIJEK d.d.
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје
Сојуз на СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ Скопје
А.Д. за пренос на електрична енергијаи управување со
електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје
Стојменовски Горјан; Имери Ади; Антовски Благоја and Стојчев
Стефан
Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство, трговија и услуги Настески увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп
BASF SE
BASF SE
Приватна здравствена установа - Специјална болница по хируршки
болести - ФИЛИП ВТОРИ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други
ДОО увоз-извоз Куманово
Трговски марки
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MK/T/ 2015/1185
MK/T/ 2015/1186
MK/T/ 2015/1187
MK/T/ 2015/1188
MK/T/ 2015/1192
MK/T/ 2015/1193
MK/T/ 2015/1197
MK/T/ 2015/1198
MK/T/ 2015/1200
MK/T/ 2015/1201
MK/T/ 2015/1204
MK/T/ 2015/1205
MK/T/ 2015/1206
MK/T/ 2015/1207
MK/T/ 2015/1208
MK/T/ 2015/1209
MK/T/ 2015/1210
MK/T/ 2015/1211
MK/T/ 2015/1212
MK/T/ 2015/1213
MK/T/ 2015/1215
MK/T/ 2015/1218
MK/T/ 2015/1219
MK/T/ 2015/1220
MK/T/ 2015/1221
MK/T/ 2015/1223
MK/T/ 2015/1225
MK/T/ 2015/1226
MK/T/ 2015/1227
MK/T/ 2015/1229
MK/T/ 2015/1230
MK/T/ 2015/1232
MK/T/ 2015/1233
MK/T/ 2015/1234
MK/T/ 2015/1235
MK/T/ 2015/1236
MK/T/ 2015/1237
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NIPPON SODA CO., LTD.
Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ХОТЕЛ
СЕРВИС Скопје ДООЕЛ
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd
AXN Network Inc.
Philip Morris Brands Sarl
Philip Morris Brands Sarl
Philip Morris Brands Sarl
Philip Morris Brands Sarl
Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје
Unilever N.V.
Unilever N.V.
Трговско друштво за внатрешна и надворешена трговија ЗЕГИН
ДОО Скопје
Abbott Molecular Inc.
Swiss Pharma International AG
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Друштво за трговија и услуги ПОЛАРИС ШУС ДОО експорт-импорт
Гостивар
ВВ Метал ДОО увоз-извоз Скопје
Motorola Trademark Holdings, LLC
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје
Bayer Consumer Care AG
Bayer Consumer Care AG
Bayer Consumer Care AG
Bayer Consumer Care AG
Мебел-Ви ДООЕЛ
Pierre Balmain S.A.
Pierre Balmain S.A.
Pierre Balmain S.A.
YANMAR CO., LTD
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп

MK/T/ 2015/1238
MK/T/ 2015/1239
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MK/T/ 2015/1240
MK/T/ 2015/1242
MK/T/ 2015/1243
MK/T/ 2015/1244
MK/T/ 2015/1245
MK/T/ 2015/1246
MK/T/ 2015/1253
MK/T/ 2015/1254
MK/T/ 2015/1255
MK/T/ 2015/1256
MK/T/ 2015/1259
MK/T/ 2015/1262
MK/T/ 2015/1263
MK/T/ 2015/1264
MK/T/ 2015/1266
MK/T/ 2015/1267
MK/T/ 2015/1268
MK/T/ 2015/1269
MK/T/ 2015/1270
MK/T/ 2015/1271
MK/T/ 2015/1272
MK/T/ 2015/1273
MK/T/ 2015/1275
MK/T/ 2015/1276
MK/T/ 2015/1288
MK/T/ 2015/1289
MK/T/ 2015/1290
MK/T/ 2015/1291
MK/T/ 2015/1292
MK/T/ 2015/1293
MK/T/ 2015/1294
MK/T/ 2015/1295
MK/T/ 2015/1296
MK/T/ 2015/1297
MK/T/ 2015/1298
MK/T/ 2015/1299
MK/T/ 2015/1300
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ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Abbott Molecular Inc.
Друштво за информатичка технологија и консултантски услуги
НАША КУЌА ДООЕЛ Скопје
Друштво за информатичка технологија и консултантски активности
СИЛИКОН ВАРДАР ДООЕЛ Скопје
NOVARTIS AG,
Сојуз на извидници на Македонија
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО БРИК КОМПАНИ
ДОО Велес
Dennis Tinggard Wiebking Thomsen
Dennis Tinggard Wiebking Thomsen
Bayer Consumer Care AG
Bayer Consumer Care AG
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Друштво за компјутерско програмирање СИНГУЛАР ГРОУП ДОО
Скопје
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
Facebook, Inc.
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот
Скопје
Друштво за увоз извоз и трговија на големо и мало ЕУРОКОМЕРЦ
ДООЕЛ Идрис
Kosova Tobacco
ФАЈНАРТ МУЛТИМЕДИЈА Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ
КОЖУВЧАНКА ДОО
Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увозизвоз Скопје

Трговски марки
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MK/T/ 2015/1301
MK/T/ 2015/1307
MK/T/ 2015/1309
MK/T/ 2015/1312
MK/T/ 2015/1313
MK/T/ 2015/1316
MK/T/ 2015/1319
MK/T/ 2015/1320
MK/T/ 2015/1321
MK/T/ 2015/1322
MK/T/ 2015/1323
MK/T/ 2015/1324
MK/T/ 2015/1325
MK/T/ 2015/1326
MK/T/ 2015/1327
MK/T/ 2015/1328
MK/T/ 2015/1329
MK/T/ 2015/1332
MK/T/ 2015/1333
MK/T/ 2015/1334
MK/T/ 2015/1335
MK/T/ 2015/1336
MK/T/ 2015/1338
MK/T/ 2015/1339
MK/T/ 2015/1340
MK/T/ 2015/1341
MK/T/ 2015/1342
MK/T/ 2015/1343
MK/T/ 2015/1344
MK/T/ 2015/1345
MK/T/ 2015/1346
MK/T/ 2015/1348
MK/T/ 2015/1349
MK/T/ 2015/1352
MK/T/ 2015/1354
MK/T/ 2015/1355
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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) 23622

(151) 11/07/2016

(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела,

(210) TM 2005/127

(220) 25/02/2005

сива, црна

(181) 25/02/2015
(450) 31/08/2016
(732) Друштво за трговија и услуги
ЈУНИК-СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.Народен фронт бр.19 локал 35 А, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

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

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

активности

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

(540)
(111) 23614

(151) 19/07/2016

(210) TM 2011/262

(220) 22/03/2011
(181) 22/03/2021
(450) 31/08/2016

(591) сина, зелена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето
кл. 45 лични услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

НЕАЛТА

поеднинците

(551) индивидуална

(111) 23625

(151) 07/07/2016

(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во

(210) TM 2010/926

(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020

(450) 31/08/2016
(732) ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА
ДЕКОНТАМИНАЦИЈА БИТОЛА
ул. "Стив Наумов" бр. 120 Битола, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;
препарати за регулирање на растењето на
растенија, хемиски препарати за нега на
семиња,
сурфактанти,
природни
или
вештачки хемикалии како сексуални замки
или агенти за
забуна
на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
(111) 23594

(151) 21/06/2016

(210) TM 2011/447

(220) 09/05/2011

(181) 09/05/2021
(450) 31/08/2016
(732) adidas International Marketing BV
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO,
NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
Трговски марки

299 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(732) ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. -

(540)

Скопје

POWERWEB

ул.„Индустриска“ бр.4, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 25 обувки, облека
(111) 23591

(151) 12/07/2016

(210) TM 2011/809

(220) 22/07/2011

(591) сина, бела

(181) 22/07/2021
(450) 31/08/2016
(732) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,
101-8444 , JP
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

мебелот); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

(551) индивидуална
(510, 511)
хемиски производи за индустријата,

науката и фотографиите, како и
земјоделството,
градинарството

за
и

шумарството; сурови вештачки смоли,
платични материи во сурова состојба;
ѓубриња;
смеси
за
гаснење
пожар;
производи за калење и заварување; хемиски
за

конзервирање

прехрамбени

производи; материи за штавење; лепливи
материи што се користат во индустријата;
хемиски продукти; препарати и субстанци за
употреба во производството на антиканцерогени лекови;реагенси за научно или
медицинско истражување во онкологијата
кл. 5

печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;
канцелариски
материјал;
сликарски прибор; сликарски четки; машини
за пишување и канцелариски прибор (освен

TEYSUNO

материи

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи;

лепила за канцелариска и куќна употреба;

(540)

кл. 1

(551) индивидуална
(510, 511)

антиканцерогени препарати; анти-

канцерогени агенти; хемиски реагенси
замедицински цели во онкологијата

пакување кои не се опфатени во другите
класи; печатарски букви, клишиња
(111) 23593

(151) 12/07/2016

(210) TM 2011/838

(220) 03/08/2011
(181) 03/08/2021
(450) 31/08/2016

(732) Shimano Inc.,
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka,, JP
(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)

ZEE
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 23592

(151) 12/07/2016

кл. 12

(210) TM 2011/822

(220) 27/07/2011
(181) 27/07/2021

велосипеди, имено: главчини (средишта),
внатрешни главчини на менувач, главчини

(450) 31/08/2016

за динамо на велосипеди, главчини за брзо
отпуштање на полуги на менувач, отпусни
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полуги на менувач, полуги за отпуштање на

кл. 16 брошури; весници, дневни весници,

брзина, полуги за менување на брзина,

неделни

предни
преносни
механизми,
задни
преносни механизми, водилки за ланци,

годишни изданија, магазини; календари,
календари на кои им се кинат листовите,

помошни запчаници за менување на брзина
(управувачи на ланци), запчаници, дигалки

календари /годишни/, каталози; корици за
неповрзани списанија, листови /хартиени

за велосипеди, ланци за велосипеди, сајли,
ланчаници, комплет ланчаници, предни

производи/ обвивки / хартиени производи /
обвивки, корици /хартиени производи/;

ланчаници за тркало, педали за велосипеди,

обрасци, папки за документи; печатарски

клипсери (корпи за стапала), полуги за
кочници, предни кочници, задни кочници,

букви, печатарски производи, печатен
материјал /печатници/, печатници /печатени

сајли за кочници, папучи за кочење, обрачи,
тркала, ланци за кочење, клипови за кочење,

работи/;
плакати/постери/,проспекти,
публикации, разгледници, регистри / книги/;

долни спони, носачи за седиште, механизми
за брзо отпуштање на носач на седиште,

рамки
за
сложување
(печатарство),
саатници
(печатени
саатници)/
возни

главни делови за склопување на рам на

редови/,

вилушки, амортизери, управувачи, дршки на
управувач, рачки на управувач, краеви на

кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри,
наградни
игри

дршки на управувач, носачи на седишта,
седишта, преносни механизми со кои

кл. 35
демонстрација на производи;
економски
прогнози,
информации
за

управува компјутер, вреќи за тркала за
велосипед, покажувачи на позиција на

дејноста, истражувања за
изнајмување
рекламен

брзина на велосипед

изнајмување

весници,

месечни

изданија,

хартија,

рекламен

часописи

дејностите;
простор,

материјал,

јавно

(111) 23586

(151) 12/07/2016

мислење (испитување на јавното мислење);
книги (книговодство) консултации врзани за

(210) TM 2011/1020

(220) 29/09/2011
(181) 29/09/2021

прашањата на персоналот;
(продажба на лицитација),

(450) 31/08/2016

рекламни текстови, обработка на текстови,
огласување
/рекламирање/;
пазар

(300)
(732) Трговско друштво за новинско

(побарувачка

на

лицитација
објавување

пазарот),

пазар

издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР

(проучување на пазарот), плакатирање
/огласување/; помош во управување со

ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, MK

индустриски или
пребарувања за

(540)

соопштенија; претплата на весници (услуги
за претплата на весници) / за трето лице/,

трговски претпријатија,
дејности, преписи на

промоција/продажба

на

трето

лице/,

пропагандни дејности, проучување на
пазарот/
маркетинг/;
распределба
/дистрибуција/
документација
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

на примероци,
(уредување на

рекламна
рекламна

документација),
рекламна
хроника,
рекламни огласи (ширење на рекламни
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огласи),

ширење

рекламен

материјал

/

трактати, проспекти, печатени примероци/

монетарни

работи,

работи

поврзани

недвижен

за

имот

кл. 38 телекомуникации
(111) 23624

(151) 11/07/2016

(210) TM 2012/121

(220) 10/02/2012
(181) 10/02/2022

(450) 31/08/2016
(732) Bayer Aktiengesellschaft

(111) 23402

(151) 03/05/2016

(210) TM 2014/571

(220) 21/05/2014

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE

(181) 21/05/2024
(450) 31/08/2016
(732) Трговско друштво за промет на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

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

импорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK

(540)

(740) ТАМАРА КРСТЕВСКА, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр40/1-4, 1000,

CANESPRO

Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

(540)

3

козметика

кл. 5 фармацевтски препарати; санитарни
препарати за медицински намени; фластери;
материјали
за
дезинфекциенси

завои

(преврзување);

кл. 8 стругала (Scrapers)
(111) 23623

(151) 11/07/2016

(210) TM 2013/901

(220) 23/09/2013
(181) 23/09/2023

(450) 31/08/2016
(732) Друштво за посредување, трговија

(591) плава, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
работењето,

рекламирање,
управување

водење
со

на

работата,

и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

канцелариски
работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,

ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK

монетарни работи, работи
недвижени имот

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ
СКОПЈЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

PAY STOP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36

осигурување, финансиски работи,
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(210) TM 2015/82

(220) 27/01/2015

(181) 27/01/2025
(450) 31/08/2016
(732) ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
експорт импорт Скопје
ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
Трговски марки
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 фискални апарати (фискални каси)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување
со
работи,
канцелариски
работи, производи, продажба на големо и

(591) жолта, бела, црна, темно и светло

мало, услуги при увоз и извоз со фискални
апарати,
фискални
каси

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 37 монтажа, одржување и поправка на

кл. 3 не-медицински препарати за нега на
стапала, раце, нокти и кожа и за декорација;

фискални апарати (фискални каси)

сина

креми, гелови, лосиони, масла, балсами,
(111) 23587

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/83

(220) 28/01/2015
(181) 28/01/2025

(450) 31/08/2016
(732) Трговско друштво за производство,
промет и услуги АГРО ГУМА ДОО
експорт-импорт Скопје
ул. 8 бр.133 Идризово, Скопје , MK
(540)

пудри, талкум пудри и спрејови за нега на
стапала, раце, нокти и кожа; Не-медицински
препарати за нега, грижа, чистење,
ублажување, ревитализација и релаксација
на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Немедицински 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;

(591) зелена и црна
(551) индивидуална

дезодоранси за вбризгување во табани;
дезодоранси
за
нозе

(510, 511)

кл.

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со гуми

домаќинство и спроводници за маникир или
педикир; рачни алатки за отстранување

(111) 23595

(151) 13/07/2016

стврдната кожа; рачни алатки за изумрена
кожа; глава за ножни ролери за отсранување

(210) TM 2015/84

(220) 28/01/2015
(181) 28/01/2025

на тврда кожа; глава за ножни ролери за
изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи

8

рачно

управувани

алатки

за

(450) 31/08/2016
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

на нокти; обликувачи на стапала; ножици;

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

кл. 10 апарати и инструменти за ортопедија,
педикир и нега на нозе; материјали за

(540)

шиење; инструменти, опрема и апаратура за
третамни и нега на нозе и кожа; пинцети за

Трговски марки

пинцети; делови и составни елементи за
погоре-наведените
производи
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нега на стапала; помош за корекција на

и/или бањање; делови и составни елементи

стапала, вкпучувајќи подршка за лакови за

за погоре-наведените производи

стапало; апаратура за одвојување и
исправување на ножни прсти; заштитна

(111) 23596

(151) 13/07/2016

апаратура против стврднување на деловите
на задебелена кожа и воспаление на

(210) TM 2015/85

(220) 28/01/2015
(181) 28/01/2025

ножните прсти; електронски уреди кои се
користат за отстранување на стврдната

(450) 31/08/2016
(732) LRC Products Limited

кожа; електронски уреди кои се користат за

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

изумрена кожа; електронски отстранувачи
на здебелен дел од стапалата; електронски

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

отстранувачи
на
нокти;
ролери
за
електронски отстранувачи на здебелен дел

(540)

од стапалата; наполнети ролери за
електронски отстранувачи на здебелен дел
од

стапалата;

ролери

за

електронски

отстранувачи на нокти; наполнети ролери за
електронски
отстранувачи
на
нокти;
перничиња за пети и под пети; заштита за
метатарзални перничиња; вметнувачи на
чизми, ножни прстени и подршки за нозе;
табани за чевли, ортопедски табани,
отсранувачки табани, дезодорирани табани
за
ортопедски
чевли;
трикотаж;
калибриран

компресирачки
компресирачки

трикотаж; трикотаж за медицинска подршка;
ортопедски
и
терапевтски
трикотаж;
трикотаж за медицински, хируршки и/или for
medical, surgical and/or профилактички цели;
медицински и хируршки чорапи; чорапи за
проширени вени; апаратура за вежбање на
стапала; ортопедски статии; инструменти и
апаратура за местење завои; апартура за
поправање на прсти и ножни прсти;
еластични завои за зглобовите, еластични
гамаши, еластични зглобови за колената,
еластични

завои,

завои

за

половината,

завои за отртопедски цели; апаратура за
мерење, проверка и земање на впечатоци
од стапала; масажери за тело; електрични
масажери; масажери за нозеапаратура за
терапија и составни елементи за масажа
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Scholl Velvet soft
(551) индивидуална
(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, ревитализација и релаксација
на стапала, раце, нокти, тело и кожа; Немедицински 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 алатки за отстранување
стврдната кожа; рачни алатки за изумрена
кожа; глава за ножни ролери за отсранување
на тврда кожа; глава за ножни ролери за
изумрена кожа; ножици за нокти, обликувачи
на нокти; обликувачи на стапала; ножици;
пинцети; делови и составни елементи за
погоре-наведените
производи
кл. 10 апарати и инструменти за ортопедија,
педикир и нега на нозе; материјали за
Трговски марки
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шиење; инструменти, опрема и апаратура за

терапија и составни елементи за масажа

третамни и нега на нозе и кожа; пинцети за

и/или бањање; делови и составни елементи

нега на стапала; помош за корекција на
стапала, вкпучувајќи подршка за лакови за

за погоре-наведените производи

стапало; апаратура за одвојување и
исправување на ножни прсти; заштитна

(111) 23601

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/88

(220) 28/01/2015

апаратура против стврднување на деловите
на задебелена кожа и воспаление на
ножните прсти; електронски уреди кои се
користат за отстранување на стврдната
кожа; електронски уреди кои се користат за

(181) 28/01/2025
(450) 31/08/2016
(300)
(732) TROPICANA PRODUCTS, INC.
1001 13th Avenue East, Bradenton Florida

изумрена кожа; електронски отстранувачи
на здебелен дел од стапалата; електронски

34208, US

отстранувачи
на
нокти;
ролери
за
електронски отстранувачи на здебелен дел

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

од

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

стапалата;

наполнети

ролери

за

електронски отстранувачи на здебелен дел
од стапалата; ролери за електронски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(540)

отстранувачи на нокти; наполнети ролери за
електронски
отстранувачи
на
нокти;
перничиња за пети и под пети; заштита за
метатарзални перничиња; вметнувачи на
чизми, ножни прстени и подршки за нозе;
табани за чевли, ортопедски табани,
отсранувачки табани, дезодорирани табани
за
ортопедски
чевли;
трикотаж;
калибриран

компресирачки
компресирачки

трикотаж; трикотаж за медицинска подршка;
ортопедски
и
терапевтски
трикотаж;

(591) бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 овошни сокови и овошни пијалаци
(111) 23597

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/90

(220) 29/01/2015
(181) 29/01/2025

трикотаж за медицински, хируршки и/или for
medical, surgical and/or профилактички цели;
медицински и хируршки чорапи; чорапи за
проширени вени; апаратура за вежбање на
стапала; ортопедски статии; инструменти и
апаратура за местење завои; апартура за
поправање на прсти и ножни прсти;
еластични завои за зглобовите, еластични
гамаши, еластични зглобови за колената,
еластични завои, завои за половината,
завои за отртопедски цели; апаратура за
мерење, проверка и земање на впечатоци
од стапала; масажери за тело; електрични
масажери; масажери за нозеапаратура за
Трговски марки

(450) 31/08/2016
(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

ОРВЕГО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за одледување на
растенија;
хемиски
и/или
биолошки
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препарати значајни за постапка за важноста

(551) индивидуална

кај растенијата, препарати за регулирање на

(510, 511)

раст на растенија, хемиски препарати за
нега на семиња, сурфактанти, природни или

кл. 32 пивa; безалкохолни пива; светли
пива; ејл; стоут пива и портер пива; вода за

вештачки хемикалии како сексуални замки
или агенти за
забуна
на
инсекти

пиење; енергетски пијалаци; ароматизарани
води; овошни сокови; пијалоци со овошен

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди,
фунгициди,
хербициди,

вкус; сокови на растварање; лимонада; пунч;
безалкохолни пијалаци, имено, газирани

пестициди

пијалаци и газирани безалкохолни сокови;

(111) 23612

(151) 12/07/2016

безалкохолни пијалаци кои содржат овошни
сокови; каша; газирана вода; спортски

(210) TM 2015/101

(220) 29/01/2015
(181) 29/01/2025

пијалаци; изотонични пијалаци; сирупи и
концентрати за правење на безалкохолни

(450) 31/08/2016

пијалаци;
зеленчук

(300)
(732) Twentieth Century Fox Film
Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,

флаширана

вода;

(111) 23590

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/115

(220) 30/01/2015

California 90035, US
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(732) Novartis AG
4002 Basel,, CH

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

од

(181) 30/01/2025
(450) 31/08/2016

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

DUFF BEER

сокови

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32 пивa, безалкохолни пива, светли
пива, ејл, стоут пива и портер пива
(111) 23613

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/102

(220) 29/01/2015
(181) 29/01/2025

(450) 31/08/2016
(732) Twentieth Century Fox Film

(591) светла и темна зелена, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,

кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

California 90035, US

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)
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бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли,

DUFF

и ветеринарски
препарати
за

средства

за

дезинфекција,

препарати
за
уништување
фунгициди, хербициди

штетници,

Трговски марки

31Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

производи,

масла

и

масти

за

јадење

(111) 23611

(151) 12/07/2016

кл. 30

кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(210) TM 2015/119

(220) 30/01/2015
(181) 30/01/2025

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од тесто

(450) 31/08/2016
(732) Акционерско Друштво КОППЕР

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје
ул. Тодор Александров бр.11А Скопје, MK

(како
кл. 35

(540)

управување со работи; канцелариски работи

мирудии);
мирудии;
мраз
огласување; водење на работење;

(111) 23615

(151) 27/07/2016

(210) TM 2015/165

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

(591) црна, црвена, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/08/2016
(732) Рударско индустриски комбинат

кл.
кл.

СИЛЕКС акционерско друштво - Кратово

1
6

бакарен
сулфат
(витриол)
бакар во сурова форма или

полуобработен
бакарна
бакарни

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
жица,

неизолирана
прстени

легура
никел,
цинк
и
бакар
инсталации за згради или мебел од легура
на
никел,
легура
од
кл.

9

ул. "Гоце Делчев" бр. 70, Кратово, MK

цинк
бака

бакарни

и
и

жици,

бакар
цинк
изолирани

кл. 14 сувенири од бакар
(111) 23606

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/120

(220) 02/02/2015

(181) 02/02/2025
(450) 31/08/2016
(732) ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО СКОПЈЕ
ул.Лазар Личеновски бб, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ADRIATIC ARENA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

SILEKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката

и

фотографиите,

како

и

за

земјоделството,
градинарството
и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња;
смеси
за
гаснење
пожар;
производи за калење и заварување; хемиски
материи за конзервирање прехранбени
производи; материи за штавење; лепливи
материи што се користат во индустријата
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прашина со
навлажнување
и
врзување;
горива
(вклучително и течни горива за мотори) и
материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување

смрзнато,

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);

сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни

машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски

преработки,

конзервирано,

Трговски марки
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направи (кои не се рачни); инкубатори за

градежништвото),

јајца

порцелански и керамички предмети што не

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

се
вклучени
во
другите
класи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје
и овошни сокови; сирупи и други препарати

стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во

за
производство
на
пијалаци
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен

градежништвото),

пиво)

стаклени

производи,

порцелански и керамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи

стаклени

производи,

(111) 23617

(151) 27/07/2016

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки и окца, топуски и игли;

(210) TM 2015/167

(220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025

вештачко
цвеќе
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(450) 31/08/2016
(732) Друштво за производство

монетарни

Кастелман ДООЕЛ Скопје

работи; работи

поврзани со

недвижен
имот
кл. 42
научни и технолошки услуги и

ул. 1732 бр. 2, Скопје-Центар, СкопјеЦентар, MK

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(540)

(111) 23616

(151) 27/07/2016

(210) TM 2015/166

(220) 10/02/2015

(181) 10/02/2025
(450) 31/08/2016
(732) Друштво за производство
Кастелман ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 2, Скопје-Центар, СкопјеЦентар, MK
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

ВУЛКАНО

КРАТЕР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за
стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото),
стаклени
производи,
порцелански и керамички предмети што не
се
вклучени
во
другите
класи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

(551) индивидуална

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје
и овошни сокови; сирупи и други препарати

(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;

за
производство
на
пијалаци
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на

пиво)

сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици за

(111) 23618

(151) 27/07/2016

(210) TM 2015/182

(220) 16/02/2015
(181) 16/02/2025

стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
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(450) 31/08/2016
(732) Друштво за спортски дејности

кл.

41

известување

за

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД Скопје
бул. Илинден 82, Скопје, MK

на возила,
натпревари)

(740) Адвокат Марија Спиреска
ул. Аминта Трети бр. 60/5, 1000 Скопје

натпревари
натпревари),

(540)

опрема,
услови
за
(обезбедување услови за

рекреација,

изнајмување спортска опрема со исклучок
натпревари
образование

(организирање
или забава,

(организирање
обезбедување

спортски
спортска

рекреирање
рекреирање),

услуги на здраствени клубови
(111) 23582

(151) 21/06/2016

(210) TM 2015/268

(220) 06/03/2015
(181) 06/03/2025

(450) 31/08/2016
(732) ЦЕИМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Максим Горки 8-8,, 1000, Скопје, Скопје,
(591) жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги,

MK
(540)
обука;

забава,

спортски и културни активности

(591) зелена, бела, црна и црвена

(111) 23626

(151) 10/08/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/188

(220) 17/02/2015
(181) 17/02/2025

кл. 35 услуги пи продажба на големо и мало
на:

(450) 31/08/2016
(732) Друштво за услуги Капитол Фитнес
Кафе ДОО Скопје
Бул. Јане Сандански 71А ТЦ Капитол
К2/Ц1, 1000 Скопје, MK
(540)

штавени

кожи

животински
кожи

кожи
добиток

од

кожени
имитации

крзна
кожа

на

мебел (прекривки
актовки

за

мебел)

женски

од

кожа
чанти

кожени
паричници

ремени

портмонеа
торби

за

патување

торби
за
костуми
за
патување
производи што се носат на глава (капи,
шапки,
(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
Трговски марки

чевли
спортски

украси
за

за

медицинска

коса)
употреба
чевли

чизми
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чевли
получизми

(кратки

јакни
долги

чизми)
(облека)
палта

палта
панталони

(111) 23583

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/289

(220) 11/03/2015
(181) 11/03/2025

(450) 31/08/2016
(732) МЛ-Гари ДОО Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов
бр.60Б/5,, 1000, Скопје, Скопје, MK
(540)

MAYA
(591) црвена, сина, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода, минерална вода, сода вода, и
други

видови

безалкохолни

пијалоци,

ароматизирани пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, и други препарати
за производство на пијалоци
(111) 23610

(151) 21/06/2016

(210) TM 2015/321

(220) 23/03/2015
(181) 23/03/2025

(591) црвена, сина, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 вода, минерална вода, сода вода, и
други видови
ароматизирани

безалкохолни пијалоци,
пијалоци, пијалоци од

(450) 31/08/2016
(732) Пиперкоски Миле и Радомировиќ
Александар
бул. Јане Сандански бр. 30/2-10, 1000
Скопје,бул. Јане Сандански бр. 30/2-9,
1000 Скопје, MK
(540)

овошје и овошни сокови, и други препарати
за производство на пијалоци

(591) сребрено, сива

(111) 23584

(151) 12/07/2016

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2015/290

(220) 11/03/2015

(181) 11/03/2025
(450) 31/08/2016
(732) МЛ-Гари ДОО Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов
бр.60Б/5,, 1000, Скопје, Скопје, MK
(540)
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кл. 9 магнетни картички; уреди кои содржат
софтвер кој се користи за рекламирање,
организација, работа и надзор на продажба
и промоци; апарати за обработка на
податоци кои содржат програми за следење
и евидентирање на промет; магнетски или
елетронски
носачи
на
податоци
Трговски марки
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кл. 16

печатени матерјали, публикации,

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

весници, магазини и списанија; промотивен

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

материјал, брошури и летоци; ваучери;
кредитни и кориснички картички; Картички за

(540)

употреба во врска со продажни и
промотивни цели; печатени формулари;
наставни
кл. 35

и
едукативни
рекламирање и

организација,

реализација

и

продажни и промопотивни
организација, реализација и

матерјали
промоција;
надзор

на

активности;
надзор на

потрошувачи шеми; бизнис консултантски
услуги; бизнис информации; управување на

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

компјутерски бази на податоци; компилација
на информации на компјутерски бази на

кафена
(551) индивидуална

податоци; организирање на изложби или

(510, 511)

саеми
за
комерцијални
реклами
цели;огласување по пат на електронска

кл. 32 пиво

наредба;
медиуми
за
комуникација
(презентација на добра на медиуми за

(111) 23600

(151) 13/07/2016

(210) TM 2015/326

(220) 24/03/2015

комуникација) за малопродажни цели;
спојување, за доброто на другите, на

(181) 24/03/2025
(450) 31/08/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги

различни

стоки,

овозможувајќи

им

на

корисниците полесно да ги видат и купат тие
стоки; маркетинг услуги, маркетинг и

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

рекламирање; размена на информации од
странство;
организација,
консултантски

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK

услуги; услуги на домашни агенции,
маркетинг истражување и истражување на

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

јавното мислење, служби за обезбедување
на трговски
компјутерски

информации од
бази
на

странство;
податоци

(систематизација
на
информации
компјутерски бази на податоци)
(111) 23585

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/324

(220) 24/03/2015

(181) 24/03/2025
(450) 31/08/2016
(732) Друштво за инженеринг,
проектирање, монтажа, производство и
трговја КОДИНГ ДООЕЛ
ул.Шарпланинска бб,, 1000, Скопје, MK
Трговски марки

во

(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
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изводи

од

сметка),

(испитување

на

јавно

јавното

мислење
мислење),

податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци,

видео

и

мултимедиа;

објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности

овозможување
поврзување на

(советување
дејностите),

за
организирање
на
плакатирање
/огласување/,

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување

преписи
на
соопштенија,
промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни

мултикориснички пристап на безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

дејности,

пазарот

услуги; обезбедување услуги на складирање

/маркетинг/,
проверка
на
сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

по пат на телевизија, рекламни огласи
(ширење на рекламни огласи), статистичко

обезбедување
мрежен
премин
за
поврзување независни телекомуникациски и

информирање, телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање/за

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

отсутни претплатници/, ширење рекламен

пошта; телекомуникациски услуги, особено,

материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите

кл. 38 информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

за пораки во вид на телефонски говорни
пораки;
услуги на
видео
и аудио

мрежа; обезбедување информацми од
именик по пат на телефон, телевизија и

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

глобална

мрежа;

услуги, имено, безжичен пренос на звук и

мултикориснички
на
глобална

податоци; телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

комуникациска мрежа; пренос и емитирање
на сите видови аудио и видео програми по

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

интернет услуги, имено, брза линија или

кл. 42

сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио

страници, услуги на дизајнирање на web
страници,
работа
на
електронски

телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги
на
дизајн
во
областа
на

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на

информативни
програмирање,

технологии, компјутерско
телекомуникација,

комуникациски услуги, услуги на виртуелна

комуникациски

мрежи,

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

комуникации,
центри
на

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на пренос

комуникациски мрежи; обезбедување услуги
на центри на податоци; хостирање (хостинг),

на рамка заради пренос на податоци; услуги
на пренос на пакет од електронски

складирање и одржување на web страници,
web центри, електронска пошта, електронски

проучување

обезбедување
интерактивен
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на

комуникациска
пристап

телекомуникациско
интернет и на други

услуги на хостирање на web

услуги на
податоци

компјутеризирани
менаџмент на
и
глобални

Трговски марки
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Гласник Бр. 4/2016

групи, лист сервери како и на дигитална

преписи

содржина и податоци на трети лица; услуги

/продажба за трето лице/, пропагандни

на провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

дејности,
проучување
/маркетинг/,
проверка

апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа

на
на

рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламни огласи

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации и

(ширење на рекламни огласи), статистичко
информирање, телефонско одговарање

мрежи

(служби

наподатоци;

обезбедување

на

за

соопштенија,

промоција

на
на

телефонско

пазарот
сметки,

одговарање/за

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

отсутни претплатници/, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

на центри на податоци

примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

(111) 23599

(151) 13/07/2016

(210) TM 2015/327

(220) 24/03/2015

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; обезбедување информацми од

(181) 24/03/2025

именик по пат на телефон, телевизија и

(450) 31/08/2016
(732) Друштво за комуникациски услуги

глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

Соравиа, 8 кат,, 1000, Скопје, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

на сите видови аудио и видео програми по
пат на телефон, телевизија и глобална

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

комуникациска мрежа, главни (стожерни)

(540)

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

(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
дејностите),

за
организирање
на
плакатирање
/огласување/,

Трговски марки

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги
на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),

интернет

протокол

(ИП)

на

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на пренос
на рамка заради пренос на податоци; услуги
на

пренос

на

пакет

од

електронски

податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци,
видео
и
мултимедиа;
овозможување
поврзување на

телекомуникациско
интернет и на други

компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична
мрежа;
обезбедување
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мултикориснички

пристап

на

безжична

телекомуникација

и

мрежа;

дизајн

во

комуникациска мрежа; обезбедување факс

областа на компјутеризирани комуникации и

услуги; обезбедување услуги на складирање
на електронски податоци за трети лица;

мрежи
наподатоци;
обезбедување
информации во областа на мрежни услуги

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување
мрежен
премин
за

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

поврзување независни телекомуникациски и
компјутерски мрежи заради поделба на

(111) 23598

(151) 13/07/2016

интернет сообраќајот; услуги на говорна

(210) TM 2015/328

(220) 24/03/2015

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

(181) 24/03/2025
(450) 31/08/2016
(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, Скопје, MK

податоци;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

безжични

телекомуникациски

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот
помеѓу преносници на интернет сообраќајот;

(551) индивидуална

услуги

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

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 услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги
автентификација
во
областа
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на
на

(510, 511)

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/,
(советување
дејностите),

организирање

дејности

за
организирање
на
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
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по пат на телевизија, рекламни огласи

обезбедување

(ширење на рекламни огласи), статистичко

поврзување независни телекомуникациски и

информирање, телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање/за

компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

отсутни претплатници/, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

пошта; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

примероци
кл. 38 информации по пат на телефон,

насочување на повиците; услуги на центрите
за пораки во вид на телефонски говорни

телевизија

пораки;

и

глобална

комуникациска

мрежен

услуги

на

премин

видео

и

за

аудио

мрежа; обезбедување информацми од
именик по пат на телефон, телевизија и

конференции и конференции на телефонски
податоци;
безжични
телекомуникациски

глобална
комуникациска
мрежа;
обезбедување
мултикориснички

услуги, имено, безжичен пренос на звук и
податоци; телекомуникациски услуги, имено

интерактивен
пристап
на
глобална
комуникациска мрежа; пренос и емитирање

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

на сите видови аудио и видео програми по

цел на размена на интернет сообраќајот

пат на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа, главни (стожерни)

помеѓу преносници на интернет сообраќајот;
услуги
на
електронски
пораки

интернет услуги, имено, брза линија или
сериски врски кои ствараат главен премин

кл. 42
услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

страници,
работа
на
електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги

услуги

на дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН), интернет протокол (ИП) на

информативни
програмирање,

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и

центри
на
податоци
и
глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги

услуги на поврзување со протокол на пренос

на центри на податоци; хостирање (хостинг),

на рамка заради пренос на податоци; услуги
на пренос на пакет од електронски

складирање и одржување на web страници,
web центри, електронска пошта, електронски

податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци,
видео
и
мултимедиа;

групи, лист сервери како и на дигитална
содржина и податоци на трети лица; услуги

овозможување
поврзување на

на провајдери на апликативни услуги (АСП),
имено, хостирање компјутерски софтверски

телекомуникациско
интернет и на други

на

дизајн

областа

на

технологии, компјутерско
телекомуникација,

компјутеризирани комуникации, податоци и

апликации

безжична
мрежа;
мултикориснички пристап

автентификација
телекомуникација

обезбедување
на безжична

за

во

трети

лица;

услуги

на

во
областа
и мрежа; дизајн

на
во

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање

областа на компјутеризирани комуникации и
мрежи
наподатоци;
обезбедување

на електронски податоци за трети лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

информации во областа на мрежни услуги
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на компјутеризирани комуникации и услуги

(732) NOVARTIS AG

на центри на податоци

4002 BASEL, CH

(111) 23605

(151) 12/07/2016

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

(210) TM 2015/331

(220) 25/03/2015
(181) 25/03/2025

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(450) 31/08/2016
(732) Amgen Inc. (Delaware corporation)

(540)

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(551) индивидуална
(510, 511)

California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

ONPRO
(551) индивидуална

DEXINUS

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 23603

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/337

(220) 26/03/2015

(510, 511)
кл. 10 уреди за инјектирање фармацевтски
препарати

(181) 26/03/2025
(450) 31/08/2016
(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(111) 23588

(151) 12/07/2016

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(210) TM 2015/334

(220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(450) 31/08/2016
(732) ДОМОТЕКС ДООЕЛ Скопје

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ул.Коста Новаковиќ бр. 14/1, 1000, Скопје,
MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на текстил и текстилни производи

NASOFT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 23607

(151) 13/07/2016

(210) TM 2015/339

(220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025

(450) 31/08/2016
(732) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16,, 1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(111) 23604

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/336

(220) 26/03/2015
(181) 26/03/2025
(450) 31/08/2016
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рекламирање

на

радио

кл. 38 телекомуникации, а особено услуги
што се состојат главно од пренос на радио
или
телевизиски
програми
(591) црвена, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за

обука

и настава (освен

апарати); пластични материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња, а особено:
ножеви за хартија; апарати за умножување;
листови, вреќи и торби од пластичен
материјал за завиткување и пакување
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување
со
работи;
канцелариски
работи, а особено: рекламирање; групирање

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности, а особено: обуки; услуги на
подучување луѓе или дресура на животни;
услуги чија главна цел е разонода, забава
или рекреација на луѓето; презентација на
дела
од
визуелната
уметност
или
литературата пред јавноста за забавни или
образовни цели
(111) 23609

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/350

(220) 27/03/2015

(181) 27/03/2025
(450) 31/08/2016
(732) Mahindra & Mahindra Limited
Gateway Building, Apollo Bunder Mumbai400001, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

MAHINDRA

во корист на други, на различни производи
(со исклучок на транспортот), овозможување

(551) индивидуална

потрошувачите соодветно да ги гледаат и
купуваат овие стоки во продавниците на

(510, 511)
кл. 12 апарати за движење по земја, воздух

мало, големопродажните продавници, преку
каталози за нарачка по пошта или преку
електронските
медиуми,
преку
вебстраниците или програмите за телевизиско
купување; услуги за регистрација, препис,
составување,
собирање
или
систематизација на пишани комуникации и
регистрации како и собирање математички
или статистички податоци; услуги на
агенциите за рекламирање и услуги како
што се дистрибуција на проспекти, директно
преку
пошта
или
дистрибуција
на
примероци; рекламирање поврзано со други
услуги, како што се банкарски заеми или
Трговски марки

или вода, копнени моторни возила, теренски
возила со погон на две тркала (2/4),
моноволуменски

возила,

спортски

моноволуменски возила, компактни спортски
моноволуменски возила, повеќенаменски
моноволуменски возила, сите видови на
теренски моноволуменски возила, лимузини,
автомобили со задна врата, автобуси, лесни
комерцијални камиони, комбиња, трактори,
мотори, велосипеди, скутери, мотоцикли со
две тркала, јахти, авиони, мотори, делови,
елементи и опрема за нив вклучувајќи
инструменти за нив сите вклучени во класа
12
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(540)
(111) 23608

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/351

(220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025

(450) 31/08/2016
(732) Mahindra & Mahindra Limited
Gateway Building, Apollo Bunder Mumbai400001, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски
препарати;
санитарни

и ветеринарски
препарати
за

медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
фунгициди, хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)

штетници,

(111) 23621

(151) 27/07/2016

(210) TM 2015/419

(220) 14/04/2015

кл. 12 апарати за движење по земја, воздух

(181) 14/04/2025
(450) 31/08/2016

или вода, копнени моторни возила, теренски
возила со погон на две тркала (2/4),

(732) Сашо Трпески
ул. Иво Лола Рибар бр. 37/3-23, 1000,

моноволуменски
возила,
спортски
моноволуменски возила, компактни спортски

Скопје, MK

моноволуменски возила, повеќенаменски
моноволуменски возила, сите видови на

(740) Сашо Трпески
ул. Женевска бр. 6/5, 1000, Скопје
(540)

теренски моноволуменски возила, лимузини,
автомобили со задна врата, автобуси, лесни
комерцијални камиони, комбиња, трактори,
мотори, велосипеди, скутери, мотоцикли со
две тркала, јахти, авиони, мотори, делови,
елементи и опрема за нив вклучувајќи
инструменти за нив сите вклучени во класа
12
(111) 23589

(151) 12/07/2016

(210) TM 2015/358

(220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025

(450) 31/08/2016
(732) Џорџ Цветковски
ул. Московска бр. 9-1/10, MK
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
318 | С т р а н а

healthgarette
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
цигари без тутун за медицинска
употреба
кл.

10

инхалатори

кл. 34 производи за пушачи, цигари што
содржат замена за тутун што не се за
медицинска употреба, кутии за цигари, кутии
за пури, кутивчиња со кибрит, цигари, пури,
цигарило (мали цигари)
(111) 23620

(151) 27/07/2016

(210) TM 2015/422

(220) 15/04/2015
(181) 15/04/2025
(450) 31/08/2016
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(732) Трговско друштво за пиво, слад,

железо, врати од ковано железо, гелендери

оцет, алкохолни и безалкохолни

од ковано железо, арматури за врати од

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, MK

метал, арматури од метал за прозорци,
палети од метал за транспорт, порти од

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

метал, потпорни греди од метал, метал
(решетки од метал). метални панел плочи за

(540)

врата , и производи од метал кои не се
опфатени
со
други
класи
кл. 35

услуги при продажба на големо и

мало со метални градежни материјали,
метални преносни конструкции, панелни
огради, ограда од ковано железо, врати од
ковано железо, гелендери од ковано железо,
арматури за врати од метал, арматури од
метал за прозорци, метал (решетки од
метал), метални панел плочи за врата , и
(591) зелена, црвена, златна, црна, бела,
кафена
(551) индивидуална

производи од метал кои не се опфатени со
други
класи
кл. 37
градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(510, 511)
кл. 32 пиво
(111) 23619

(151) 27/07/2016

(210) TM 2015/424

(220) 15/04/2015

(181) 15/04/2025
(450) 31/08/2016
(732) GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT
SISTEMLERI IMALAT SAN, ve TIC. LTD. STI
Tuzla Mh.Zirai Aletier
San.Sit.Adapazari/SAKARYA, TR
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6
метални

метални градежни материјали,
преносни конструкции, панелни

огради, огради од метал, ограда од ковано
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски броj
(510)
1
1
1
1
1
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
8
8
8

(111)
23591
23597
23611
23614
23615
23595
23596
23624
23615
23589
23590
23591
23597
23603
23604
23614
23621
23624
23611
23619
23615
23595
23596
23624
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9
9
9
10
10
10
10
12
12
12
14
16
16
16
16
21
21
21
25
26
28
29
30
32
32

23602
23610
23611
23595
23596
23605
23621
23593
23608
23609
23611
23586
23592
23607
23610
23615
23616
23617
23594
23615
23586
23606
23606
23583
23584

32
32
32
32
32
32
32
33
33
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

23585
23601
23612
23613
23616
23617
23620
23616
23617
23621
23402
23582
23586
23587
23588
23598
23599
23600
23602
23606
23607
23610
23619
23623
23625

36
36
36
37
37
38
38
38
38
38
41
41
41
41
42
42
42
42
44
45

23402
23615
23623
23602
23619
23598
23599
23600
23607
23623
23607
23618
23625
23626
23598
23599
23600
23615
23622
23622
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
Друштво за трговија и услуги ЈУНИК-СТУДИО ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНА ДЕКОНТАМИНАЦИЈА БИТОЛА
BASF SE
adidas International Marketing BV
TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје
Shimano Inc.,
Трговско друштво за новинско издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје
Bayer Aktiengesellschaft
Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје
Трговско друштво за производство, промет и услуги АГРО ГУМА
ДОО експорт-импорт Скопје
LRC Products Limited
LRC Products Limited
TROPICANA PRODUCTS, INC.
BASF SE
Twentieth Century Fox Film Corporation
Twentieth Century Fox Film Corporation
Novartis AG
Акционерско Друштво КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје
ТД „РУДИНЕ ММ“ ДОО СКОПЈЕ
Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС акционерско друштво Кратово
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје
Друштво за спортски дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД
Скопје
Друштво за услуги Капитол Фитнес Кафе ДОО Скопје
ЦЕИМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
МЛ-Гари ДОО Скопје
МЛ-Гари ДОО Скопје
Пиперкоски Миле и Радомировиќ Александар
Друштво за инженеринг, проектирање, монтажа, производство и
трговја КОДИНГ ДООЕЛ
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Трговски марки

(210)
MK/T/ 2005/127

(111)
23622

MK/T/ 2010/926
MK/T/ 2011/262
MK/T/ 2011/447
MK/T/ 2011/809
MK/T/ 2011/822
MK/T/ 2011/838
MK/T/ 2011/1020

23625
23614
23594
23591
23592
23593
23586

MK/T/ 2012/121
MK/T/ 2013/901

23624
23623

MK/T/ 2015/82
MK/T/ 2015/83

23602
23587

MK/T/ 2015/84
MK/T/ 2015/85
MK/T/ 2015/88
MK/T/ 2015/90
MK/T/ 2015/101
MK/T/ 2015/102
MK/T/ 2015/115
MK/T/ 2015/119
MK/T/ 2015/120
MK/T/ 2015/165

23595
23596
23601
23597
23612
23613
23590
23611
23606
23615

MK/T/ 2015/166
MK/T/ 2015/167
MK/T/ 2015/182

23616
23617
23618

MK/T/ 2015/188
MK/T/ 2015/268
MK/T/ 2015/289
MK/T/ 2015/290
MK/T/ 2015/321
MK/T/ 2015/324

23626
23582
23583
23584
23610
23585

MK/T/ 2015/326

23600

MK/T/ 2015/327

23599

321 | С т р а н а

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ
Скопје
Amgen Inc. (Delaware corporation)
ДОМОТЕКС ДООЕЛ Скопје
NOVARTIS AG
NOVARTIS AG
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
Mahindra & Mahindra Limited
Mahindra & Mahindra Limited
Џорџ Цветковски
Сашо Трпески
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и
безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
GUVEN CELIK HASIR, VE PANEL CIT SISTEMLERI IMALAT SAN, ve
TIC. LTD. STI

MK/T/ 2015/328

23598

MK/T/ 2015/331
MK/T/ 2015/334
MK/T/ 2015/336
MK/T/ 2015/337
MK/T/ 2015/339
MK/T/ 2015/350
MK/T/ 2015/351
MK/T/ 2015/358
MK/T/ 2015/419
MK/T/ 2015/422

23605
23588
23604
23603
23607
23609
23608
23589
23621
23620

MK/T/ 2015/424

23619

ПРЕНОС
(111) 15729
(732) Друштво за фармацевтско хемиски

(732) Advance Agro Public Company
Limited, a company incorporated and

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK

existing under the laws of Thailand
1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote,
Prachinburi, TH

(111) 14275

ПРОМЕНИ
(111) 4515
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto

Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4515

(111) 10483
(732) РУЛЕ - ТУРС ДОО Скопје

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo

ул. Никола Карев бр. 20, 1000 Скопје, MK

Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI
(111) 4521
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(111)
(732) DJORDANS LTD
Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG
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CANCELATION BASED ON OWNER REQUEST
(11) 4643
(73) Carlsberg A/S
Ny Carlsberg Vej 100 1760 Copenhagen V, DK

ОБНОВУВАЊА
(111) 4245

(186) 10/02/2040

(111) 4515

(186) 10/09/2025

(111) 4521

(186) 10/11/2026

(111) 7533

(186) 19/12/2026

(111) 8763

(186) 27/05/2018

(111) 10483

(186) 14/12/2020

(111) 12687

(186) 12/05/2025

(111) 13727

(186) 09/03/2026

(111) 15729

(186) 14/03/2036

(111) 13634

(186) 21/06/2026

(111) 13635

(186) 21/06/2026

(111) 13619

(186) 26/06/2026

(111) 13639

(186) 17/07/2026

ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
(111) 3021 MK/T/ 1993/9986
(111) 15497 MK/T/ 2008/26

Трговски марки
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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
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(21) ID 2014/16

31 Август 2016

(45) 31/10/2013
(22) 08/07/2014

(28)
(30)
(72) Ковачи Аргир
(73) Друштво за маркетинг услуги ВИЖН БОРД ДОО
ул. Бојмија, 1-2/4, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 20-03
(54) ПОДВИЖНИ РЕКЛАМНИ ТАБЛИ

1|P age

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(21) ID 2014/17

(45) 31/10/2013
(22) 15/07/2014

(28)
(30)
(72) Милан Миновски
(73) Милан Миновски
с. Оморани општ. Чашка, MK
(51) 25-01
(54) ОМОРАНКА

2|P age

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

3|P age

31 Август 2016

(21) ID 2014/19
(45) 31/10/2013
(22) 24/07/2014
(28)
(30)
(72) Филиповски Златко
(73) Друштво за производство и трговија ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
бул. Кочо Рацин бр. 97, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

4|P age

Гласник Бр. 4/2016

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(21) ID 2014/24
(45) 31/10/2013
(22) 17/11/2014
(28)
(30)
(72) Здравески Александар and Наум Николоски
(73) АТА Металотехника
ул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 27/2/22, 1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(51) 23-01
(54) НАДЗЕМАН ХИДРАНТ

5|P age

31 Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

(21) ID 2014/26
(45) 31/10/2013
(22) 04/12/2014
(28)
(30) 002477422-0001 05/06/2014 EM
(72) Delfs, Jan Christian
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 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) 14-02
(54) ТОЛИНО ТАБЛЕТ Л2014

6|P age

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

7|P age

31 Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

(21) ID 2014/27
(45) 31/10/2013
(22) 10/12/2014
(28)
(30) 002479790-0001 10/06/2014 EM
(72) Delfs, Jan Christian; Fedderke, Helge; Haselwander, Philipp; Hein, Melanie and Nehne, Fabian
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 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 30

8|P age

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

9|P age

31 Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

(21) ID 2014/36
(45) 31/10/2013
(22) 22/12/2014
(28)
(30) 002490797-0003 26/06/2014 EM
(72) Philip Prinz
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 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) 14-04
(54) ИКОНИ

10 | P a g e

Гласник Бр. 4/2016

(21) ID 2015/1

31 Август 2016

(45) 31/10/2013
(22) 08/01/2015

(28)
(30) 002498634-0001 08/07/2014 EM
(72) Andre Hanisch
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 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) ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ G3.9

11 | P a g e

31 Август 2016

Гласник Бр. 4/2016

(21) ID 2015/2
(45) 31/10/2013
(22) 22/01/2015
(28)
(30) 002507160-0001 22/07/2014 EM
(72) Delfs, Jan Christian; Fedderke, Helge; Haselwander, Philipp; Hein, Melanie and Nehne, Fabian
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 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

12 | P a g e

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(21) ID 2015/3
(45) 31/10/2013
(22) 18/02/2015
(28)
(30) 30317308.X 29/08/2014 CN
(72) Youngsu Cho and Yongxiang BAI
(73) Meizu Technology Co.,Ltd.
Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, CN
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(51) 14-03
(54) МУЛТИМЕДИЈАЛЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

13 | P a g e

31 Август 2016

(21) ID 2015/6
(45) 31/10/2013
(22) 10/03/2015
(28)
(30)
(72) Блаже Чупаркоски
(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, MK
(74) БЕРИН Д.О.О Скопје
ул.
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

14 | P a g e

Гласник Бр. 4/2016

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

(21) ID 2015/9
(45) 31/10/2013
(22) 04/06/2015
(28)
(30)
(72) Кузмановска Ива
(73) Кузмановска Ива
ул. „Солунска“ бр. 242, Битола, MK
(74)
(51) 02-01
(54) БЕЈБИ МУЛТИПРАКТИК

15 | P a g e

Гласник Бр. 4/2016

31 Август 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
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(11) 768

(45) 31/10/2013

(21) ID 2009/43

(22) 09/12/2009
(18) 09/12/2014

(28)
(30)
(72) Mr. Dominic Flic (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn) and Mr.Peter Respondek (FriedrichEbert-Allee 140, 53113 Bonn)
(73) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 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) 14-04
(54) “ИКОНИ“
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(11) 769

(45) 31/10/2013

(21) ID 2014/3

(22) 28/02/2014
(18) 28/02/2019

(28)
(30)
(72) Орџан Тахири (ул. Места бр. 50 Скопје)
(73) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна Индустриска зона бб дел 3 - Маџари 1000 Скопје, MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

Индустриски дизајн
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31 Август 2016

(11) 770

(45) 31/10/2013

(21) ID 2014/15

(22) 03/07/2014
(18) 03/07/2019

(28)
(30)
(72) Сузана Марјановиќ (ул. Владетина бр. 5, 11000 Београд, Република Србија)
(73) BONES GROUP DOO Beograd
ul. Kumodraska br. 260, 11152 Beograd, Republika Srbija, RS
(74) Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) КУТИЈА
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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)
14-04
25-01
09-01
09-01
09-03
09-03
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-03

(11)
768
758
767
764
765
766
769
761
762
763
759
760
770

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН
(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата
(73)
Deutsche Telekom AG
ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТИМПОРТ
Дооел Ликуки Хоме увоз - извоз Битола
МАКПРОГРЕС ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
МАКПРОГРЕС ДОО
Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
КОЖУВЧАНКА ДОО
BONES GROUP DOO Beograd

Индустриски дизајн

(21)
MK/I/ 2009/43
MK/I/ 2013/3

(11)
768
758

MK/I/ 2013/27
MK/I/ 2013/31
MK/I/ 2013/32
MK/I/ 2013/33
MK/I/ 2014/3

767
764
765
766
769

MK/I/ 2014/5
MK/I/ 2014/6
MK/I/ 2014/7
MK/I/ 2014/12
MK/I/ 2014/14
MK/I/ 2014/15

761
762
763
759
760
770
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Гласник Бр. 4/2016

31 Август 2016

ЗАСТАПНИЦИ
ВПИШУВАЊЕ
203. Лидија Јаќимовиќ, адвокат
ул. Христо Смирненски бр. 17
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 336659
e-mail: advokat.lidijajacimovic@gmail.com
204. Николчо Лазаров, адвокат
бул. Св. Климент Охридски бр. 54-3/2
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 276085
e-mail: nikolcolazarov@yahoo.com
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Застапници

