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e Domenikës 

DZ – Алжир / Algjeri 

EC – Еквадор / Ekuador 
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EH - Западна Сахара / Saharaja 
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ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 
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FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 
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GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi 

Industriale (ORAPI) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti I  Beneluksit për marka tregtare dhe modele 

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за 

признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не 

постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë 

industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi 

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на 

траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, 

согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për 

tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në 

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за 

ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на 

порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред 

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht 

nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të 

drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse 

gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të 

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në 

përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të 

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се 

објавува и апстрактот  на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 

66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни 

барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe 

abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet 

pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë. 
 

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

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за 

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të 

dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse 

është paguar tarifa e paraparë. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните 

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e 

patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë 

në INID. 
 

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit 

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi 

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për 

patentën evropjanë  

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një 

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri 

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të 

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на 

пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ 

(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)  

(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë 

(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar 

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës 

(74) Застапник / Përfaqësues 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi 

ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / 

Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) / Aplikimi 

ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i 

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  B 01D 53/00  

(11)  11016   (13) А 

(21)  2018/1015   (22) 05/12/2018 

(45) 31/01/2021 

(30)  ПП20181015  05/12/2018  MK 

(73)  Арсов Мирко ул. 4-ти Јули бр. 12, 2310 

Виница, MK 

(72) Арсов Мирко 

(54)  Мултифункционален еколошки 

пречистувач за загаден воздух 

(57)   

Суштината на овој пронајдок со целосен 
назив, цитирам: “Мултифункционален 
еколошки пречистувач за загаден воздух“, е 
без било каква или минорна потрошувачка на 
енергија (тврдо или течно гориво, електрична 
енергија, природен гас, и сл.) да се овозможи 
пречистување на издувниот загаден воздух 
од фабричките оџаци, автомобилите, јавните 
установи, семејните домаќинства, тешката и 
лесната индустрија, и тоа со помош на 
самата енергија која го исфрлува загадениот 
воздух, а потоа со посебен систем за 

вентилирање и таложење, тврдите честички 
и други резидуи од контаминираниот воздух, 
да ги одведува и таложи во посебен 
непорозен резервоар, за да потоа овие 
резидуи бидат преработени и повторно 
употребени како реагенс во индустријата. 
Овој процес може да се одвива циклично, и 
тоа во неограничен број пати, односно 
додека материјалите не ја изгубат својата 
молекуларна структура и функционалност. 

Овој изум може да биде изработен за кратко 
време, и да биде инсталиран на секое место 
кое е изложено на ризик од загадување или 
веќе се загадува, не доведува до 
дополнително загадување, бидејќи не 
употребува никакви реагенси, а воедно и ќе 
го намали аерозагадувањето во воздухот. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  B 65F 1/16, B 65F 1/08  

(11)  11049   (13) А 

(21)  2020/561   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  GR20180100076  26/02/2018  GR 

(86)  11/02/2019 PCT/GR2019/000012 

(87)   WO2019/162710A1 

(73)  STENGOS, Georgios; PAPANAGIOTOU, 

Anastasios  and  MAROUTAS, Theodoros-

Nikolaos  4 Efranoros Str., 11635 Pagrati 

Athens , GR;  lB Agias Annis Str., 14563 

Kifisia Attikis , GR and  25 Ploutonos Str., 

17562 Palaio Faliro Attikis , GR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(54)   КАНТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД СО 

НАПРЕДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

(57)   
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 

 
 

(11) 4786 

(73) Amgen (Europe) GmbH Suurstoffi 22, 6343 Risch-Rotkreuz, CH 

 

(11) 5123 

(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A 43122 Parma, IT and 275 North Field Drive 

Lake Forest, Illinois 60045, US 

 

(11) 6758 

(73) Johnson Control GmbH Industriestrasse 77e, 51399, Burscheid , DE 

 

(11) 7758 

(73) Vico Therapeutics B.V. J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden, NL 

 

(11) 8815 

(73) AMCovering, naamloze vennootschap De Bosmier 12, 8710 Wielsbeke, BE 

 

(11) 8856 

(73) Biogen Idec MA Inc. 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US 

 

(11) 9773 

(73) Amgen (Europe) GmbH Suurstoffi 22, 6343 Risch-Rotkreuz, CH 

 

(11) 10592 

(73) Melinta Therapeutics,Inc. 44 Whippany Road, Suite 280  Morristown, NJ 07960, US 

 

(11) 10793 

(73) Abbott Diagnostics Scarborough,Inc. 10 Southgate Road, Scarborough ME 04074, US 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 
 

(11) 6758 

(73) Johnson Control GmbH Industriestrasse 77e, 51399, Burscheid , DE 

 

(11) 6657 

(73) Shire Viropharma LLC 300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 

 

(11) 7667 

(73) Shire Viropharma LLC 300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 

 

(11) 9404 

(73) Shire Viropharma LLC 300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 

 

(11) 9465 

(73) Shire Viropharma LLC 300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 843 

(73) GEOX S.P.A. Via Feltrina Centro 16, 31044 Мontebelluna (Treviso), localita Biadene, IT 

 

(11) 1235 

(73) Aventisub II Inc. 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, US 

 

(11) 1436 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 1549 

(73) Warner-Lambert Company   LLC 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US 

 

(11) 1977 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

 

(11) 2751 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 2940 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 5780 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07D 489/08  

(11)  11014   (13) Т1 

(21)  2019/237   (22) 12/03/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB 201213874  03/08/2012  GB and GB 

201310275  10/06/2013  GB 

(96)  02/08/2013 EP13747622.2 

(97)  19/12/2018 EP2880037 

(73)  Johnson Matthey Public Limited Company 

5th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 

4AB, GB 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  ARCHER, Nicolas; BEASE, Michael; 

JAMIESON, Barbara; YOUNG, Maureen; DAVIES, 

Timothy; PRICE, Amy; GRANT, Ewart; HEINRICH, 

Brian and MATHARU, Saroop 

(54)  МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОКСИКОДОН 

(57)  1  Постапка за подготовка на воден 

раствор на адукт на оксикодонска киселина, 

наведената постапка се состои од 

хидрогенизирање на воден раствор нд 14-

хидроксикодеинон и киселина за да се формира 

воден раствор на адукт на оксикодонска 

киселина, каде што: 

• хидрогенацијата се извршува на една или 

повеќе температури во опсег од ≥55oC до ≤100 

oC во присуство на хидрогенирачки 

катализатор и водороден гас, 

• водниот раствор на 14-хидроксикодеинон е 

киселината се загреваат на наведената една 

или повеќе температури во опсег од ≥55oC до 

≤100 oC пред да се изложи на водороден гас, и 

каде што формираниот воден раствор на адукт 

на оксикодонска киселина се состои од 6ɑ-

оксикодол во износ од ≤0.800 процентна 

површина како што е утврдено од HPLC. 

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 38/19, A 61K 47/18, A 61K 47/02, A 

61K 39/395  

(11)  10931   (13) Т1 

(21)  2019/576   (22) 28/06/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161548518P  18/10/2011  US and 

US201261669480P  09/07/2012  US 

(96)  18/10/2012 EP12842352.2 

(97)  19/06/2019 EP2768525 

(73)  Coherus Biosciences, Inc. 333 Twin 

Dolphin Drive Suite 600 Redwood City, CA 

94065, 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)  MANNING, Mark and MURPHY, Brian 

(54)  ЕТАНЕРЦЕПТНИ ФОРМУЛАЦИИ 

СТАБИЛИЗИРАНИ СО МАГНЕЗИУМСКИ ЈОНИ 

(57)  1  Воден фармацевтски состав кој што 

содржи аргинин, кој што содржи етанерцепт и 

стабилизатор за да ја инхи¬бира 

нестабилноста, агрегацијата, погрешното 

превиткување и / или фрагментацијата на 

ета¬нер¬цеп¬тот, при што стабилизаторот 

содржи 2 до 10 mM магнезиум.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  E 01B 7/24  

(11)  10933   (13) Т1 

(21)  2019/577   (22) 28/06/2019 

(45) 31/01/2021 

(96)  28/11/2014 EP14195531.0 

(97)  26/06/2019 EP3026176 

(73)  Vossloh Laeis GmbH Ruwerer Strasse 21 

54292 Trier, DE 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, 

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  Liesching, Martin and Gelz, Albert 

(54)  Елемент на прекинувач за шини, 

прекинувач за шини и метод на 

производство на елементи на прекинувачи 

за шини со уред за греење 

(57)  1  Елемент на прекинувач за шини 

извршен како уред за водење, како што е уред 

за менување (5), срцевина или слично, со 

барем еден горен дел (1) и еден долен дел (2), 

во кои горниот и долниот дел се допираат еден 

со друг со најмалку една контактна површина 

(3) и во кои горниот и долниот дел се поврзани 

еден со друг, при што најмалку една внатрешна 

вдлабнатина (10) е формирана помеѓу горниот 

дел (1) и долниот дел (2), која вдлабнатина (10) 

има барем еден отвор за поврзување (12) кој е 

отворен кон надвор, и карактеризиран со тоа 

што вдлабнатината (10) прогресира во форма 

на топлинска јамка во контактната област 

помеѓу деловите (1,2).  

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 61K 38/18, A 61P 7/06  

(11)  10936   (13) Т1 

(21)  2019/578   (22) 01/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US 189094 P  14/08/2008  US 

(96)  13/08/2009 EP09806981.8 

(97)  24/04/2019 EP2340031 

(73)  Acceleron Pharma Inc. 128 Sidney Street 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SEEHRA, Jasbir; KUMAR, Ravindra and 

PEARSALL, Robert, Scott 

(54)  GDF СТАПИЦИ ЗА УПОТРЕБА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА АНЕМИЈА 

(57)  1  Варијанта на ActRIIB полипептид кој што 

содржи аминокиселинска низа која што е 

најмалку 90% идентична на низата од 

аминокиселини 29-109 од НИЗА ИД БР: содржи 

глутаминска киселина или аспарагинска 

киселина на позицијата која што одговара на 

позицијата 79 од НИЗА ИД БР: 1 и го инхи¬бира 

сигнализирањето од миостатин и/или GDF-11 

во анализа базирана на клетки за употреба во 

ме¬тод за зголемување на нивоата на црвени 

крвни клетки или метод за третирање на 

анемија кај паци¬ент кој што има потреба од 

тоа.  

има уште 29 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 07D 475/00, A 61K 31/519, A 61P 35/00 

(11)  10938   (13) Т1 

(21)  2019/579   (22) 01/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB 201209613  30/05/2012  GB; US 

201261653081 P  30/05/2012  US and US 

201361782233 P  14/03/2013  US 

(96)  30/05/2013 EP13731850.7 

(97)  26/06/2019 EP2855480 

(73)  Astex Therapeutics Ltd. 436 Cambridge 

Science Park Milton Road Cambridge CB4 0QA, 

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)  MURRAY, Christopher William; BERDINI, 

Valerio; SAXTY, Gordon; HAMLETT, Christopher 

Charles Frederick; ANGIBAUD, Patrick René; 

QUEROLLE, Olivier Alexis Georges and 

PONCELET, Virginie Sophie 

(54)  ПТЕРИДИНИ КАКО FGFR ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

 

  

 

 

вклучително секоја негова тавтомерна or 

стереохемиска изомерна форма, каде што  

W е -N(R3)-;  

секој R2 е независно селектиран од халоген 

или C1-4алкокси;  

D претставува фенил или ароматичен 5 или 6 

прстенест членски моноцикличен хетероциклил 

кој што содржи најмалку еден хетероатом 

селектиран од N, O или S, каде што секој од 

споме¬натиот фенил или хетероциклил може 

да биде незадолжително заменет со една или 

повеќе (на пр. 2 или 3) R1 групи;  

R1 претставува водород, хало, цијано, C1-

6алкил, C1-6алкокси, -C(=O)-O- C1-6алкил, C2-

4алкенил, идроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-

6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил 

може незадолжително да биде заменет со една 

или две хидроксил гру¬пи, -NR4R5, C1-6алкил 

заменет со -O-C(=O)- C1-6алкил, C1-6алкил 

заменет со -NR4R5, -C(=O)-NR4R5, -C(=O)-C1-

6алкил-NR4R5, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

NR4R5, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2хало C1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -NH-
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, C1-6алкил заменет 

со R6, -C(=O)-R6, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

R6, хидроксиC1-6алкил заменет со R6, C1-

6алкил заменет со -Si(CH3)3, C1-6алкил 

заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил заменет 

со -P (=O)(OC1-6алкил)2;  

R3 претставува хидроксиC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, халоC1-6алкил, C1-

6алкил заменет со R9, C1-6алкил заменет со -

NR10R1C2-6алкинил заменет со R9, или C2-

6алкинил;  

R4 и R5 секој независно претставуваат 

водород, C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

NR14R15, хид-рок¬сиC1-6алкил, халоC1-

6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, C1-

6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил 

може незадолжително да биде заменет со една 

или две хидроксил групи, -S(=O)2-C1-6алкил, -

S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, -

C(=O)-NR14R15, -C(=O)-O- C1-6алкил, -C(=O)-

R13, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил за¬менет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -NHS(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -NHS(=O)2-NR14R15, 

R13 или C1-6алкил заменет со R13;  

R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-membered 

моноцикличен хе¬тероциклил кој што содржи 

најмалку еден хетероатом селектиран од N, O 

или S; споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-membered 

моноцикличен хетероциклил, не¬задолжително 

и при што секој е независно заменет со 2, 3, 4 

или 5 супституенти, при што секој супституент 

независно е селектиран од цијано, C1-6алкил, 

цијаноC1-6алкил, хидроксил, карбоксил, 

идроксиC1-6алкил, халоген, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

6алкоксиC1-6алкил, C1-6алкил-OC(=O)-, -

NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-6алкил заменет 

со -NR14R15, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

NR14R15, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил или C1-6алкил заменет 

со -NH-S(=O)2-NR14R15;  

R9 претставува C3-6циклоалкил, 3 член 

заситен хетероциклил кој што содржи најмалку 

еден хе¬тероатом селектиран од N, O или S, 

или 5 или 6 член заситен или ароматичен 

хетероциклил кој што содржи најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S, при што 

споменатиот 5 или 6 член заситен или 

ароматичен хетероциклил секој 

незадолжително и секој независно е заменет со 

2, 3, 4 или 5 супституенти, при што секој 

супституент независно е селектиран од =O, C1-

4алкил, хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-

4алкил, цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-

C(=O)-, C1-4алкил заменет со C1-4алкил-O-

C(=O)-, C1-4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-

4алкил каде што секој C1-4алкил може 

незадолжително да биде заменет со една или 

две хидроксил групи, ха¬ло¬ген, халоC1-

4алкил, хидроксихалоC1-4алкил, -NR14R15, -

C(=O)-NR14R15, C1-4алкил заменет со -

NR14R15, C1-4алкил заменет со -C(=O)-

NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-4алкил, -

S(=O)2-халоC1-4ал¬кил, -S(=O)2-NR14R15, C1-

4алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

4алкил заменет со -NH-S(=O)2-C1-4 ал¬кил, C1-

4алкил заменет со -NH-S(=O)2-халоC1-4алкил, 

C1-4алкил заменет со -NH-S(=O)2-NR14R15, 

R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил заменет со R13, 

фенил незадолжително заменет со R16, 

фенилC1-6алкил каде што фенилот е 

незадолжително заменет со R16, 5 или 6-член 

ароматичен моноцикличен хетероциклил кој 

што содржи најмалку еден хетероатом 
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селектиран од N, O или S каде што 

споменатиот хетероциклил е незадолжително 

заменет со R16;  

R10 и R11 секој независно претставуваат 

водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6ал¬кил заменет со -NR14R15, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-NR14R15, халоC1-

6алкил, хидроксиC1-6алкил, хидроксихалоC1-

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

каде што секој C1-6алкил може да би¬де 

незадолжително заменет со една или две 

хидроксил групи, R6, C1-6алкил заменет со R6, 

-C (=O)-R6, -C(=O)-C1-6алкил, -C(=O)-

хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-халоC1-6алкил,-

C(=O)-хидроксиха¬лоC1-6алкил, C1-6алкил 

заменет со -Si(CH3)3, -S(=O)2-C1-6алкил, -

S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со карбоксил, или C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2-NR14R15;  

R12 претставува водород или C1-4алкил 

незадолжително заменет со C1-4алкокси;  

R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 

до 6-член моноцикличен хетероциклил кој што 

содржи најмалку еден хетероатом селектиран 

од N, O или S, каде што споменатиот C3-

8цикло¬алкил или моноцикличен хетероциклил 

е незадолжително заменет со 2 или 3 

супституенти секој независно селектиран од 

халоген, хидроксил, C1-6алкил, халоC1-6алкил, 

=O, цијано, -C(=O) -C1-6алкил, C1-6алкокси, 

или -NR14R15;  

R14 и R15 секој независно претставуваат 

водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил 

незадолжи¬тел¬но заменет со супституент 

селектиран од хидроксил, C1-4алкокси, амино 

или моно-или ди(C1-4алкил)амино;  

R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, 

C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или -

C(=O)NR14R15;  

n независно претставува цел број еднаков на 2, 

3 или 4;  

негов N-оксид, негова фармацевтски 

прифатлива сол или негов солват.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/00, C 07K 16/44, C 07K 16/46, C 

07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 39/00  

(11)  10950   (13) Т1 

(21)  2019/581   (22) 01/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US 201161558545 P  11/11/2011  US 

(96)  09/11/2012 EP12803508.6 

(97)  24/04/2019 EP2776469 

(73)  UCB Biopharma SPRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ADAMS, Ralph; HUMPHREYS, David Paul; 

HEYWOOD, Sam Philip and BHATTA, Pallavi 

(54)  МОЛЕКУЛИ ОД АНТИТЕЛА ШТО ИМААТ 

СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ OX40 

(57)  1  1. Биспецифичен антитело фузион 

протеин што врзува човечки OX40 и човечки 

серум албумин, и го антагонизира врзувањето 

на OX40 на OX40L, биспецифичниот антитело 

фузион протеин содржи:  

тежок ланец што содржи, во секвенца од N-

завршетокот, прв варијабилен домен на тежок 

ланец (VH1), CHI домен и втор варијабилен 

домен на тежок ланец (VH2),  

лесен ланец што содржи, во секвенца од N-

завршетокот, прв варијабилен домен на лесен 

ланец (VL1), CL домен и втор варијабилен 

домен на лесен ланец (VL2),  

назначено со тоа, што наведените тешки и 

лесни ланци се подредени така што VH1 и VL1 

формираат прво антиген врзувачко место и VH2 

и VL2 формираат второ антиген врзувачко 
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место,  

каде што антигенот поврзан од првото антиген 

врзувачко место е човечки OX40 и антигенот 

поврзан од второто антиген врзувачко место е 

човечки серум албумин,  

каде што првиот варијабилен домен на тежок 

ланец (VH1) ја содржи секвенцата дадена во 

СЕК ИД БР:1 за CDR-Hсеквенцата дадена во 

СЕК ИД БР:2 за CDR-H2 и секвенцата дадена 

во СЕК ИД БР:3 за CDRH3 и првиот 

варијабилен домен на лесен ланец (VL1) ја 

содржи секвенцата дадена во СЕК ИД БР:4 за 

CDRLсеквенцата дадена во СЕК ИД БР:5 за 

CDR-L2 и секвенцата дадена во СЕК ИД БР:6 

за CDR-L3,  

каде што вториот варијабилен домен на тежок 

ланец (VH2) ја има секвенцата дадена во СЕК 

ИД БР:11 и вториот варијабилен домен на 

лесен ланец (VL2) ја има секвенцата дадена во 

СЕК ИД БР: 12 и  

вториот варијабилен домен на тежок ланец 

(VH2) и вториот варијабилен домен на лесен 

ланец (VL2) се поврзани со дисулфид врска. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/315, A 

61M 5/31  

(11)  10952   (13) Т1 

(21)  2019/582   (22) 01/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201462086937P  03/12/2014  US 

(96)  01/12/2015 EP15813198.7 

(97)  12/06/2019 EP3226944 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ATTERBURY, William G.; HASSENPFLUG, 

Eric Gustin; LAFEVER, Mark; MADLAND, Steven 

Michael and MCKENZIE, Christopher Paul 

(54)  СКЛОП НА КАПАЧЕ ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ 

КАКО ЗАШТИТНИК ЗА ИГЛА 

(57)  1  Склоп за извлекување (20) кој може да 

се монтира како заштитник (210) околу игла 

(230) од шприц (232), заштитникот е прокетиран 
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во аксијална насока во однос на отварањето 

каде што е сместен уредот кој го држи шприцот, 

склопот на извлекувачот се состои од:   

составно опфаќачко капаче (25) кое има 

цевкасто тело (32) дефинирано со внатрешна 

празнина (34) за аксијално прифаќање на 

заштитникот при склопување на составното 

опфаќачко капаче на заштитникот за да 

формира подсклоп, наведеното цевкасто тело 

вклучително со спротивни аглести завршетоци 

(38, 39) дефинира процеп (37) кој е издолжен 

помеѓу првиот аксијален завршеток (42) и 

вториот аксијален завршеток (43) од 

наведеното цевкасто тело за да овозможи 

наведеното цевкасто тело биде присилно 

променето од прва неутрална позиција во втора 

радијално експандирана позиција со 

зголемување на аголното протегање на 

процепот, наведената внатрешна празнина има 

помала димензија во наведената прва позиција 

и поголема димензија во втората позиција, 

наведеното цевкасто тело  вклучува радијална 

внатрешна површина (100) со најмалку една 

радијална внатрешна проекција (102-106) за 

директно поврзување на заштитникот во 

наведениот подскоп; и 

капаче (30) кое може да се опфати од страна на 

корисникот и да се заклучи со тело (125) кое 

има површина (142) дефинирана шуплина (140) 

во која составното опфаќачко капаче се 

вметнува за време на  склопувањето на 

капачето во наведениот подсклоп, кадешто 

капачето е конфигурирано да го држи 

вметнатото составно опфаќачко капаче и 

површината на телото е конфигурирана да ја 

лимитира радијалната експанзија на 

вметнатото составно опфаќачко капаче  и на тој 

начин да предизвика најмалку една радијална 

внатрешна проекција да остане во директна 

поврзаност со заштитникот такашто кога 

капачето е одстрането од сместувањето ќе се 

отстрани штитот што се наоѓа околу иглата. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04, 

C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 409/14, A 

61K 31/498, A 61P 35/00  

(11)  10982   (13) Т1 

(21)  2019/583   (22) 01/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20100007286  30/04/2010  GB and 

US20100329884P  30/04/2010  US 

(96)  28/04/2011 EP16207610.3 

(97)  22/05/2019 EP3178818 

(73)  Astex Therapeutics Limited 436 

Cambridge Science Park Milton Park 

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MEERPOEL, Lieven; MURRAY, Christopher 

William; BERDINI, Valerio; FREYNE, Eddy Jean 

Edgard; PERERA, Timothy Pietro Suren; 

WOODHEAD, Steven John; REES, David Charles; 

WEERTS, Johan Erwin Edmond; BESONG, Gilbert 

Ebai; HAMLETT, Christopher Charles Frederick; 

ANGIBAUD, Patrick René; BONNET, Pascal 

Ghislain André; WROBLOWSKI, Berthold; 

PAPANIKOS, Alexandra; EMBRECHTS, Werner 

Constant Johan; AKKARI, Rhalid; JOHNSON, 

Christopher Norbert; MEVELLEC, Laurence Anne; 

GOVAERTS, Tom Cornelis Hortense; GILISSEN, 

Ronaldus Arnodus Hendrika Joseph; LACRAMPE, 

Jean Fernand Armand; QUEROLLE, Olivier Alexis 

Georges; PASQUIER, Elisabeth Thérèse Jeanne; 

PILATTE, Isabelle Noëlle Constance; SAXTY, 

Gordon and READER, Michael 

(54)  ПИРАЗОЛИЛ КИНОКСАЛИН КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (VI):  

  

вклучувајќи било која негова таутомерна или 

стереохемиска изомерна форма, кадешто  

n претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4; 

R1 претставува водород, C1-6алкил, C2-

4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-6 

алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил 

може опционално да биде супституиран со една 

или две хидроксилни групи, C1-6алкил 

супституиран со -NR4R5, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-

6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

NH- S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, 

C1-6алкил супституиран со R6, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC1-6алкил 

супституиран со R6, C1-6алкил супституиран со 

-Si(CH3)3, C1-6алкил супституиран со -

P(=O)(OH)2 or C1-6алкил супституиран со -

P(=O)(OC1-6алкил)2;  

секој R1a е независно избран од водород, C1-

4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-4алкил 

супституиран со амино or моно- или ди(C1-

4алкил)амино или -NH(C3-8циклоалкил), 

цијаноC1-4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил, и C1-

4алкил супституиран со еден или повеќе 

флуоро атоми; 

секој R2 е независно избран од хидроксил, 

халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-

4алкинил, C1-4 алкокси, хидроксиC1-4алкил, 

хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC1-

4алкокси, хидроксихалоC1-4алкил, 

хидроксихалоC1-4алкокси, C1-4алкоксиC1-

4алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкил кадешто секој C1-4алкил 

може опционално да биде супституиран со една 

или две хидроксилни групи, хидроксихалоC1-

4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил 

супституиран со R13, C1-4алкил супституиран 
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со -C(=O)-R13, C1-4алкокси супституиран со 

R13, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-R13, -

C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со -NR7R8, 

C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR7R8, C1-

4алкокси супституиран со -NR7R8, C1-4алкокси 

супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и- 

C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи се сврзани 

за соседни јаглеродни атоми тие може да бидат 

земени заедно за да формираат радикал со 

формула:  

-O-(C(R17)2)p-O-;  

 

-X-CH=CH-;  

или 

-X-CH=N-; кадешто R17 претставува водород 

или флуорин, p претставува 1 или 2 и X 

претставува O или S; 

R4 и R5 секој независно претставува водород, 

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил 

кадешто секој C1-6алкил може опционално да 

биде супституиран со една или две хидроксил 

групи, -S(=O)2-C1-6алкил,-S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH- 

S(=O)2-NR14R15, R13 или C1-6алкил 

супституиран со R13; 

R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил којшто содржи 

барем еден хетероатом избран од N, O или S; 

споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноикличен хетероциклил, опционално и секој 

независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 

супституенти, секој супституент независно е 

избран од цијано, C1-6алкил, cyanoC1-6алкил, 

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-6алкил, 

халоген, халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-

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

C1-6алкил-O- C(=O)-,-NR14R15, -C(=O)-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

NR14R15, -S(=O)2C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

6алкил или C1-6алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-NR14R15; 

R7 и R8 секој независно претставува водород, 

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил или C1-6алкоксиC1-

6алкил; 

R12 претставува водород или C1-4алкил 

опционално супституиран со C1-4алкокси; 

R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 

до 6-член моноикличен хетероциклил којшто 

содржи барем еден хетероатом избран од N, O 

или S, кадешто споменатиот C3-8циклоалкил 

или моноцкличен хетероциклил е опционално 

супституиран со 2 или 3 супституенти  секој 

независно избран од халоген, хидроксил, C1-

6алкил, -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, или -

NR14R15; 

R14 и R15 секој независно претставува 

водород, или халоC1-4алкил, или C1-4алкил 

опционално супституиран со супституент 

избран од хидроксил, C1-4алкокси, амино или 

моно-или ди(C1-4алкил)амино.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  E 02D 31/10, E 04B 1/66, B 32B 27/30, B 

32B 27/32, B 32B 7/02, B 32B 7/10, B 32B 27/24, 

B 32B 27/12, B 32B 5/02  

(11)  10954   (13) Т1 

(21)  2019/584   (22) 29/06/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  IT MI20150403  17/03/2015  IT 

(96)  16/03/2016 EP16715468.1 

(97)  12/06/2019 EP3283286 

(73)  Volteco S.p.A.  Via Delle Industrie, 47 

31050 Ponzano Veneto, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  GUDERZO, Marco 

(54)  САМОПОПРАВЛИВА И САМОЛЕПЛИВА 

ВОДООТПОРНА МЕМБРАНА, ЗА 

ИЗОЛАЦИОНИ ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ 

ПОДЛОЖНИ НА ХИДРОСТАТСКИ ПРИТИСОК 

(57)  1  Самопоправлива и самолеплива 

водоотпорна мембрана (1), за изолациони 

градежни конструкции подложни на 

хидростатски притисок, која содржи прв слој (2) 

од херметички полимерен материјал, погоден 

да биде поставен во контакт со површината (4)  

врз која се поставува од структурата, која го 

покрива вториот слој (3) од полимерен 

материјал кој се шири во присуство на вода, во 

кој се додадени адитиви од полимерно и/или 

минерално потекло, и е погоден да биде 

поставен во контакт со бетонската површина (5) 

од структурата, вториот слој (3) е составен од 

најмалку еден подслој и втор подслој (3а, 3б), 

кои се соседни и имаат различни експанзиони 

активности и механички карактеристики, 

мембраната (1) во суштина има форма на 

континуирани рамни листови, кои се појавуваат 

во униформен филм, со дебелина помеѓу 0.2 и 

5.0 mm и е составен од еден или повеќе од 

следниве полимери: TPE, TPO, TPU, EVA, 

EPDM, EPM, HDPE, MDPE, LDPE, PE, PVC и 

останати полимери со еластомерна природа, 

кои по потреба содржат филтри и други 

состојки со цел да се добијат потребните 

особини на функционалност, механичка сила и 

издражливост, вториот слој (3) содржи 

материјал кој може да реагира во контакт со 

вода и да се прошири, разликата во 

проширувањето помеѓу првиот подслој и еден 

втор подслој (3а, 3б) се добива со активност на 

состојките, поточно со водоекспандирачкиот 

агенс и  адитивите кои дозволуваат да се 

контролира нивното однесување а во исто 

време да се задржи формата и водоотпорните 

карактеристики на мембраната (1), првиот 

подслој (3а) со цел да се зголеми реактивноста 

со вода во централниот дел на мембраната (1), 

има поголема експандирачка активност одколку 

вториот подслој (3б), вториот подслој (3б) има 

поголема стабилност во димензиите во однос 

на првиот подслој (3а).  

има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/5377, A 61K 47/12, A 61K 9/5A 

61K 47/34, A 61K 9/10, A 61K 47/28  

(11)  10992   (13) Т1 

(21)  2019/585   (22) 02/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201461953628P  14/03/2014  US 

(96)  13/03/2015 EP15713285.3 

(97)  05/06/2019 EP3116547 

(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)  SHIN, Eyoung; TROIANO, Greg; WANG, 

Hong; BAGRODIA, Shubha; LAFONTAINE, 

Jennifer; LOVATT, Zach and SONG, Young, Ho 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ НАНОЧЕСТИЧКИ 

КОИШТО СОДРЖАТ ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС И 

ПОСТАПКИ ЗА ПРАВЕЊЕ И УПОТРЕБА НА 

ИСТИТЕ 

(57)  1  Терапевтска наночестичка којашто 

содржи:  

значително хидрофобна киселина; 

терапевтски агенс, кадешто pKa од протониран 

терапевтски агенс е барем околу 1.0 pKa 

единици поголема од pKa од хидрофобната 

киселина; и 

полимер избран од диблок поли(млечна) 

киселина-поли(етилен)гликол кополимер или 

диблок поли(млечна киселина- ко-гликолна 

киселина)-поли(етилен)гликол кополимер и 

нивна комбинација; 

кадешто терапевтскиот агенс е 1-(4-{[4-

(диметиламино)пиперидин-1-

ил]карбонил}фенил)-3-[4-(4,6-диморфолин- 4-

ил-1,3,5-триазин-2-ил)фенил]уреа или негова 

фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07C 259/06, A 61K 31/34A 61K 31/343, A 

61K 31/35A 61K 31/357, A 61K 31/36, A 61K 

31/38A 61K 31/397, A 61K 31/40, A 61K 31/4015, 

A 61K 31/402, A 61K 31/403, A 61K 31/4035, A 

61K 31/404, A 61K 31/4045, A 61K 31/407, A 61K 

31/415, A 61K 31/416, A 61K 31/166, A 61K 

31/337  

(11)  10955   (13) Т1 

(21)  2019/586   (22) 03/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  JP20100096852  20/04/2010  JP 

(96)  20/04/2011 EP11772045.8 

(97)  05/06/2019 EP2562155 

(73)  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. and 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. 

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

8633, JP and 14-Kyobashi 2-chome Chuo-ku 

Tokyo 104-003JO 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  YABUUCHI, Tetsuya; OKA, Yusuke; 

UNEUCHI, Fumito; TAKASHIMA, Hajime; 

TSURUTA, Risa; URABE, Hiroki; SUGA, Yoichiro; 

TAKAHASHI, Masato; KOTSUBO, Hironori; 

SHOJI, Muneo and KAWAGUCHI, Yasuko 

(54)  ДЕРИВАТ НА ХИДРОКСАМСКА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

општа формула [1] или негова фармацевтски 

прифатлива сол:  

[Хемиска формула 1] 

назначено со тоа, што  

R1 претставува C1-6 алкил група, каде што C1-

6 алкил групата може да е супституирана со 1 

до 3 халоген атоми кои се исти или различни,  

R2 претставува водород атом, или метил група,  

R3 претставува водород атом, 

R4 претставува метил група, 

A1 претставува фенилен група,  

L претставува -C≡C-, -C≡C-C≡C-, -CH=CH-, -

CH=CH-C=C-, -C=C-CH=CH-, етилен група, или 

врска, 

A2 претставува дивалентна арил група, 

дивалентна хетероциклична група, дивалентна 

делумно заситена група со кондензиран 

полицикличен јаглеводороден прстен, C3-8 

циклоалкилен група, C3-8 циклоалкенилен 

група, C1-4 алкилен група, или C2-4 алкенилен 

група, каде што дивалентната арил група, 

дивалентната хетероциклична група, 

дивалентната делумно заситена група со 

кондензиран полицикличен јаглеводороден 

прстен, C3-8 циклоалкенилен групата, C3-8 

циклоалкилен групата, C1-4 алкилен групата, и 

C2-4 алкенилен групата може да се 

супституирани со 1 до 4 супституенти кои се 

исти или различни и се селектирани од 

следнава група на супституенти, Rb:  

групата на супституенти, Rb, се состои од 

халоген атом, опционално заштитена хидрокси 

група, меркапто група, циано група, нитро група, 

опционално заштитена амино група, 

опционално заштитена формил група, 

опционално заштитена карбокси група, 

карбамоил група, сулфо група, уреидо група, 

гванидидо група, C1-6 алкил група, C3-8 

циклоалкил група, C1-6 халоалкил група, C1-6 

хидроксиалкил група, C1-6 алкокси група, C1-6 

алкиламино група, ди(C1-6 алкил)амино група, 

C1-6 алкоксикарбонил група, C2-6 алканоил 

група, и арил група,  

W претставува R6-X1-, или Q-X1-Y2-X3-, 

Y2 претставува -O-, -NR7-, -CO-, -NR7CO-, -

CONR7-, -S(O)n-, -OCO-, -COO-, - NR7SO2-, -

SO2-NR7-, -OCOO-, -OCONR7-, -NR7CONR8-, 

или врска, 

X1 и X3 се исти или различни и секое 

претставува C1-10 алкилен група, C2-10 

алкенилен група, C2-10 алкинилен група, C3-8 

циклоалкилен група, -C1-6 алкилен-C3-8 

циклоалкилен-C1-6 алкилен-, или врска, каде 

што C1-10 алкилен групата, C2-10 алкенилен 

групата, C2-10 алкинилен групата, C3-8 

циклоалкилен групата, и -C1-6 алкилен-C3-8 

циклоалкилен-C1-6 алкилен- може да е 

супституирана со 1 до 4 супституенти кои се 

исти или различни и се селектирани од група на 

супституенти, Rc, кои ќе бидат прикажани долу,  

Q претставува C3-8 циклоалкил група, арил 

група, или хетероциклична група, каде што C3-8 

циклоалкил групата, арил групата и 

хетероцикличната група може да се 

супституирани со 1 до 4 супституенти кои се 

исти или различни и се селектирани од групата 

на супституенти, Rc, кои ќе бидат прикажани 

долу, и хетероцикличната група може да ги има 

различните јаглерод атоми на прстенот 

премостени со C1-6 алкилен група или -C1-6 

алкиленO-C1-6 алкилен-, 

R6 претставува водород атом, халоген атом, 

опционално заштитена хидрокси група, 

меркапто група, циано група, нитро група, 

опционално заштитена амино група, 

опционално заштитена формил група, 

опционално заштитена карбокси група, 

карбамоил група, сулфо група, опционално 
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заштитена фосфат група, уреидо група, 

гванидидо група, R7-O-NR8-CO-, R8-ON=CR9-, 

R8-ON=CR9-NH-, R7-ONR8-CH=N-, (R7)(R8)N-

N=CH-, R8-O-NR8-, N≡C-NR8- или C1-6 алкокси 

група, каде што C1-6 алкокси групата може да е 

супституирана со 1 до 3 хидрокси групи, 

R7 и R8 се исти или различни и секое 

претставува водород атом, C1-6 алкил група, 

C3-8 циклоалкил група, арил група, или 

хетероциклична група, каде што C1-6 алкил 

групата, C3-8 циклоалкил групата, арил групата 

и хетероцикличната група може да се 

супституирани со 1 до 4 супституенти кои се 

исти или различни и се селектирани од групата 

на супституенти, Rc, кои ќе бидат прикажани 

долу,  

R9 претставува водород атом, C1-6 алкил 

група, C3-8 циклоалкил група, амино група, или 

C1-6 алкиламино група, и 

групата на супституенти, Rc, се состои од 

халоген атом, хидрокси група, циано група, 

нитро група, амино група, карбокси група, 

карбамоил група, уреидо група, гванидидо 

група, C1-6 алкил група, C1-6 хидроксиалкил 

група, C1-6 халоалкил група, C3-8 циклоалкил 

група, C1-6 алкокси група, C3-8 циклоалкокси 

група, C1-6 алкоксикарбонил група, C1-6 

алкоксикарбониламино група, C2-6 алканоил 

група, C1-6 алкилсулфонил група, C1-6 

алкилтио група, арил група, хетероциклична 

група, C1-6 алкилиден група, C3-8 

циклоалкилиден група, моноциклична заситена 

хетероциклиден група и 

хидроксиаминокарбонил група; каде што амино 

групата може да е супституирана со C2-6 

алканоил група или една или две C1-6 алкил 

групи; C1-6 алкил групата може да е 

супституирана со хетероциклична група; C1-6 

алкокси групата може да е супституирана со 1 

до 3 супституенти кои се исти или различни и 

се селектирани од хидрокси група, халоген 

атом, C3-8 циклоалкил група, C1-6 алкокси 

група, арил група и хетероциклична група; арил 

групата и хетероцикличната група може да се 

супституирани со 1 до 4 супституенти кои се 

исти или различни и се селектирани од халоген 

атом, хидрокси група, циано група, нитро група, 

амино група, карбокси група и C1-6 алкил група; 

the C1-6 алкилиден група може да е 

супституирана со C1-6 алкокси група;  

моноцикличната заситена хетероциклиден 

група може да е супституирана со 1 до 2 C1-6 

алкил групи.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/86  

(11)  10961   (13) Т1 

(21)  2019/587   (22) 03/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US 201562147453 P  14/04/2015  US 

(96)  12/04/2016 EP16719791.2 

(97)  22/05/2019 EP3283634 

(73)  Janssen Vaccines & Prevention B.V. 

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VELLINGA, Jort; CUSTERS, Jerôme, H, H, 

V; WUNDERLICH, Kerstin and SANDERS, 

Barbara, Petronella 

(54)  РЕКОМБИНАНТЕН АДЕНОВИРУС КОЈ 

ЕКСПРЕСИРА ДВА ТРАНСГЕНИ СО  

ДВОНАСОЧЕН ПРОМОТОР 

(57)  1  Рекомбинантен аденовирус кој содржи 

двонасочен промотор на глувчешки ЦМВ 

(mCMV) оперативно поврзан за прв трансген во 

една насока и за втор трансген во спротивната 

насока.  

има уште 13 патентни барања 



 

 

24 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/573, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  10979   (13) Т1 

(21)  2019/588   (22) 03/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  DK 200601232  26/09/2006  DK and US 

847329 P  26/09/2006  US 

(96)  26/09/2007 EP07817816.7 

(97)  10/04/2019 EP2081595 

(73)  Genmab A/S Kalvebod Brygge 43 1560 

Copenhagen V, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PARREN, Paul; WEERS, Michel de; GRAUS, 

Yvo; OPRINS, Judith; WINKEL, Jan van de; 

VUGT, Martine van; LISBY, Steen and 

BAADSGAARD, Ole 

(54)  АНТИ-CD38 ПЛУС КОРТИКОСТЕРОИДИ 

ПЛУС НЕ-КОРТИКОСТЕРОИДЕН 



 

 

25 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

ХЕМОТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ ТУМОРИ 

(57)  1  Човечко IgG1 изотип антитело што 

врзува CD38 за употреба во третманот на 

канцер, назначено со тоа, што антителото е за 

администрација, или треба да се 

администрира, во комбинирана терапија со 

барем еден кортикостероид, каде што 

наведениот барем еден кортикостероид содржи 

глукокортикоид, и барем еден не-

кортикостероид хемотерапевтски агенс, каде 

што наведениот барем еден не-кортикостероид 

хемотерапевтски агенс содржи (и) талидомид 

или талидомид аналог и/или (ии) протеазом 

инхибитор, и каде што наведеното антитело 

содржи варијабилни региони на човечки лесен 

ланец и човечки тежок ланец, каде што 

варијабилниот регион на лесен ланец содржи 

VL CDR1 што ја има секвенцата како што е 

наведено во СЕК ИД БР:13, VL CDR2 што ја 

има секвенцата како што е наведено во СЕК ИД 

БР:14 и VL CDR3 што ја има секвенцата како 

што е наведено во СЕК ИД БР:15, и 

варијабилниот регион на тежок ланец содржи 

VH CDR1 што ја има секвенцата како што е 

наведено во СЕК ИД БР:18, VH CDR2 што ја 

има секвенцата како што е наведено во СЕК ИД 

БР:19 и VH CDR3 што ја има секвенцата како 

што е наведено во СЕК ИД БР:20.   

има уште 24 патентни барања 

 



 

 

26 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 35/00, A 

61P 11/00  

(11)  10985   (13) Т1 

(21)  2019/590   (22) 03/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20130015487  30/08/2013  GB 

(96)  26/08/2014 EP14755668.2 

(97)  01/05/2019 EP3038643 

(73)  UCB Biopharma SPRL 60, Allée de la 

Recherche 1070 Brussels, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HERVÉ, Karine Jeannine Madeleine; 

CRAGGS, Graham and MARSHALL, Diane 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ CSF-1R 

(57)  1  Анти-CSF-1R антитело коешто има 

тешка низа којашто содржи секвенца дадена во 

SEQ ID NO:27 и лесна низа којашто содржи 

секвенца дадена во SEQ ID NO:19.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 7/00, A 61K 38/46, A 61K 38/05, A 

61K 38/12  

(11)  10987   (13) Т1 

(21)  2019/591   (22) 04/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US 201462001535 P  21/05/2014  US and 

US 201562158351 P  07/05/2015  US 

(96)  21/05/2015 EP15796259.8 

(97)  26/06/2019 EP3149025 

(73)  Entrada Therapeutics, Inc. 28 State Street, 

Suite 2303 Boston, MA 02109, 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)  PEI, Dehua and QIAN, Ziqing 



 

 

27 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(54)  ПЕПТИДИ КОИ ШТО ПРОДИРААТ ВО 

КЛЕТКИТЕ, МЕТОДИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ 

И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Цикличен пептид кој што содржи 

формула Ia: 

или негова фармацевтски прифатлива сол,  

каде што  

AA1 е D-фенилаланин;  

AA2 е L-нафтилаланин;  

AA3 е L-аргинин;  

AA4 е D-аргинин;  

AA5 е L-аргинин;  

AA6 е D-аргинин; m и n се секој 0;  

p е 1; и 

AA9 е L-глутамин;  

или  

AA1 е D-фенилаланин;  

AA2 е L-нафтилаланин;  

AA3 е L-аргинин;  

AA4 е D-аргинин;  

AA5 е L-аргинин;  

AA6 е D-аргинин;  

m е 0;  

n и p се секој 1;  

AA8 е L-аргинин; и  

AA9 е L-глутамин;  

или  

AA1 е D-фенилаланин;  

AA2 е L-нафтилаланин;  

AA3 е L-аргинин;  

AA4 е D-аргинин;  

AA5 е L-аргинин;  

AA6 е D-аргинин;  

m е 0;  

n и p се секој 1;  

AA8 е L-глутамин; и  

AA9 е L-фенилаланин.  

има уште 14 патентни барања 

 



 

 

28 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  G 01N 33/53, C 07K 16/28  

(11)  10989   (13) Т1 

(21)  2019/592   (22) 04/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20120008370  14/05/2012  GB 

(96)  13/05/2013 EP13725298.7 

(97)  01/05/2019 EP2850101 

(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)  LAWSON, Alastair David Griffiths; TYSON, 

Kerry Louise; FINNEY, Helene Margaret; SHAW, 

Stevan Graham; SMITH, Bryan John; 

KEVORKIAN, Lara; MEIER, Christoph; 

ATHERFOLD, Paul, Alan and SARKAR, Kaushik 

(54)  АНТИ-FCRN АНТИТЕЛА 

(57)  1  Анти-FcRn антитело или негов FcRn-

врзувачки фрагмент којшто има тешка низа 

којашто ја содржи секвенцата дадена во SEQ ID 

NO: 29 и лесна низа којашто ја содржи 

секвенцата дадена во SEQ ID NO: 15.   

има уште 19 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 07K 14/73, C 

12N 15/85  

(11)  10995   (13) Т1 

(21)  2019/593   (22) 04/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201361766762P  20/02/2013  US and 

US201361890915P  15/10/2013  US 

(96)  20/04/2014 EP14708430 

(97)  17/04/2019 EP2958938 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

1059US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; 

GURER, Cagan; TU, Naxin and VORONINA, Vera 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОМПОЗИЦИЈА НА СЛАДОК СОК 

(57)  1  Постапка за производство на 

композиција на сладок  сок, со доведување во 

контакт на сок добиен од овошје од фамилијата  

Cucurbitaceae  прво со катјонски изменувачка  

смола, а потоа со анјонски изменувачка  смола,  

поради производство на композиција на сладок 

сок, при што овошјето опфаќа терпен  

гликозиди, при што најмалку еден од терпен  

гликозиди е могрозид  V, и при што сокот се 

избиструва пред  доведување во контакт со 

катјонска изменувачка смола и со анјонска 

изменувачка  смола.    

има уште 12 патентни барања 

 

 



 

 

31 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 413/14, 

C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61K 31/5377, A 

61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 37/00  

(11)  10997   (13) Т1 

(21)  2019/594   (22) 05/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20150004689  19/03/2015  GB 

(96)  17/03/2016 EP16710214.4 

(97)  15/05/2019 EP3271349 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road 

Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HUMPHREYS, Philip G.; BIT, Rino Antonio; 

BROWN, John Alexander and JONES, Katherine 

Louise 

(54)  БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО 

БРОМДОМЕН ИНХИБИТОРИ 

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

сол:  

 

кадешто  

R1 и R2 се секој независно водород или метил 

со клаузула дека барем еден од R1 и R2 е 

метил; 

R3 е C1-6алкил, C1-6алкокси, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, или-CHR5(CH2)aR6; 

R4 е сврзан за 5 или 6 позиција на 

бензимидазолот и претставува  

 

R5 е водород, C1-3алкил, C1-3алкокси, или -

(CH2)dOR9; 

R6 е водород, C1-3алкил, C1-3алкокси, -

(CH2)eOR10, хидроксил, -NR11R12, хало, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, или 

хетероарил, кадешто споменатиот C1-3алкил, 

C1-3алкокси, -(CH2)eOR10, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил или хетероарил може 

да биде опционално супституиран со еден или 

два супституенти независно избрани од групата 

составена од C1-3алкил, C1-3алкокси, хало, -

CH2OH, -COOH, и -COCH3; 

R7 е водород, C1-6алкил, -(CH2)gциклоалкил, -

(CH2)hхетероциклоалкил, или -CR13R14R15; 

R8 е водород, C1-6алкил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, или -CHR16R17 кадешто 

споменатиот C1-6алкил е опционално 

супституиран со C1-3алкокси, и кадешто R16 е 

водород или C1-3алкил и R17 е циклоалкил или 

хетероциклоалкил;  

R9, R10, R1R12, R14, R15, и R18 се секој 

независно водород или C1-3алкил; 

R13 е водород, хидроксил, -CH2OR18, хало, -

COOH, -CONH2, 1H-имидазол-4-ил, -SH, -SeH, 

C1-3алкил, C1-3алкокси, фенил, или 4-

хидроксифенил кадешто споменатиот C1-

3алкил или C1-3алкокси може да биде 

опционално супституиран со хало, хидроксил, -

NHC(=NH2)NH2, -NH2, -COOH, -CONH2, или -

SCH3; 

a е 0, 2 или 3; 

b е 0 или 1; 

c е 2 или 3 под услов кога b е c е 2 или 3; 

d и e се секој независно 1 или 2; и 

g и h се секој независно 0, 1 или 2.  

 има уште 19 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/375, A 61K 31/765, A 61K 47/22, A 

61K 47/10, A 61K 47/02  

(11)  10998   (13) Т1 

(21)  2019/595   (22) 08/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20020024909  25/10/2002  GB 

(96)  24/10/2003 EP10179628.2 

(97)  08/05/2019 EP2314319 

(73)  Norgine BV Hogehilweg 7 1101 CA 

Amsterdam Zuid-Oost, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Barras, Norman; Halphen, Marc; Ungar, Alex 

and Cox, Ian 

(54)  СОСТАВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДЕБЕЛО 

ЦРЕВО 

(57)  1  Раствор за чистење на дебело црево 

којшто содржи ПЕГ (полиетилен гликол) за 

терапевтска употреба во чистење на дебелото 

црево на пациент во согласност со режимот на 

администрација којшто ги содржи 

последователните чекори на:  

a) орално администрирање на 500 се до 3000ml 

од раствор за чистење на дебело црево којшто 

содржи ПЕГ (волумен VПЕГ) за период од 

време на t1; и 

b) орално администрирање на 300 се до 1000ml 

на чиста течност (волумен Vcf) за период од 

време од t2,  

кадешто растворот за чистење на дебело црево 

којшто содржи ПЕГ е хипертоничен раствор 

којшто содржи 90g до 150g по литар на 

полиетилен гликол (ПЕГ),  

2 до lOg по литар од алкален метал или сулфат 

на земно алкален метал или смеса од алкален 

метал или сулфати на земно алкален метал,  

3 до 20g по литар на аскорбинска киселина, 

една или повеќе соли на аскорбинска киселина 

или смеса на аскорбинска киселина и една или 

повеќе соли на аскорбинска киселина и  

електролити избрани од натриум хлорид и 

калиум хлорид;  

 

хипертоничниот раствор е раствор со 

осмоларност од  330 mOsmol/l или повеќе; и 

чиста течност којашто е напиток базиран на 

вода, на пример избран од вода, лимонада, 

кола напитоци, кордијални напитоци, сокови од 

чисто овошје (на пример сок од портокал или 

сок од киви или концентрати од овошје коешто 

е филтрирано пред употреба). 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/04, C 07D 413/04, C 07D 498/04, 

C 07D 417/14, C 07D 413/14  

(11)  11000   (13) Т1 

(21)  2019/596   (22) 08/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US 201562170215 P  03/06/2015  US 

(96)  02/06/2016 EP16729454.5 

(97)  01/05/2019 EP3303330 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KIM, Soong-Hoon; LAWRENCE, R. Michael; 

JOHNSON, James A.; JIANG, Ji; MYERS, Michael 

C.; CHAO, Hannguang J. and PHILLIPS, Monique 

(54)  4-ХИДРОКСИ-3-

(ХЕТЕРОАРИЛ)ПИРИДИН-2-ОН АРЈ 

АГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА 
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(57)  1  1. Соединение со Формула (I): 

          

 

или негов стереоизомер, тавтомер, или 

фармацевтски прифатлива сол, при што: 

алк е C1-6 алкил супституиран со 0-5 Re; 

прстенот A е независно избран од: 

  

и 

                 

прстенот B е независно избран од: 

     

R1 е независно избран од: H, халоген, NO2, -

(CH2)nORb, 

(CH2)nS(O)pRc, -(CH2)nC(=O)Rb, -

(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)NRaR 

a, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, 

-(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, -

(CH2)nNRaC(=O)ORb,-(CH2)nOC(=O)NRaRa, -

(CH2)nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pN-RaRa,-

(CH2)nNRaS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, 

C1-4 алкил супституиран со 0-3 Re,-(CH2)n-C3-6 

карбоциклил супституиран со 0-3 Re, и -(CH2)n-

хетероциклил супституиран со 0-3 Re; 

R2 е независно избран од: C1-5 алкил 

супституиран со 0-3 Re; C2-5 алкенил 

супституиран со 0-3 Re, и 

C3-6 циклоалкил супституиран со 0-3 Re; под 

услов кога R2 е C1-5 алкил, јаглеродниот атом 

освен оној сврзан директно за пиридинскиот 

прстен може да биде заменет со O, N, и S; 

R3 е независно избран од: 

(1) -(CR4R4)rC(=O)OC1-4 алкил супституиран со 

0-5 Re, 

(2) -(CR4R4)rNRaRa, 

(3) -(CR4R4)rC(=O)NRaRa, 

(4) -(CR4R4)rNRaC(=O)C1-4алкил супституиран 

со 0-5 Re, 

(5) -(CR4R4)rNRaC(=O)(CR4R4)nOC1-4алкил 

супституиран со 0-5 Re, 

(6) -(CR4R4)r-R5, 

(7) -(CR4R4)r-OR5, 

(8) -(CR4R4)rNR-C(=O)(CR4R4)nR5, и 

(9) -(CR4R4)rC(=O)NRa(CR4R4)nR5; 

R4 е независно избран од: H, халоген, NRaRa, 

OC1-4 алкил, и C1-4 алкил; или R4 и R4 заедно 

со 

јаглеродниот атом  за кој се двата сврзани 

формираат C3-6 циклоалкил супституиран со 0-

5 Re; 

R5 е независно избран од: -(CH2)n-C3-10 

карбоцикл и -(CH2)n-хетероцикл, секој 

супституиран со 0-3 

R6; 
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R6 е независно избран од: H, халоген, =O, -

(CH2)nORb, 

(CH2)nS(O)pRc, -(CH2)nC(=O)Rb, -

(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)NRaR 

a, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, 

-(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, -

(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)n OC(=O)NRaRa, -

(CH2)nC(=O)ORb, -(CH2)n(S(O)p-NRaRa, -

(CH2)nNRaS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, 

C1-5 алкил супституиран со 0-3 Re, (CH2)n-C3-6 

карбоциклил супституиран со 0-3 Re, и -(CH2)n-

хетероциклил супституиран со 0-3 Re; 

Ra е независно избран од H, C1-6 алкил 

супституиран со 0-5 Re, C2-6 алкенил 

супституиран со 0-5 Re, 

C2-6 алкинил супституиран со 0-5 

Re, -(CH2)n-C3-10карбоциклил супституиран со 

0-5 Re, и -(CH2)n-хетероциклил супституиран со 

0-5 Re; или Ra и Ra заедно со азотниот атом за 

кој се двата сврзани формираат 

хетероцикличен прстен супституиран со 0-5 Re; 

Rb е независно избран од H, C1-6 алкил 

супституиран со 0-5 Re, C2-6 алкенил 

супституиран со 0-5 Re, 

C2-6 алкинил супституиран со 0-5 

Re, -(CH2)n-C3-10карбоциклил супституиран со 

0-5 Re, и -(CH2)n-хетероциклил супституиран со 

0-5 Re; 

Rc е независно избран од C1-6 алкил 

супституиран со 0-5 Re, C2-6алкенил 

супституиран со 0-5 Re, 

C2-6алкинил супституиран со 0-5 Re, C3-

6карбоциклил, и хетероциклил; 

Rd е независно избран од H и C1-4алкил 

супституиран со 0-5 Re; 

Re е независно избран од C1-6 алкил 

супституиран со 0-5 Rf, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, -(CH2)n-C3-6 

циклоалкил, -(CH2)n-C4-6 

хетероциклил, -(CH2)n-арил, -(CH2)n-

хетероарил, F, Cl, Br, CN, NO2, =O, CO2H, -

(CH2)nORf, S(O)pRf, C(=O)NRfRf, NRfC(=O)Rf, 

S(O)pNRfRf, NRfS(O)pRf, NRfC(=O)ORf, 

OC(=O)NRfRf и -(CH2)nNRfRf; 

Rf е независно избран од H, F, Cl, Br, CN, OH, 

C1-5алкил (оптимално супституиран со халоген 

и OH), 

C3-6 циклоалкил, и фенил, или Rf и Rf заедно 

со азотниот атом за кој се двата сврзани 

формираат хетероцикличен прстен опционално 

супституиран со C1-4алкил; 

n е независно избран од нула, 2, и 3; 

r е независно избран од нула, 2, и 3; и 

p е независно избран од нула, и 2. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/12, A 61P 35/00  

(11)  11001   (13) Т1 

(21)  2019/597   (22) 09/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US20100303618P  11/02/2010  US 

(96)  10/02/2011 EP17157170.6 

(97)  12/06/2019 EP3202460 

(73)  Celgene Corporation 86 Morris Avenue 

Summit, NJ 0790US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Muller, George W.; Man, Hon-Wah; 

Ruchelman, Alexander L; Chen, Roger, Shen-Chu; 

Khalil, Ehab M. and Zhang, Weihong 

(54)  ДЕРИВАТИ НА АРИЛМЕТОКСИ НА 

ИЗОИНДОЛИНИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ ГИ 

СОДРЖАТ И ПОСТАПКИ НА НИВНА 

ПРИМЕНА 

(57)  1  Соединение,  кое е  

         

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

стереоизомер. 

 има уште 5 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395  

(11)  11004   (13) Т1 

(21)  2019/598   (22) 09/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP20120186185  26/09/2012  -- 

(96)  26/09/2013 EP13776433.8 

(97)  05/06/2019 EP2900263 

(73)  Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Sanderring 2 97070 Würzburg, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  WISCHHUSEN, Jörg; JUNKER, Markus; 

MÜLLER, Thomas and SAREMBA, Stefan 

(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ЗА 

ФАКТОР 15 НА РАСТ И 

ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА(GDF-15) 

(57)  1  Моноклонално антитело које може да се 

врзува за хуман GDF-15, или негов антиген-

врзувачки  дел кој може да се врзува за 

хуманиот GDF-15, каде:  

i) ваприабилниот  домен  на  тешкиот  ланец   

содржи CDR3 регион  кој содржи 

аминокиселинска секвенца од  SEQ ID NO: 5 

или некоја  аминокиселинска секвенца  

најмалку   90% идентична на неа , а каде што 

варијабилниот домен  на лесен ланец содржи 

CDR3 регион кој содржи амино киселинска 

секвенца  од  SEQ ID NO: 7  или некоја  

аминокиселинска  секвенца најмалку  85% 

идентична на неа, и каде што  тоа антитело или 

негов антиген-врзувачкиот  дел  може да 

инхибира  растење на канцер кај некој цицач, 

или 

ii) врзувањето претставува  врзување на  

конформационен или изпрекинат  епитоп  на 

хуманиот  GDF-15   содржан  со 

аминокиселински секвенци од  SEQ ID Nо: 25 и 

SEQ ID No: 26, и каде тоа антитело или негов 

антиген-врзувачкиот  дел може да инхибира 

растење на канцер кај некој цицач. 

има уште 18 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61K 31/197, A 61K 31/4188, A 61K 

31/4415, A 61K 31/4525, A 61K 31/455, A 61K 

31/5A 61K 36/67, A 61K 31/555, A 61K 31/593, A 

61K 31/714, A 61K 33/30, A 61K 36/28, A 61K 

36/45, A 61K 31/525  

(11)  11006   (13) Т1 

(21)  2019/599   (22) 09/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  FR20140060064  20/10/2014  FR 

(96)  20/10/2015 EP15801895.2 

(97)  24/04/2019 EP3209315 

(73)  Valbiotis; Université Clermont Auvergne; 

Universite De La Rochelle and CNRS 

Rue Paul Vatine Zl des quatre Chevaliers 

Bâtiment F 17180 Perigny, FR; 49 Boulevard 

François Mitterand 63000 Clermont-Ferrand, 

FR; 23 avenue Albert Einstein 17071 La 
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Rochelle, FR and 3, rue Michel Ange 75794 

Paris Cedex 16, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PELTIER, Sébastien; SIRVENT, Pascal and 

MAUGARD, Thierry 

(54)  СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ СМЕСА НА 

ЕКСТРАКТИ ОД РАСТЕНИЕ ИЛИ СМЕСА ОД 

МОЛЕКУЛИ КОИШТО СЕ СОДРЖАТ ВО 

СПОМЕНАТИТЕ РАСТЕНИЈА И УПОТРЕБА ЗА 

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ГЛУЦИД И/ИЛИ 

ЛИПИДЕН МЕТАБОЛИЗАМ 

(57)  1  Состав којшто содржи барем една смеса 

на молекули коишто содржат барем:  

- екстракт од Chrysanthellum indicum, и 

- екстракт од Cynara scolymus, и 

- екстракт од Vaccinium myrtillus, и 

- синтетички пиперин и/или екстракт на Piper 

којшто содржи пиперин, споменатата смеса на 

молекули содржи:  

- барем една молекула којашто е избрана од 

апигенин-7-0-глукоронид, хризантелин A, 

хризантелин B, кофеинска киселина, лутеолин, 

маритиметин, ериодиктиол, изоканин, апигенин, 

лутеолин-7-0-глукозид, маритимеин, мареин, 

ериодиктиол-7-0-глукозид, флавомареин, 

апигенин-8-C-α-L-арабинозид-6-C-β-D-глукозид 

(шафтозид), апигенин-6,8-C-ди-β-D-

глукопиранозид (виценин-2), и  

- барем една молекула избрана од 

дикафеоилквининска киселина, 

сулфомонокафеоилквининска киселина, 

лутеолин, лутеолин-7-0-глукозид, лутеолин-7-0-

глукоронид, апигенин-7-0-глукозид, 

цинаропикрин и  

- барем една молекула избрана од 

монокафеолилквининска киселина, 

делфинидин-3-галактозид, делфинидин-3-

глукозид, цијанидин-3-галактозид, делфинидин-

3-арабинозид, цијанидин-3-глукозид, 

петунидин-3-галактозид, цијанидин-3-

арабинозид, петунидин-3-глукозид, пеонидин-3-

галактозид, петунидин-3-арабинозид, пеонидин-

3-глукозид, малвидин-3-галактозид, малвидин-

3-глукозид, малвидин-3-арабинозид, и  

- барем пиперин.  

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  C 07H 21/04, C 12N 15/13, C 12N 15/11  

(11)  11008   (13) Т1 

(21)  2019/600   (22) 09/07/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US 374555 P  17/08/2010  US 

(96)  12/08/2011 EP11818592.5 
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(97)  10/04/2019 EP2606134 

(73)  Sirna Therapeutics, Inc. 300 Third Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  BARTZ, Steve; BROWN, Duncan and 

ROBINSON, Michael 

(54)  RNA ИНТЕРФЕРИРАНО ПОСРЕДУВАНА 

ИНХИБИЦИЈА НА ВИРУСОТ ХЕПАТИТ B 

(HBV) ЕКСПРЕСИЈА НА ГЕНИ СО УПОТРЕБА 

НА КРАТКА ИНТЕРФЕРИРАНА МОЛЕКУЛА 

НА НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА (siNА) 

(57)  1  Кратка интерферирана молекула на 

нуклеинска киселина (siNА) со двојна низа која 

ја инхибира експресијата на вирусот на хепатит 

B (HBV), што содржи сензитивна низа што ја 

содржи нуклеотидната секвенца 5'- 

uuCCgcagUauGGaUCGGCUsU - 3'(SEQ ID NO: 

376) и антисензитивна низа која ја содржи 

нуклеотидната секвенца 5'-B 

GccGAuccAuAcuGcGGAAUsU 

B-3 '(SEQ ID NO: 224),  

каде што В е инвертен абазичен дел; 

задебелени нуклеотиди содржат 2'-O-метил 

модификации, ниските класи на нуклеотидите 

содржат 2'-флуоро модификации, а s е 

фосфоротиоатска врска. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  E 04C 5/20, B 28B 17/00, B 28B 23/00  

(11)  11011   (13) Т1 

(21)  2019/807   (22) 23/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  DE102016113190  18/07/2016  DE 

(96)  13/07/2017 EP17181152.4 

(97)  10/07/2019 EP3272482 

(73)  BAG Bauartikel GmbH 

Zotzenheimerstrasse 64a, 55576 Sprendlingen, 

DE 



 

 

38 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Heymann, Martin 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

БЕТОНСКИ РАЗДЕЛНИЦИ 

(57)  1  Метода за произведување бетонски 

разделни тела употребувајќи леење на бетон, 

барем еден калап за леење и средства за 

прицврстување на разделник (2) вметнати во 

разделникот, назначено со тоа, што ги опфаќа 

следниве чекори на методата: 

- произведување рамна бетонска плоча (1) во 

калап за леење, 

- воведување средства за прицврстување на 

разделник (2) во отворената горна страна на 

слеаната бетонска плоча (1), 

- стврднување и потоа вадење на калапот на 

бетонската плоча (1), и 

- механичко кршење на бетонската плоча (1) за 

да се создадат мнозинство на разделни тела од 

бетонската плоча (1). 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  F 16F 1/393, F 16F 1/54, B 63H 21/30  

(11)  11012   (13) Т1 

(21)  2019/808   (22) 23/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  ITA UB20151661  25/06/2015  IT and ITU 

UB201612831  23/05/2016  IT 

(96)  22/06/2016 EP16735572.6 

(97)  14/08/2019 EP3314143 

(73)  Soleco Engineering S.r.I. Via Pisino 7 

20128 Milano, IT 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 
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(72)  VEZZO Giacomo 

(54)  МОДУЛАРЕН НОСАЧ ВО ОБЛИК НА 

ЗВОНО ЗАПИГУШУВАЊЕ ВИБРАЦИИ 

MODULAR BELL-SHAPED VIBRATION-

DAMPING MOUNT 

(57)  1  1. Модуларен носач во облик на 

звоно за пригушување вибрации (10), (10’), се 

состои од: 

- горен дел на тело или поклопец во облик на 

круг, одвнатре конкавен; 

- долен дел на тело или подножје во облик на 

круг (14) со надворешна конвексно- 

 конусна површина (16) и опремен со 

интегрален рамен оквир (20) со отвори (22) 

 некои од нив избраздени; 

- наведените тела (12) и (14) секое посебно 

имаат средишен отвор (26), (42), 

- еластичен елемент (18), (18’) со централен 

отвор (32) или (19); 

- и изолациона чаура (23) или (24) со аксиален 

отвор (23’) или (36) 

 

означен со тоа што централниот отвор (26) на 

телото (12) дефинира  

полигонална фигура подобен за вметнување на 

шестоаголна круна (26’) 

на изолационата чаура (24) и еден или повеке 

страни (35) на изолационата 

чаура (23), наведените изолациони чаури 

наизменично механички меѓу себе   

се спојуваат за да се покријат (12) како и 

подножјето (14) едни со други и со 

еластичниот елемент (18) или (18’) вметнати 

помеѓу нив, централниот отвор 

(42) на долниот дел од телото (14) се 

разграничени со округол страничен раб 

(40) направен од кружна прстенеста круна (38) 

поставена на врвот од  

конвексниот дел (16) на подножјето (14) и 

свиткана надолу, воглавно под 90°. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/14, C 07D 487/04, C 07D 401/12, 

C 07D 401/14, C 07D 403/08, C 07D 403/10, C 

07D 403/12, C 07D 405/12, C 07D 409/08, C 07D 

409/12, C 07D 413/08, C 07D 413/12, C 07D 

417/14, C 07D 471/04, C 07D 401/08  

(11)  11013   (13) Т1 
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(21)  2019/809   (22) 23/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GBA201116559  26/05/2013  GB and 

USP201161626410  26/09/2011  US 

(96)  26/09/2012 EP12775463.8 

(97)  07/08/2019 EP2760831 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven K.U. 

Leuven R&D Waaistraat 6 Box 5105 3000 

Leuven, BE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  BARDIOT Dorothee; CARLENS Gunter; 

DALLMEIER Kai; KAPTEIN Suzanne; 

McNAUGHTON Michael; MARCHAND Amaud; 

NEYTS Johan; SMETS Wim and KOUKNI 

Mohamed 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ВИРУСНА 

РЕПЛИКАЦИЈА 

(57)  1  Соединение со формулата (Б); 

назначено со тоа, што 

-средината 

е селектирана од 

каде што брановидната линија ( — ) ја означува 

точката на прикачување за карбонилот со 

главната формула (Б); каде што наведената 

средина е супституирана со едно или две 7)\ 

 

- циклично соединение Б е селектирано од 

 

каде што брановидната динија (•мм) ја означува 

точката на прикачување за атомот на јагдерод 

со гдавната формуда (Б), и каде што опишаните 

цикдични соединенија се супституирани со 

едно, две, иди три 21а; 

зи и преводи ПА МК/Е/2019/012675 3)000 

000000 гесеѓ^ес! аР 04/10/2019 01:16:07  

R1 е селектирано од Сз-7Циклоалкил, арил, и 

хетероцикл; 

 

и каде што наведениот Сз-7Циклоалкил, арил, и 

хетероцикл, се супституирани со едно, две, или 

три 211>; 

 

- К2 е водород; 

- секое 221а, и 7Њ, е независно селектирано од 

групата составена од халоген, хидроксил, -022, 

-0-С(=0)23, =0, -Ѕ(=0)г23, -Ѕ(=0)гН2425, 

трифлуорометил, трифлуорометокси, -И2425, - 

М24С(=0)22, -Н24С(=0)-022, циано, -С(=0)23, -

С(=0)022, -С(=0)М2425, С1-балкил, 

хетероС1-балкил, арил, хетероцикл, и 

хетероцикл-С 1-балкил; и каде што наведениот 

С1-балкил, хетероС1-балкил, арил, хетероцикл, 

и хетероцикл-С1-балкил, се опционално 

супституирани со еден, два, или три 

супституенти селектирани од хидроксил, =0, 

халоген, трифлуорометил, -ОСРз, -0-С(0)Ме, 

циано, нитро, -С(0)ОН, -С(0)ОС1-балкил, - РШг, 

-ИНСНз, -И(СНз)2, ->Ш-С(=0)0-С1-4алкил, -

Ѕ(0)гС1-4алкил, и -О-С^балкил; 

 

- секое 22 е независно селектирано од С1-

балкил, арил, хетероцикл, и хетероцикл-С1-

балкил; каде што наведениот Сгбалкил, арил, 

хетероцикл, и хетероцикл-С 1 -балкил, се 

опционално супституирани со еден, два, или 

три супституенти селектирани од хидроксил, =0, 

халоген, трифлуорометил, дифлуорометил, -О-

Сгбалкил, -ОСРз, -Ѕ(=0)2Смалкил, циано, -

С(=0)ОН, - С(=0)0-Смалкил, ШНг, Ш(СНз)2, 

пиролидинил, пиперидинил, и пиперазинил; 

 

- секое 23 е независно селектирано од 

хидроксил, Смалкил, арил, и хетероцикл; каде 

што наведениот Смалкил, арил, и хетероцикл 

се опционално супституирани со еден, два, или 

три супституенти селектирани од С1-балкил и 

Ш(СНз)г; 

 

- секое 24 и 25 е независно селектирано од 

водород, Смалкил, арил, Сзлциклоалкил, и 

хетероцикл; 

 

и стерео-изомери или таутомери, солвати, соли 

особено фармацевтски прифатливи соли на 

истото; 
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каде што изразот "хетероцикл" значи заситен, 

незаситен, или ароматичен прстен систем од 3 

до 18 атоми вклучително барем еден 14, О, Ѕ 

или Р. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 9/64  

(11)  11018   (13) Т1 

(21)  2019/811   (22) 23/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201261593463P  01/02/2012  US and 

US201261677538P  31/07/2012  US 

(96)  01/02/2013 EP13704329.5 

(97)  18/09/2019 EP2809150 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; 

MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan and 

MEAGHER, Karolina A. 

(54)  ХУМАНИЗИРАН ГЛУШЕЦ КОЈШТО 

ИЗРАЗУВА ТЕШКИ НИЗИ КОИШТО СОДРЖАТ 

VL ДОМЕНИ 

(57)  1  Глушец чијшто геном содржи: 

(a) вметнување на еден или повеќе човечки VL 

генски сегменти и еден или повеќе човечки JL 

генски сегменти во правец на ген од глушец со 

имуноглобулинска лесна низа на константен 

регион, кадешто едниот или повеќе човечки VL 

генски сегменти и еден или повеќе човечки JL 

генски сегменти се оперативно поврзани за 

генот од глушец со имуноглобулинска лесна 

низа на константен регион; 

(b) вметнување на еден или повеќе човечки VL 

генски сегменти и еден или повеќе човечки JL 

генски сегменти во правец на ген од глушец со 

имуноглобулинска тешка низа на константен 

регион, кадешто едниот или повеќе човечки VL 

генски сегменти и еден или повеќе човечки JL 

генски сегменти се оперативно поврзани за 

генот од глушец со имуноглобулинска тешка 

низа на константен регион; и 

(c) ектопична нуклеинска киселинска секвенца 

којашто кодира протеин ADAM6 од глушец или 

негов функционален фрагмент и ектопична 

нуклеинска киселинска секвенца којашто 

кодира протеин ADAM6b од глушец или негов 

функционален фрагмент, кадешто ADAM6a од 

глушец и ADAM6b протеини или негови 

функционални фрагменти се изразени од 

ектопични нуклеински киселински секвенци, 

кадешто глушецот изразува антитело коешто 

содржи (i) полипептид којшто содржи човечка 

лесна низа на вaријабилен домен поврзан со 

тешка низа на константен домен од глушец; и 

(ii) полипептид којшто содржи човечка лесна 

низа на варијабилен домен поврзан со лесна 

низа на константен домен од глушец. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 413/14, C 07D 401/14, A 61K 31/506, 

A 61P 31/04  

(11)  11019   (13) Т1 

(21)  2019/812   (22) 23/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201462033679P  06/08/2014  US 

(96)  05/08/2015 EP15750138.8 

(97)  18/09/2019 EP3177608 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PAPILLON, Julien; LUZZIO, Michael and 

VISSER,Michael Scott 

(54)  ПРОТЕИН КИНАЗНИ C ИНХИБИТОРИ И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Соединение со формула II  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто: 

X е N или CR; 

R, R2, R3 и R4 се секој независно H, 2H, хало, 

хидроксил(-OH), C1-3 алкокси, C1-3 халоалкил 

или C1-3 алкил, споменатиот C1-3 алкил  

опционално супституиран со хидроксил, хало, 

C1-3 алкокси или C1-3 халоалкокси; 

R5 е независно H, 2H, CH3, CH2F, CHF2, CF3, 

CH2OH, C1-3 алкил, споменатиот C1-3 алкил  

опционално супституиран со F, OH, C1-3 

алкокси или C1-3 халоалкокси; 

R5a и R5b се секој независно H, 2H, C1-3 алкил, 

споменатиот C1-3 алкил  опционално 

супституиран со F, OH или C1-3 алкокси, или 

R5a и R5b се сврзани заедно формирајќи 

метилен или етилен поврзувачки групи; 

R5c и R5d се секој независно H, 2H, F, -OH, C1-

3 алкокси, C1-3 алкил, споменатиот C1-3 алкил 

опционално супституиран со F, OH или C1-3 

алкокси, или R5c и R5d се сврзани заедно 

формирајќи метилен, етилен или -CH2-O- 

поврзувачка група;  

R6 , R7 и R8 се секој независно избрани од H, 

2H, хало, C1-3 алкил, C1-3 халоалкил, C1-3 

алкокси, C1-3 халоалкокси, C3-7 циклоалкил и 

4-7 член хетероциклил којшто има 1 до 3 

хетероатоми избрани од N, O и S, споменатиот 

C1-3 алкил опционално супституиран со F, OH, 

C1-3 алкокси или C1-3 халоалкокси; или 

кадешто R6 и R8 опционално формира делумно 

заситен карбоцикличен прстен или 

хетеробицикличен прстен со хетероарилен 

прстен, споменатиот карбоцикличен прстен или 

хетеробицикличен прстен опционално 

супституиран со 1 до 3 групи избрани од: 2H, 

хало, C1-3 халоалкил , C1-3 алкокси, C1-3 

халоалкокси, C3-7 циклоалкил и 4-7 член 

хетероциклил којшто има 1 до 3 хетероатоми 

избрани од N, O и S.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  11029   (13) Т1 

(21)  2019/813   (22) 24/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB201409851  03/06/2014  GB 

(96)  03/06/2015 EP15728100.7 

(97)  04/09/2019 EP3152325 

(73)  Convergence Pharmaceuticals Limited 

90 High Holborn London WC1V 6XX , 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)  MORISSET, Valerie 

(54)  МЕТОД ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА 

ТРИГЕМИНАЛНА НЕВРАЛГИЈА 

(57)  1  Метод за дијагностицирање на 

тригеминална невралгија кај човечки субјект 

каде што спомена-тиот метод се состои од 

откривање на присуството на една или повеќе 

генетски варијации во рам¬ките на генот 

CACNA1A и/или генот CACNA1B на 

споменатиот субјект.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  E 03D 11/08, E 03D 11/17, E 03D 11/13  

(11)  11031   (13) Т1 

(21)  2019/814   (22) 24/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  ITRM20140643  04/11/2014  IT 

(96)  04/11/2015 EP15808790.8 

(97)  17/07/2019 EP3215682 

(73)  Ceramica Catalano S.p.A. and Gruppo 

Sanitari Italia - G.S.I S.p.A. Via Falerina Km 

7,200 Fabrica Di Roma (VT), IT and S.P. 150 Km 

3,125 Gallese (VT), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(72)  ROSSI,Mario 

(54)  WC СО НИСКО НИВО НА БУЧАВА 

(57)  1  WC (1) што содржи структура (2) што 

дефинира најмалку еден сад (3) ограничен со 

страничен ѕид (12) и канал за снабдување со 

вода (5) добиен во заден дел (2а) на 

структурата (2) да биде побрзан со водоводна 

мрежа, која што се протега по оската X, а се 

состои од барем проточен дел (8) и дел за 

излез (9) директно поврзан со наведениот дел 

(8) што тече и комуницира со наведениот сад 

(3) така што ќе овозможи водата за пуштање да 

тече низ еден отвор (6); споменатиот излезен 

дел (9) се дефинира со страничен ѕид (10) што 

е паралелен со споменатата оска X; отворот (6) 

има пресек за проток со површина од 20 до 50% 

од површината на делот за проток на делот за 

излез (9); споменатиот излезен дел (9) има 

пресек низ проток со површина од 35 до 65% од 

површината на делот за проток на споменатиот 

дел (8);  

се карактеризира со тоа што  

споменатиот отвор (6) е поставен во 

споменатиот страничен ѕид (10) од 

споменатиот излезен дел (9); споменатиот 

излезниот дел (9) е аксиално затворен со долен 

ѕид (11) што ја пресекува оската X; 

споменатиот долен ѕид (11) е наклонет во 

однос на оската X и споменатиот дел за излез 

(9) се проширува надвор од отворот за 

пуштање (6). 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 

61K 31/70, A 61K 48/00, A 61P 35/00  

(11)  11032   (13) Т1 

(21)  2019/815   (22) 24/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161483698P  08/05/2011  US 

(96)  08/05/2012 EP12782658.4 

(97)  26/06/2019 EP2707031 

(73)  LegoChem Biosciences,Inc. 8-26, 

Munpyeongseo-ro Daedeok-gu Daejeon 34302, 

KR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(72)  KIM, Yongzu; PARK, Taekyo; WOO, Sungho; 

LEE, Hyangsook; KIM, Youngun; CHO, Jongun; 

JUNG, Doohwan; KIM, Sunyoung; KWON, 

Hyunjin; OH, Kyuman; CHUNG, Yunseo and 

PARK, Yun-hee 

(54)  “КОНЈУГАТИ НА ПРОТЕИН-АКТИВЕН 

АГЕНТ И МЕТОД НА НИВНА ПОДГОТОВКА” 

(57)  1  Конјугат на антитела со активен агент, 

назначено со тоа што антителото има амино 

киселински мотив што може да се препознае од 

изопреноид трансфераза, каде активниот агент 

е ковалентно врзан за антителото на амино 

киселинскиот мотив, при што амино 

киселинскиот мотив е CAAX, XXCC, XCXC, или 

CXX, каде C претставува цистеин, А 

претставува алифатична амино киселина и Х 

претставува амино киселина која ја одредува 

специфичноста на подлогата на изопреноид 

трансферазата; и каде што амино киселинскиот 

мотив е ковалентно врзан за активниот агент 

преку најмалку едно врзивно средство, при што 

најмалку едното врзивно средтсво е изпоренил 

дериват, кој може да се препознае од 

изопреноид трасфераза, при што врзивното 

средство е претставено со формулата (I): 

каде што, 

P1 и Y се секој независно група која содржи 

прва функционална група (FG1), FG1 е избрана 

од група која содржи: ацетилен, азид, алдехид, 

хидроксиламин, хидразин, кетон, 

нитробензофуразан (NBD), дансил, 

флуоресцеин, биотин, и Родамин, 

L1 е (CH2)rXq(CH2)p, 

X е кислород, сулфур, -NR1-, -C(O)NR1-, -

NR1C(O)-, -NR1SO2-, -SO2NR1-, -(CH=CH)-, или 

ацетилен, 

R1 е хидроген, C1-6 алкил, C1-6 алкиларил или 
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C1-6 алкилхетероарил, 

 r и p се, секој независно, цели броеви од 0 до 

6, 

q е цел број од 0 до 1 и 

n е цел број од 1 до 4, 

каде активниот агент е врзан за група која 

содржи втора функционална група (FG2) која 

може да реагира со FGкаде FG2 е избрана од 

група која содржи: ацетилен, хидроксиламин, 

азид, алдехид, хидразин, кетон, и 

каде активниот агент е врзан за група која 

содржи FG2 преку  

-(CH2)rXq(CH2)p- или -

[ZCH2CH2O(CH2CH2O)wCH2CH2Z]-, во кои 

X е кислород, сулфур, -NR1-, -C(O)NR1-, -

NR1C(O)-, -NR1SO2-, или -SO2NR1-, 

Z е кислород, сулфур или NR1, 

R1 е водород, C1-6 е алкил, C1-6 е алкиларил 

или C1-6 алкил хетероарил, 

r и p се, секој независно, цели броеви од 0 до 6, 

q е цел број од 0 до 1 и 

w е цел број од 0 до 6, 

при што -(CH2)rXq(CH2)p-  или -

[ZCH2CH2O(CH2CH2O)wCH2CH2Z]- е врзана за 

(i) пептид(и) кои можат да се отцепат со 

катепсин B или (ii) глукуронид кој може да се 

-глукуронидаз, 

каде пептидот кој може да се отцепи со 

катепсин B е  

и 

глукуронид кој може да -

глукуронидаз е                                  

и каде антителото е моноклонално антитело, 

фрагмент на антитело за наменско врзување, 

единечен ланец Fv (scFv) мутант, 

мултиспецифично антитело, биспецифично 

антитело генерирано од најмалку две интактни 

антитела, химерно антитело, хуманизирано 

антитело или хумано антитело или фузиран 

протеин кој содржи фрагмент на антитело за 

наменско врзување. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/202, A 61K 9/00, A 61P 17/00  

(11)  11034   (13) Т1 

(21)  2019/816   (22) 24/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20090007413  29/04/2009  GB and 

US20090177811P  13/05/2009  US 

(96)  29/04/2010 EP10717730.5 

(97)  24/07/2019 2424520 

(73)  DS Biopharma Limited Trintech Building 

South Country Business Park Leopardstown 

Dublin,18, IE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KELLIHER,Adam; MORRISON,Angus and 

KNOWLES,Phil 

(54)  УПОТРЕБА НА ПНМК (PUFAS) ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА КОЖНO ВОСПАЛЕНИЕ 

(57)  1   Фармацевтски состав за употреба во 

лекувањето на кожно воспаление кај цицач со 

локална администрација, којшто содржи 

полинезаситен масен киселински (ПНМК) 

дериват, со формула (I),  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, или 

солват негов, кадешто  

- -Alk- е 

-(CH2)3-[cis]CH=CH-CH2-[cis]CH=CH-CH2-

[cis]CH=CH-; 

- R1 е водороден атом; или 

R1 е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C6-C10 арил, 5- до 10-член 

хетероарил, C3-C7 карбоциклил или 5- до 10-

член хетероциклил група; или 

R1 е група со формула -CH2-CH(OR3)-CH2-

(OR4), кадешто R3 и R4 се секој независно 

водородни атоми или -(C=O)-R6, кадешто R6 е 

алифатична група којашто има од 3 до 29 

јаглеродни атоми; или 

R1 е група со формула -(CH2OCH2)mOH, 

кадешто m е цел број од 1 до 200; 

и кадешто  

- споменатиот алкил, алкенил, алкинил и 

алифатични групи се истата или различни и се 

секој несупституирани или супституирани со 2 

или 3 несупституирани супституенти коишто се 

истиот или различни и се избрани од халогени 

атоми и C1-C4 алкокси, C2-C4 алкенилокси, C1-

C4 халоалкил, C2-C4 халоалкенил, C1-C4 

халоалкокси, C2-C4 халоалкенилокси, 

хидроксил, -SR’, и -NR’R" групи кадешто R’ и R" 

се истиот или различни и претставува водород 

или несупституиран C1-C2 алкил; 

- споменатиот арил, хетероарил, карбоциклил и 

хетероциклил групи се истиот или различни и 

се секој несупституиран или супституиран со 2, 

3 или 4 несупституирани супституенти коишто 

се истиот или различни и се избрани од 

халогени атоми и цијано, нитро, C1-C4 алкил, 

C1-C4 алкокси, C2-C4 алкенил, C2-C4 

алкенилокси, C1-C4 халоалкил, C2-C4 

халоалкенил, C1-C4 халоалкокси, C2-C4 

халоалкенилокси, хидроксил, C1-C4 

хидроксиалкил, -SR’ и  

–NR’R" групи кадешто секој R’ и R" е истиот или 

различен и претставува водород или 

несупституиран  C1-C4 алкил;  

и кадешто ПНМК дериват е во формата на 

рацемат, стереозиомер или смеса на 

стереоизомери, кадешто ПНМК е единствена 

активна состојка, 

кадешто кожното воспаление е предизвикано 

од атопичен дерматитис, 

и кадешто количината на ПНМК е 1 wt% до 10 

wt% од фармацевтскиот состав.  

има уште 4 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/355, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A 

61P 11/02  

(11)  11035   (13) Т1 

(21)  2019/817   (22) 24/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  IT2014MI01819  22/10/2014  IT 

(96)  02/10/2015 EP15783971.3 

(97)  21/08/2019 3209294 

(73)  BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin, 

66 31015 Conegliano (TV), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PANIN, Giorgio; TESTA,Domenico and 

GUERRA,Germano 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ПОКАЧУВАЊЕ НА 

ТРОФИЗАМ НА НАЗАЛНА МУКОЗА  

(57)  1  Состав за локална апликација, за 

употреба во добивање на обновување на 

ткивото на назалната мукоза после операција 

на нос и синус, којшто содржи естер на алфа-

токоферол со карбоксилна киселина со 

формула R-COOH, во којашто R е алкил 

радикал којшто има 1 до 19 јаглеродни атоми 

или алкенил или алкинил радикал којшто има 2 

до 19 јаглеродни атоми и маслен носач избран 

од групата составена од хидрогениран 

полиизобутен, хидрогениран полидецен и 

смеси на хидрогениран полиизобутен и/или 

хидрогениран полидецен со хидрогенирани 

полиолефини, особено хидрогенирани C6-C14 

полиолефини, каприлен/капричен триглицерид, 

Olus Oil (растително масло), масло од баобаб 

(Adansonia Digitata), масло од семе на баобаб 

(Adansonia Digitatа), кокос каприлат/капрат, 

маслинов сквалан (Olive Squalane), маслинов 

сквален (Olive Squalene), масло од семе од 

сончоглед (Helianthus Annus), масло од кинеска 

јојоба (Simmondsia Chinensis), кокос каприлат, 

изононил изононаноат, циклопентазилоксан и 

нивни смеси.   

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 12N 9/26, A 61K 38/47, A 61K 31/337, A 

61K 38/43  

(11)  11037   (13) Т1 

(21)  2019/818   (22) 25/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161631313P  30/12/2011  US and 

US201261796208P  01/11/2012  US 

(96)  28/12/2012 EP16189970.3 

(97)  18/09/2019 EP3130347 

(73)  Halozyme, Inc. 11388 Sorrento Vallev 

Road  San Diego, CA 9212US 

(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)  SHEPARD, H., Michael; WEI, Ge; ZHAO, 

Qiping and CONNOR, Robert James 

(54)  ВАРИЈАНТИ, ФОРМУЛАЦИИ И 

УПОТРЕБИ НА PH20 ПОЛИПЕПТИД 

(57)  1  Модифициран PH20 полипептид, кој што 

содржи една или повеќе замени на 

аминокиселини во немодифициран PH20 

полипептид, каде што: 

немодифицираниот PH20 полипептид се состои 

од низата аминокиселини изложени во НИЗА 

ИД БР: 3, 7 или 32-66; 

модифицираниот PH20 полипептид покажува 

зголемена активност на хијалуронидаза што е 

најмалку 120% од активноста на 

хијалуронидазата во споредба со 

немодифицираниот PH20 полипептид кој што 

не содржи замена(и) на аминокиселини;  

замената на аминокиселини е на позиција која 

што одговара на позиција селектирана од 

помеѓу 12, 15, 24, 26, 27, 29, 30, 332, 33, 37, 39, 

46, 48, 52, 58, 63, 67, 68, 69, 70, 772, 73, 74, 75, 

84, 86, 87, 92, 93, 94, 97, 118, 120, 127, 13135, 

14142, 147, 148, 150, 15152, 155, 156, 163, 164, 

165, 166, 169, 170, 174, 198, 206, 209, 212, 213, 

215, 219, 233, 234, 236, 238, 247, 257, 259, 260, 

26263, 269, 27272, 276, 277, 278, 282, 29293, 

305, 308, 309, 310, 313, 315, 317, 318, 320, 324, 

325, 326, 328, 347, 353, 359, 37377, 380, 389, 

392, 395, 399, 405, 407, 409, 410, 418, 419, 

42425, 43433, 436, 437, 438, 439, 440, 44442, 

443, 445, 446 и 447 во однос на позициите на 

аминокиселините, изложени во НИЗА ИД БР: 3, 

при што соодветните позиции на 

аминокиселините се идентификуваат со 

усогласување на PH20 полипептидот со 

полипептидот кој што ја има низата на 

аминокиселини изложени во НИЗА ИД БР: 3, 

под услов ако  модифицираниот PH20 

полипептид  вклучува само една замена на 

аминокиселини, замената не одговара на 

замената на аминокиселини N219A во однос на 

позициите на аминокиселините изложени во 

НИЗА ИД БР: 3; и 

модифицираниот PH20 полипептид содржи до 

10 замена(и) на аминокиселини во споредба со 

немодифицираниот PH20 полипептид  кој што 

не ја содржи замената(ите). 

има уште 20 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 08B 37/00, C 08B 1/00, C 08H 8/00, B 09B 

3/00, B 09B 5/00, C 12P 7/10, C 12P 1/00, C 12P 

7/00, C 12P 7/08  

(11)  11039   (13) Т1 

(21)  2019/819   (22) 25/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP15000112  16/01/2015  -- 

(96)  16/12/2015 EP15813805.7 

(97)  28/08/2019 EP3245014 

(73)  Clariant International Ltd. Rothausstrasse 

61 4132 Muttenz DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HORTSCH, Ralf; HOPPE, Thomas and 

HUEHNLEIN, Bjoern 

(54)  ПРОЦЕС ЗА РАСПАЃАЊЕ НА БИОМАСА 

КОЈА ШТО СОДРЖИ ЛИГНОЦЕЛУЛОЗА 

(57)  1  Процес за распаѓање на биомаса која 

што содржи лигноцелулоза, кој што ги опфаќа 

следните чекори 

(a) обезбедување биомаса која што содржи 

лигноцелулоза; 

(б) подложување на биомасата која што содржи 

лигноцелулоза на дробење; 

(в) подложување на здробената биомаса која 

што содржи лигноцелулоза на просејување за 

да се одвои фракција од честички која што се 

состои од честички со просечен дијаметар на 

честички помал од 2500 µm; 

(г) подложување на здробената биомаса која 

што содржи лигноцелулоза на предобработка 

која што е селектирана од механичка 

предобработка, биолошка предобработка, 

хемиска предобработка, физичка 

предобработка и нивни комбинации; 

каде што пред, за време на, или по 

предобработката од 1 до 15 тежински % од 

честичките се додаваат во биомасата која што 

содржи лигноцелулоза, каде што најмалку 70 wt 

.-% од додадените честички имаат просечен 

дијаметар на честички помал од 1,6 mm. 

има уште 6 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 10L 9/00  

(11)  11041   (13) Т1 

(21)  2019/820   (22) 25/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(96)  02/09/2016 EP16187062.1 

(97)  14/08/2019 EP3290494 

(73)  Clariant International Ltd. Rothausstrasse 

61 4132 Muttenz DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HOPPE, Thomas; HUEHNLEIN, Bjoern and 

HORTSCH, DR., Ralf 

(54)  ПРОЦЕС ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА ЗА 

ВРЕМЕ НА ПРЕДОБРАБОТКА НА БИОМАСА 

 

(57)  1  Процес за намалување на 

потрошувачката на енергија за време на 

предобработката на биомаса што се 

карактеризира со тоа што параметарот за 

обработка на суровини FPP е селектиран во 

распон од 1,5 до 7,0  

каде што параметарот за обработка на 

суровини FPP се определува на следниов 

начин: 

каде што параметарот на отпорност на 

предобработка PRP се определува на следниот 

начин: 

  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  G 01F 23/24, G 01F 23/26, G 01K 1/08, G 

01N 27/07  

(11)  11058   (13) Т1 

(21)  2019/821   (22) 25/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  DE201510212655  07/07/2015  DE 

(96)  23/06/2016 EP16176041.8 

(97)  04/09/2019 EP3115757 

(73)  Gestra AG Münchener Straße 77 28215 

Bremen, DE 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KLATTENHOFF, Jürgen and Schröter, Holger 

(54)  МЕРНА СОНДА ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ НА 

НАЈМАЛКУ ЕДНА ИЗМЕРЕНА ВРЕДНОСТ ОД 

ФЛУИД 

(57)  1  Мерна сонда (18) за детектирање на 

најмалку една измерена вредност од флуид во 

апаратура, конкретно во сад со најмалку едно 

мерно тело (20), каде што мерното тело (20) 

содржи еден или повеќе спроводници (36, 38, 

40,42) за детектирање на измерени вредности 

и/или за спроведување на мерен сигнал 

претставувајќи ја измерената вредност, 

каде што мерното тело (20) содржи главно тело 

(44) направено од керамички материјал кој 

барем делумно опфаќа дел спроводникот или 

спроводниците (36, 38, 40, 42), каде што 

главното тело направено од керамичкиот 

материјал кој ја формира надворешната 

контура од мерното тело во контакт со флуидот 

и спроводникот (36, 38, 40, 42) е синтерирано 

во внатрешноста на главното тело (44), 

каде што спроводникот или спроводниците 

имаат спроводен дел кој е синтеруван барем 

преку целата должина од главното тело, 

кадешто спроводникот или спроводниците (36, 

38, 40, 42) се направени од композитен 

материјал или содржат композитен материјал 

на база на керамички материјал, и каде што 

најмалку еден спроводник (36) е подесен за 

детектирање на максимално ниво на полнење 

со флуидот (2) и/или спроводник (42) за 

детектирање на минималното ниво на полнење 

со флуидот (2) и/или спроводник (4) за 

континуирано детектирање на нивото на 

полнење со флуидот (2) во апаратурата. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/46  

(11)  11060   (13) Т1 

(21)  2019/822   (22) 25/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US20131752348P  14/01/2013  US; 

US20136176495P  14/02/2013  US; 

US201361778157P  12/03/2013  US; 

US201361780334P  13/03/2013  US; 

US201361818153P  01/05/2013  US; 

US201361818410P  01/05/2013  US; 

US201361913832P  09/12/2013  US and 

US201361913870P  09/12/2013  US 

(96)  14/01/2014 ep14738267.5 

(97)  07/08/2019 ep2943511 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(73)  Xencor Inc. 111 W. Lemon Avenue 

Monrovia, CA 91016, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MOORE, Gregory; DESJARLAIS, John; 

RASHID,Rumana and BERNETT,Matthew J. 

(54)  НОВИ ХЕТЕРОДИМЕРНИ ПРОТЕИНИ  

(57)  1  Состав којшто содржи анти-CD3 

варијабилен регион, кадешто споменатиот 

варијабилен регион содржи единечна низа на 

варијабилен фрагмент (scFv) којшто содржи 

варијабилен тежок домен којшто содржи SEQ ID 

NO:397 од слика 26XX и варијабилен лесен 

домен којшто содржи SEQ ID NO:398 од слика 

26XX.   

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  F 16L 21/08, F 16L 21/04  

(11)  11061   (13) Т1 

(21)  2019/824   (22) 26/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  NL2009953  10/12/2012  NL 

(96)  05/12/2013 EP13805317.8 

(97)  03/07/2019 EP2929225 

(73)  Georg Fischer WAGA N.V. Lange 

Veenteweg 19, 8161 PA Epe, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HULSEBOS, Michel Paul; WIJLENS, Jeroen 

Hermanus Johannes and GIESEN, Leonardus 

Henricus Wilhelmus 

(54)  ЕЛЕМЕНТ НА ПРИТИСОК ЗА УРЕД ЗА 

СПОЈУВАЊЕ ЗА ЦЕВКА  

(57)  1  Елемент на притисок (3, 3’, 3") за 

употреба во уред за спојување за применување 

сила на стегање на цевка (10), каде што 

наведениот елемент на притисок (3, 3’, 3") е 

конфигуриран да се употребува како еден од 

серија на соодветно отелотворени елементи на 

притисок (3, 3’, 3"), каде што наведениот 

елемент на притисок (3, 3’, 3") како и секој 

елемент на притисок од наведената серија 

содржи прв дел на елемент на притисок (5, 5’, 

5") и втор дел на елемент на притисок (4, 4’, 4") 

и каде што во употреба првиот дел на елемент 

на притисок (5, 5’, 5") е распореден да биде 

поставен непосредно и вториот дел на елемент 

на притисок (4, 4’, 4") е распореден да биде 

поставен периферно во однос на цевката (10), 

назначено со тоа, што првиот дел на елемент 

на притисок (5") на наведениот елемент на 

притисок (3, 3’, 3") како и на секој елемент на 

притисок (3") е обезбеден со проекција (15) која 

во употреба се издолжува напречно на 

надолжната насока на цевката (10), и со тоа, 

што вториот дел на елемент на притисок (4, 4’, 

4") на наведениот елемент на притисок (3, 3’, 

3") како и на секој елемент на притисок (3") е 

обезбеден со зарез (14), наведената проекција 

(15) е распоредена во употреба да се 

издолжува во таквиот зарез (14) што е 

обезбеден во втор дел на елемент на притисок 

(4’) што формира дел на соседен соодветен 

елемент на притисок (3’) од серијата.   

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/00, A 61P 25/28  

(11)  11062   (13) Т1 

(21)  2019/825   (22) 26/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US2015  26/02/2015  US 

(96)  18/02/2016 EP16706741.2 

(97)  18/09/2019 EP3261720 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, indiana 46285, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ALVARADO,ALBERTO; DRIVER,David; 

HAYASHI,Mansuo Lu and LU,Jirong 

(54)  АНТИТЕЛА ЗА TAU И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Моноклонално антитело коешто се 

врзува за човечки tau коешто содржи лесна 

низа на варијабилен регион (ЛНВР) и тешка 

низа на варијабилен регион (ТНВР), кадешто 

аминокиселинската секвенца на ЛНВР е дадена 

со SEQ ID NO: 9 и аминокиселинската секвенца 

на ТНВР е дадена со SEQ ID NO: 10.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/192, A 61K 47/10, A 61K 47/14, A 

61K 47/32, A 61K 47/38, A 61K 9/06, A 61P 29/00 

(11)  11069   (13) Т1 

(21)  2019/826   (22) 27/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161482058P  03/05/2011  US 

(96)  03/05/2012 EP12779275.2 

(97)  24/07/2019 EP2704703 

(73)  Aponia Laboratories,Inc. 67 Orchard Place 

Greenwich, CT 06830, 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)  CHEN, Haigang; WINCKLE, Gareth and 

RILEY, Christopher 

(54)  ТРАНСДЕРМАЛНИ СОСТАВИ НА 

ИБУПРОФЕН И МЕТОДИ НА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Состав за трансдермална примена на 

ибупрофен, при што составот содржи:  

ибупрофен во количина од 5% според тежината 

од составот; 

агенс за гелирање, каде што агенсот за 

гелирање е селектиран од групата која што се 

состои од полимери на карбоксивинил , метил 

целулоза, етил целулоза, хидроксицелулоза, 

хидроксиетил целулоза и хидроксипропил 

целулоза; 

понизок алкил алкохол; 

вода; 

неиспарлив растворувач, каде што 

неиспарливиот растворувач е селектиран од 
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пропилен гликол, хексилен гликол и бензил 

алкохол; 

каде што составот има очигледна pH вредност 

од 4,0 до 7,0; и 

каде што составот понатаму содржи зајакнувач 

на пенетрација во кожата селектиран од 

изопропил миристат, изопропил палмитат и 

етил олеат.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  F 16F 1/38, B 21C 37/30, B 21D 53/10, B 

21D 5/14  

(11)  11072   (13) Т1 

(21)  2019/827   (22) 27/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  DEA102016117764  21/09/2016  DE 

(96)  21/09/2017 EP17192311,3 

(97)  31/07/2019 EP3299091 

(73)  VORWERK AUTOTEC GmbH & Co.KG 

Obere Lichtenplatzer Strasse 336 42287 

Wuppertal, DE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  Beneker Wilfried and Röder Frank 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КУЌИШТЕ СО ПРЕФОРИРАНО ЛЕЖИШТЕ 

(57)  1  1. Постапка за производство на 

надолжно перфорирана цевка-чаура на 

издолжено лежиште (330,340) обложена од 

најмалку една страна со леплив промотер, чии 

периферни краеви имаат однапред одредена 

одалеченост едни од други неколку милиметри, 

ги опфаќа следните чекори: 

- обезбедување на метален котур лента 

поставена на диспензерот за ленти, каде што 

металната лента (10) е обложена најмалку од 

една страна со лепило промотер; 

- одмотување на металниот котур лента (10) и 

вовлекување на обложената  метална лента во 

апаратот за обликување на лентата (40) во кој 

металната лента е надолжно профилирна 

помеѓу ротирачки горни и долни ваљци (42а, б, 

43а, б); 



 

 

57 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

- поставување на надолжно профилирана 

метална лента (10) во посебен апарат, осебно 

до апарат за сечење со ножици (80); 

- сечење по должина на обложено надолжно 

парче од профилирана лента (200)  со 

однапред определена должина во апаратот за 

сечење; 

- поставување на надолжно профилирано парче 

метална лента (200) во апарат за виткање лим 

од 2 ваљци во кој вретено за виткање (140), кое 

е изфорсирано во радиална насока, се одвојува 

на периферијата на ваљакот за деформирање 

(130) кој има округло тело (130б) кое е 

еластично во однос на вретеното за  виткање 

(140), при што оските (140а, 130а) на вретеното 

за виткање и ваљакот за деформирање (130) во 

основа се паралелни едни со други при што 

периферната површина на вретеното за 

виткање е обликовна соодветно на профилот 

на парчето метална лента и дијаметарот на 

ваљакот за деформирање (130) е повеке од три 

пати поголем од дијаметарот на вретеното за 

виткање (140); 

- деформирање на надолжно профилираното 

парче метална лента (200) во апаратот за 

виткање на перфорирано издолжено лежиште 

(330, 340) со померање на парче од металната 

лента вертикално во однос на оските (140а, 

130а) на вретеното за виткање (140) и ваљакот 

за деформирање (130) и помеѓу нив така да 

парчето металната лента се намотува околу 

вретеното за виткање; 

- со померање на ваљакот за деформирање 

(130) и вретеното за виткање  (140) прилично 

едни од други и аксијално одстранување на 

перфорираното издолжено лежиште од 

вретеното за виткање; 

 - 2 - 

- зафаќање и поставување на перфорираното 

издолжено лежиште во апарат за калибрирање; 

- калибрирање на перфорираното издолжено 

лежиште во просторот за  калибрирање на 

калибрираната перфорирана цевка-чаура со 

издолжено  лежиште (330, 340) со однапред 

одредено растојание помеѓу две спротивни 

периферни предни лица и однапред определен 

дијаметар. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/5383, A 61P 5/24, A 61P 43/00  

(11)  11073   (13) Т1 

(21)  2019/828   (22) 27/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201562162870P  18/05/2015  US 

(96)  16/05/2016 EP16723107.5 

(97)  04/09/2019 EP3297631 

(73)  NeRRe Therapeutics Limited 

Stevenage Bioscence Catalyst, Office F25 

Incubator Building Gunnels Wood Road, 

Stevenage Herts, SG1 2FX, UK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TROWER,Mike 

(54)  NK-1/NK-3 РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЖЕШКИ БРАНОВИ 

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

фармацевтска прифатлива сол  

           

за употреба во лекувањето на жешки бранови. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/495, A 61P 17/04  

(11)  11074   (13) Т1 

(21)  2019/829   (22) 27/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201261712499P  11/10/2012  US 

(96)  09/10/2013 EP13774189.8 
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(97)  07/08/2019 EP2906219 

(73)  NeRRe Therapeutics Limited 

Stevenage Bioscence Catalyst, Office F25 

Incubator Building Gunnels Wood Road, 

Stevenage Herts, SG1 2FX, UK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MICHAEL,Trower and EMILIANGELO,Ratti 

(54)  ОРВЕПИТАНТ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ХРОНИЧЕН ПРУРИТИС 

(57)  1  2-(R)-(4-флуоро-2-метил-фенил)-4-(S)-

((8aS)-6-оксо-хексахидро-пироло[1,2-a]-пиразин-

2-ил)-пиперидин-1-карбоксилна киселина [1-(R)-

(3,5-бис-трифлуорометил-фенил)-етил]-

метиламид (орвепитант) или негова 

фармацевтска прифатлива сол за употреба во 

лекувањето на хроничен пруритис како 

резултат на или поврзан со воспалителни 

дерматози.   

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/725, C 07K 16/28, C 07K 14/005, C 

12N 15/86, C 12N 15/62, A 61K 48/00, A 61K 

39/00  

(11)  11086   (13) Т1 

(21)  2019/831   (22) 30/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201462091419P  12/12/2014  US and 

US201562200505P  03/08/2015  US 

(96)  07/12/2015 EP15868392.0 

(97)  28/08/2019 EP3230321 

(73)  Bluebird Bio,Inc. 60 Binney Street 

Cambridge,MA 02142, 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)  MORGAN, Richard and FRIEDMAN, Kevin 

(54)  BCMA ХИМЕРНИ АНТИГЕН РЕЦЕПТОРИ 

(57)  1  Полинуклеотид кој што кодира CAR, 

каде што полинуклеотидната низа е изложена 

во НИЗА ИД БР: 10.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 211/86, C 07D 405/12, C 07D 405/14, 

C 12Q 1/68, A 61K 31/4412, A 61K 31/4545, A 

61K 31/5377, A 61P 35/00  

(11)  11087   (13) Т1 

(21)  2019/832   (22) 30/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201261714045P  15/10/2012  US; 

US201261714140P  15/10/2012  US; 

US201261714145P  15/10/2012  US; 

US201361758972P  31/01/2013  US; 

US201361780703P  13/03/2013  US and 

US201361786277P  14/03/2013  US 

(96)  15/10/2013 EP13786351.0 

(97)  25/09/2019 EP2908823 

(73)  Epizyme, Inc. 400 Technology Square, 4th 

Floor Cambridge, MA 02139, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KEILHACK, Heike; WARHOLIC, Natalie and 

KNUTSON, Sarah, K. 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Инхибитор на EZH2 за употреба при 

третирање на епителоидна саркома, при што 

инхибиторот на EZH2 е: 

          

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 12N 1/20, A 61K 35/74, A 61P 25/28, A 

61P 29/00, A 61P 35/00, A 61P 11/06, A 61P 1/00, 

A 61P 19/02  

(11)  11088   (13) Т1 

(21)  2019/833   (22) 30/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(96)  15/06/2016 EP16731639.7 

(97)  24/07/2019 EP3204024 

(73)  4D Pharam Research Limited Life 

Sciences Innovation Building,Cornhill Road, 

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  MULDER, Imke; PATTERSON, Angela 

Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin 

and RAFTIS, Emma 
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(54)  СОСТАВИ КОИ СОДЖАТ БАКТЕРИСКИ 

СОЕВИ 

(57)  1  1. Состав кој содржи бактериски соеви 

од родот Bacteroide која има  16s rRNK 

секвенца што е најмалку 98% идентична со 

SEQ ID NO: 4, за употреба во постапка на 

лекување или спречување на воспалителни или 

автоимуни заболувања.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 519/00, A 61K 31/439, A 61P 1/04  

(11)  11089   (13) Т1 

(21)  2019/834   (22) 30/09/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201562167694P  28/05/2015  US and 

US201662312273P  23/03/2016  US 

(96)  26/05/2016 EP16728495.9 

(97)  07/08/2019 EP3303348 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San Francisco, 

CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HUDSON,Ryan; KOZAK,Jennifer; 

FATHEREE,Paul R.; PODESTO,Dante D.; 

BRANDT,Gary E.L.; FLEURY,Melissa; 

BEAUSOLEIL,Anne-Marie; HUANG,Xiaojun and 

THALLADI,Venkat R. 

(54)  НАФТИРИДИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

JAK КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ  

(57)  1   Соединение со формула (I): 

кадешто 

R1 е избран од:  

(a) C1-4 алкил, кадешто C1-4алкил е 

опционално супституиран со еден, два или три 

флуоро или со супституент избран од:  

- CN, 

- OC1-3алкил, 

- C(O)OC1-4алкил, 

фенил , кадешто фенил  е опционално 

супституиран со -OH, пиридинил, кадешто 

пиридинил е опционално супституиран со -CN, 

тетрахидропиранил, 

- C(O)NRaRb, кадешто Ra и Rb се независно 

водород или C1-3алкил или Ra е водород и Rb 

е  

и група избрана од  

(b) група избрана од  

кадешто m е 1 или 2; 

(c) -C(O)R6, кадешто R6 е избран од  

C1-4алкил, кадешто C1-4алкил е опционално 

супституиран со еден, два или три флуоро или 

со супституент избран од -OH, -CN, -OC1-

4алкил, фенил , и -NReRf, кадешто Re и Rf се 
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независно водород или C1-3алкил; 

C3-6циклоалкил, кадешто C3-6циклоалкил е 

опционално супституиран со C1-3алкил;  

пиридинил, кадешто пиридинил е опционално 

супституиран со -CN; и  

  

кадешто R7 е -CN, -CF3, или -OCH3;  

(d) -C(O)OR8, кадешто R8 е избран од  

C1-4алкил, кадешто C1-4алкил e опционално 

супституиран со -CN, C3-6циклоалкил, 

тетрахидрофуранил, или -ORm, кадешто Rm е 

водород или C1-3алкил; и 

C1-4 алкенил; и  

(e) -S(O)2R9, кадешто R9 е избран од  

C1-4алкил, кадешто C1-4алкил е опционално 

супституиран со -CN, -OC1-3алкил, фенил, 

пиридинил, или C3-6 циклоалкил, 

C1-4алкенил, 

C3-6циклоалкил, кадешто C3-6циклоалкил е 

опционално супституиран со C1-3алкил,  

фенил,  

пиридинил,  

кадешто пиридинил е опционално супституиран 

со флуоро, 

хетероциклил којшто содржи 4 до 6 прстенести 

атоми коишто вклучуваат еден азотен атом, 

кадешто хетероциклилот е опционално 

супституиран со -CN или C1-3алкил, кадешто 

C1-3алкил е опционално супституиран со -CN 

или -OC1-3алкил; и  

  

R2 е избран од водород, -OC1-3алкил, и -CH2-

R10, кадешто R10 е избран од -OH, 

морфолинил, пиперидинил, кадешто 

пиперидинил е опционално супституиран со 2 

флуоро, и пиперазинил, кадешто пиперазинил е 

опционално супституиран со метил; 

R3 е избран од водород, C1-3алкил, -OC1-

3алкил, -C(O)OC1-3алкил, -S(O)2C1-3алкил, и -

CH2S(O)2C1-3алкил;  

R4 е водород или -OC1-3алкил;  

R5 е водород или флуоро; и  

 

n е 1 или 2;  

дава дека 

кога R3 е -OC1-3алкил и R2, R4, и R5 се секој 

водород, R9 не е фенил ; 

кога R5 е флуоро, n е и R2, R3, и R4 се секој 

водород, R9 не е фенил ; и кога R5 е флуоро, 

R3 е метил, и R2 и R4 се секој водород, R1 не е 

-C(O)OR8;  

или негова фармацевтска-прифатлива сол или 

негов стереоизомер.  

има уште 30 патентни барања 
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(51)  C 07D 207/08, C 07D 207/12, C 07D 487/04, 

C 12N 11/00, C 12N 11/08, C 12N 9/04, C 12N 

11/14, C 12P 7/02, C 12P 7/22  

(11)  11090   (13) Т1 

(21)  2019/835   (22) 01/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201361791247P  15/03/2013  US 

(96)  12/03/2014 EP14768236.3 

(97)  10/07/2019 EP2968269 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LI, Hongmei; XU, Feng; LIU, Zhuqing; 

DESMOND, Richard; PARK, Jeonghan; KALININ, 

Alexei; KOSJEK, Birgit; STROTMAN, Hallena and 

MONCECCHI, Johannah 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ БЕТА 3 

АГОНИСТИ И ПОЛУПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Постапка за правење соединение 1-6: 

  

што содржи: 

(a-2) редуцирање соединение 1-3: 

во присуство на KRED ензим за да се 

произведе соединение 1-4: 

(б-2) спојување соединение 1-4 со соединение 

A-во присуство на Катализатор D за да се 

произведе I-5(a): 

проследено од ин ситу депротекција со 

киселина за да се произведе соединение I-5(b) 

како сол: 

I-5(a), каде што RN=P1 или 1-5 (b) каде што, 

RN=H; 

(ц-2) циклизирање и редуцирање соединение I-

5(b) во присуство на Катализатор E за да се 

произведе соединение 1-6 преку 1-6-1: 

при што P1 е селектирано од групата составена 

од Ac, Bn, Boc, Bz, Cbz, DMPM, FMOC, Ns, Moz, 

и Ts; и 

Y е селектирано од Cl, I, Br, и OTf; и 

R е ограничено на групата составена од H, 

TMS, TES, TBDMS, TIPS и TBDPS; и RN е P1 
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или H. има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4162  

(11)  11099   (13) Т1 

(21)  2019/836   (22) 01/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201261642915P  04/05/2012  US 

(96)  03/05/2013 EP13784942.8 

(97)  21/08/2019 EP2770994 

(73)  Samumed, LLC 9381 Judicial Drive, Suite 

160, San Diego, California 92121, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

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

KC, Sunil Kumar 

(54)  1H-ПИРАЗОЛО[3,4-B]ПИРИДИНИ И 

НИВНИ ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение или негова фармацевтски 

прифатлива сол што ја има структурата со 

формулата I: 
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назначено со тоа, што  

R2 е -CH2N(R9)2 или -N(R9)2;  

R1 и R3 се H;  

R4 е -фенил(R13)q, или -хетероарил(R15)q;  

R5 е H;  

секој R6 е супституент прикачен на арил 

прстенот и независно селектиран од групата 

составена од H, -C1-9 алкил, халид, CF3 и CN;  

секој R8 е супституент прикачен на 

хетероциклил прстенот и независно селектиран 

од групата составена од H, халид, -(C1-3 

алкил)nарил(R6)q, и -C1-4 алкил;  

секој R9 е независно селектиран од групата 

составена од H, -C1-9 алкил, -(C1-3 

алкил)nарил(R6)q, -(C1-3 алкил)nкарбоциклил и 

-(C1-9 алкил)N(R16)2;  

алтернативно, два соседни R9, може да бидат 

земени заедно со атомите на кои тие се 

прикачени за да формираат 

хетероциклил(R17)q;  

секој R13 е супституент прикачен на арил 

прстенот и независно селектиран од групата 

составена од H, халид, -CF3, CN, -(C1-3 

алкил)nхетероциклил(R8)q, -(C1-9 

алкил)nN(R9)2 и -(C1-9 алкил)nNHSO2R18;  

секој R15 е супституент прикачен на 

хетероарил прстенот и независно селектиран 

од групата составена од H, C1-3 алкил, халид, -

CF3, CN, -C(=O)(C1-3 алкил), -(C1-9 

алкил)nN(R9)2 и -(C1-9 алкил)nNHSO2R18;  

секој R16 е независно селектиран од групата 

составена од H и C1-3 алкил;  

секој R17 е супституент прикачен на 

хетероциклил прстенот и независно селектиран 

од групата составена од H, -(C1-9 

алкил)nарил(R6)q, и -C1-9 алкил;  

секој R18 е a C1-3 алкил;  

A е N или C;  

под услоб да ако A е N тогаш R2 е нула;  

секој q е цел број од 1 до 5; и  

секој n е цел број од 0 или 1.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07C 229/16, C 07D 257/02, A 61K 49/10 

(11)  11100   (13) Т1 

(21)  2019/837   (22) 01/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP15170658  04/06/2015  -- 

(96)  30/05/2016 EP16726531.3 

(97)  04/09/2019 EP3303307 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft Müllerstrasse 

178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BERGER, Markus; PLATZEK, Johannes; 

LOHRKE, Jessica; HILGER, Christoph-Stephan; 

JOST, Gregor; FRENZEL, Thomas; SÜLZLE, 

Detlev; PANKNIN, Olaf and PIETSCH, Hubertus 

(54)  НОВИ ГАДОЛИНИУМ ХЕЛАТ 

СОЕДИНЕНИЈА ЗА УПОТРЕБА ВО 

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦИЈА 

(57)  1  Соединение со општата формула (I), 

во кои: 

претставува група, 

во која група * ја означува точката на 

прикачување на наведената група со R1 ; 

R1 претставува група R3; 

n претставува цел број 4 ; 

R2 претставува водород атом ; 

R3 претставува група селектирана од : 

  

во кои групи * ја означува точката на 

прикачување на наведената група со остатокот 

од молекулот ; 

R4 претставува водород атом ; 

R5 претставува водород атом или метил група ; 

или негов стереоизомер, таутомер, хидрат, или 

солват, или мешавина од истите. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/38A 61K 31/4015, A 61K 31/437, 

A 61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61K 31/506, A 

61K 9/48, A 61K 45/06, A 61P 25/02, A 61P 

25/08, A 61P 25/06, A 61P 25/18  

(11)  11101   (13) Т1 

(21)  2019/838   (22) 01/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP14153880  04/02/2014  --; EP14153887  

04/02/2014  --; EP14183324  03/09/2014  --; 

EP14187429  02/10/2014  --; US201461929795P  

21/01/2014  US and US201462091668P  

15/12/2014  US 

(96)  20/01/2015 EP15700726.1 

(97)  10/07/2019 EP3096790 

(73)  Janssen Pharmaceutica, N.V. 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CID-NÚÑEZ, José, Maria; TRABANCO-

SUÁREZ, Andrés, Avelino; LAVREYSEN, Hilde; 

KLEIN, Brian, D; PYPE, Stefan, Maria, Christiaan; 

TWYMAN, Roy, E; VAN OSSELAER, Nancy, 

Eulalie, Sylvain; WHITE, H., Steven; CEUSTERS, 

Marc, André and BONE, Roger, Francis 

(54)  КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ 

ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ 

ИЛИ ОРТОСТЕРИЧНИ АГОНИСТИ НА 

МЕТАБОТРОПЕН ГЛУТАМАТЕРГИЧЕН 

РЕЦЕПТОР ПОДТИП 2 И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Комбинација што содржи 

(a) синаптичка везикула на протеин 2a ("SV2A") 

лиганд селектиран од групата составена од 

леветирацетам, бриварацетам и селетрацетам; 

и 

(б) позитивниот алостеричен модулатор на 

метаботропен глутаматергичен рецептор 

подтип 2 селектиран од соединение што ја има 

формулата 

 



 

 

67 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

  

 

  

 

или фармацевтски прифатлива сол или солват 

на истото. 

има уште 24 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  11102   (13) Т1 

(21)  2019/839   (22) 01/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  WO2015EP50255  08/01/2015  WO 

(96)  08/01/2016 EP16700136.1 

(97)  04/09/2019 EP3242890 

(73)  Genmab A/S and BioNTech SE Kalvebod 

Brygge 43 1560 Copenhagen V, DK and An der 

Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SAHIN, Ugur; GIESEKE,Friederike; 

ALTINTAS,Isil; SATIJN,David and PARREN,Paul 

(54)  АГОНИСТ НА ТНФ РЕЦЕПТОР 

ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ  

(57)  1  Врзувачки агенс којшто содржи барем 

два врзувачки домени, кадешто првиот 

врзувачки домен се врзува за прв рецептор на 

тумор некрозис фактор (ТНФ) суперфамилија и 

втор врзувачки домен се врзува за втор 

рецептор на ТНФ суперфамилија, кадешто 

првиот врзувачки домен се врзува за CD40 и 

вториот врзувачки домен се врзува за 4-

1BB(CD137), кадешто врзувачкиот агенс е 

биспецифично антитело, кадешто врзувачкиот 

агенс е агонистичен врзувачки агенс, кадешто 

првиот врзувачки домен се врзува за CD40 е 

избран од прва група составена од:  

(a) тешката низа на комплементарен 

определувачки регион HCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 

2323, HCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од SEQ ID NO: 2324 и HCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од SEQ ID 

NO: 2325, и 

лесната низа на комплементарниот 

определувачки регион LCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 

2326, LCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од SEQ ID NO: 2327 и LCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од SEQ ID 
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NO: 2328; и  

(b) тешката низа на варијабилен домен (VH) 

којашто ја има аминокиселинската секвенца од 

SEQ ID NO: 2321 и лесната низа на 

варијабилен домен (VL) којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 

2322; и  

 

кадешто вториот врзувачки домен се врзува за 

4-1BB (CD137) е избран од втората група 

составена од:  

 

(a) тешката низа на комплементарен 

определувачки регион HCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 

2297, HCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од  SEQ ID NO: 2298 и HCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од SEQ ID 

NO: 2299, и  

лесната низа на комплементарниот 

определувачки регион LCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2300, LCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од  SEQ ID NO: 2301 и LCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од  SEQ ID 

NO: 2302;  

(b) тешката низа на варијабилен домен (VH) 

којашто ја има аминокиселинската секвенца од  

SEQ ID NO: 2241 и лесната низа на 

варијабилен домен (VL) којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 

2242; 

(c) тешката низа на комплементарен 

определувачки регион HCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2255, HCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од  SEQ ID NO: 2256 и HCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од  SEQ ID 

NO: 2257, и  

лесната низа на комплементарниот 

определувачки регион LCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2258, LCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од  SEQ ID NO: 2259 и LCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од  SEQ ID 

NO: 2260; 

(d) тешката низа на варијабилен домен (VH) 

којашто ја има аминокиселинската секвенца од  

SEQ ID NO: 2227 и лесната низа на 

варијабилен домен (VL) којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2228;  

(e) тешката низа на комплементарен 

определувачки регион HCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2315, HCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од  SEQ ID NO: 2316 и HCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од  SEQ ID 

NO: 2317, и 

лесната низа на комплементарниот 

определувачки регион LCDR1 којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2318, LCDR2 којашто ја има аминокиселинската 

секвенца од  SEQ ID NO: 2319 и LCDR3 којашто 

ја има аминокиселинската секвенца од  SEQ ID 

NO: 2320; и  

(f) тешката низа на варијабилен домен (VH) 

којашто ја има аминокиселинската секвенца од 

SEQ ID NO: 2247 и  лесната низа на 

варијабилен домен (VL) којашто ја има 

аминокиселинската секвенца од  SEQ ID NO: 

2248; 

кадешто парентерални моноспецифични 

антитела ги содржат споменатите врзувачки 

домени коишто не покажуваат агонистичка 

активност.  

има уште 8 патентни барања 
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(11)  11103   (13) Т1 

(21)  2019/840   (22) 02/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP14167878  12/05/2014  -- 

(96)  12/05/2015 EP15732074.8 

(97)  10/07/2019 EP3143536 

(73)  Electrosalus Biyomedikal Sanayi ve 

Ticaret Anonim Sirketi KOSGEB-B.Ü. TEKMER 

Bogazici Üniversitesi Kuzey Kampüs Kare Blok 

Giris Kat Sariyer 34470 Istanbul, TR 

(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)  KAHYA,Zeyner Yasemin and SEN,Ipek 

(54)  СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ, 

ПРЕНЕСУВАЊЕ И ЕВАЛУЦИЈА НА 

ПОДАТОЦИ ЗА АУСКУЛТАЦИЈА СО 

МОБИЛЕН УРЕД 

(57)  1  Систем за собирање, пренесување и 

евалуација на податоци, кој што има мала 

кутија за прилагодување на човечка кожа, 

приемник и далечински сервер каде што: 

 

- малата кутија во себе содржи конвертор на 

звук за добивање на сурови податоци за звук со 

цел тие да бидат пренесени во форма на 

сигнал за податоци,  

- приемникот, кога е во функција, е во 

комуникација со споменатата мала кутија, 

- приемникот е преносен уред кој што има екран 

за прикажување и способност за обработка на 

податоци и може да биде понатаму поврзан со 

локална мрежа за податоци или глобален 

интернет преку интерфејс за жична или 

безжична комуникација; 

- далечинскиот сервер содржи компјутерски 

кодирани упатства кои што, кога е во функција, 

ги обработува споменатите сигнали за 

податоци, ги складира медицинските 

информации во соработка со споменатите 

сигнали за податоци и ги пренесува 
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споменатите сигнали за податоци и / или 

медицински информации со најмалку два 

приемници кои што се различни едни од други, 

каде што споменатите најмалку два приемници 

се конфигурирани така да ги примаат и 

испраќаат споменатите сигнали за податоци и / 

или споменатите медицински информации и 

каде што споменатите најмалку два приемници 

се селектирани од списокот кој што се состои 

од уреди кои што ги поседуваат здравствените 

работници, медицинските установи и 

корисниците, каде што содржината на 

споменатите сигнали за податоци и / или 

медицинските информации се разликуваат 

според соодветните приемници; 

- системот има посебни бази на податоци, од 

кои секоја од споменатите бази на податоци е 

поврзана со различна соодветна претходно 

утврдена зона на човечкото торзо; 

- системот опфаќа мноштво претходно 

дефинирани канали за собирање на податоци и 

/ или локации за собирање на податоци за 

евалуација на податоците од секоја  спомената 

претходно утврдена зона и каде што 

споменатиот систем, кога е во функција, 

генерира директиви за еден корисник да ја 

постави споменатата мала кутија во 

споменатите предходно утврдени зони според 

претходно утврден редослед; 

- системот, кога е во функција, прави проценка 

на сигналот за проток на воздух од споменатиот 

сигнал за податоци со користење на 

математички алгоритми, предвидува фази на 

вдишување и издишување кои што имаат 

подфази, во рамките на циклусот на проток, и 

предвидува подфази на вдишување и подфази 

на издишување; 

- системот, кога е во функција, открива и 

пресметува 

 

- спектрални и временски карактеристики на 

шкрипења, кои што опфаќаат временски 

распоред, содржина на фреквенцијата, видови 

во смисла на фини, средни и груби граници, и 

број, и, 

- спектрални и временски карактеристики на 

отежнато дишење, кои што опфаќаат 

временски распоред, најмалку една компонента 

на врвната фреквенција, и процент на 

времетраење во споменатите подфази на 

вдишување и издишување, во рамките на 

вдишувањето и издишувањето, во рамките на 

циклусот на проток и во текот на вкупниот 

период на аускултација; 

 

- системот, кога е во функција, генерира и 

прикажува застапеност на доменот на 

фреквенција во однос на секоја спомената зона 

и секоја спомената подфаза, од која што 

споменатиот систем пресметува и прикажува 

различни параметри поврзани со 

аускултацијата и прави споредби на 

споменатите параметри во однос на поврзаните 

параметри добиени од здравствени 

референтни податоци и прикажува резултати 

од споменатите споредби; 

- системот, кога е во функција, ги прикажува 

 

- откриените шкрипења со шифри во боја и 

шифри во форма во приказ на временска 

фреквенција, каде што времето е изразено во 

споменатите подфази на вдишување и 

издишување, и каде што фреквенцијата е 

изразена во смисла на фини, средни и груби 

фреквенции на шкрипења, и 

- откриеното отежнато дишење со шифри во 

боја и шифри во форма во приказ на временска 

фреквенција, каде што времето е изразено во 

споменатите подфази на вдишување и 

издишување, и каде што фреквенцијата е 

континуирана оска; 

 

- системот содржи компјутерски кодиран 

класификатор кој што, кога е во функција, 

користи информации од споменатите прикази 

на фреквенции на доменот и споменатите 
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прикази со временска фреквенција за секоја 

зона и подфаза, заедно со математички 

трансформации, сигнали и системи за 

карактеризација на сигнали, парамететрички 

модели и 

- компјутерски кодираниот класификатор, кога е 

во функција, ги комбинира податоците и 

пресметките за секоја зона и подфаза и 

генерира извештај за веројатна здравствена 

состојба со оглед на соодветната база на 

податоци; и 

- системот, кога е во функција, го ажурира 

споменатиот компјутерски кодиран 

класификатор како нови додатоци на податоци 

во соодветната база на податоци. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  E 04B 1/38, E 04B 1/4E 04F 13/08  

(11)  11109   (13) Т1 

(21)  2019/841   (22) 02/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(96)  14/04/2015 EP15716774.3 

(97)  18/09/2019 EP3283706 

(73)  EJOT AUSTRIA GmbH & Co KG 

Grazer Vorstadt 146 8570 Voitsberg, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LAMMER-KLUPAZEK,Ewald; 

HOLESINSKY,Klaus; HAUER,Juergen and 

LEGER,Martin 

(54)  ПОТПОРА ЗА ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА 

ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ 

(57)  1  Потпора (10, 100) за зацврстување на 

фасадни елементи од посебни обесени, 

вентилациони фасади, со дел за зацврстување 

на ѕид (14) кој е конфигуриран за инсталирање 

на потпората (10, 100) на градежен ѕид, и со 

дел за зацврстување на фасада (16) кој е 

конфигуриран за инсталирањето на потпорни 

или инсталациони профили, карактеризирана 

со тоа што делот за зацврстување на фасада 

(16) има прв дел за поврзување (40) за 

хоризонтално инсталирање на потпорни или 

инсталациони профили и втор дел за 

поврзување (42) за вертикално инсталирање на 

потпорни или инсталациони профили кои се 

подредени нормално на првиот дел за 

поврзување (40), каде што деловите за 

поврзување (40, 42) се подредени на слободен 

крај (38) од потпората (10, 100) чија насоченост 

е така што лицето е оддалечено од делот за 

зацврстување на ѕид (14) и каде што деловите 

за поврзување (40, 42) на слободните краеви 

(38) имаат во секој случај најмалку една фиксна 

точка (50) во форма на кружен отвор и лизгачка 

точка (52) во форма на издолжен жлеб за 

инсталирањето на потпорните или 

инсталационите профили.    

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 498/04, A 61K 31/4353, A 61P 19/00 

(11)  11110   (13) Т1 

(21)  2019/842   (22) 03/10/2019 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201562190145P  08/07/2015  US 

(96)  07/07/2016 EP16775006.6 

(97)  28/08/2019 EP3319970 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited and 

Sanford Burnham Prebys Medical Discovery 

Institute 3-5-1 Nihonbashi-honcho Chuo-ku 

Tokyo 103-8426, JP and 10901 N.Torrey Pines 

Rd. La Jolla.CA 92037, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MIYAZAKI, Shojiro; YAMAMOTO,Yuko; 

SUZUKI,Keisuke; INUI,Masaharu; 

IZUMI,Masanori; SOMA,Kaori; 

SHINOZAZKI,Taeko and PINKERTON,Anthony 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИДО-ОКСАЗИНОН 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА TNAP 

(57)  1  Соединение претставено со следнава 

општа формула (I):  

      

каде што  

R1 претставува 

водороден атом, 

C1-6 алкил група (каде што алкил групата е 

опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од следниве супституенти: 

хидрокси група, C1-6 алкокси група опционално 

супституирана со една до три групи, кои  можат 

да бидат исти или различни халогени групи, 

амино група опционално супституирана со една  

или две групи, кои  можат да бидат исти или 

различни C1-6 алкил групи, C6-10 арил група 

опционално супституирана со една  или две 

групи избрани од супституент група AB, 3- до 

10-члена хетероциклил група која содржи еден 

до четири хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур и опционално супституирана со една  

или две групи избрани од супституент група AB, 

карбоксил група, C1-6 алкилкарбонил група, C1-

6 алкоксикарбонил група, аминокарбонил група 

опционално супституирана со една  или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 
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групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур), 

C3-8 циклоалкил група (каде што циклоалкил 

групата е опционално супституирана со една до 

три групи, кои можат да бидат исти или 

различни, избрани од следниве супституенти:  

хидрокси група, C1-6 алкокси група опционално 

супституирана со една до три групи, кои  можат 

да бидат исти или различни халогени групи, C3-

8 циклоалкил група опционално супституирана 

со една до три групи, кои  можат да бидат исти 

или различни халогени групи, C6-10 арил група 

опционално супституирана со една  или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

халогени групи, 3- до 10-члена хетероциклил 

група која содржи еден до четири хетероатоми, 

кои  можат да бидат исти или различни, 

избрани од азот, кислород, и сулфур и 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

халогени групи, 

карбоксил група, C1-6 алкилкарбонил група, C1-

6 алкоксикарбонил група, аминокарбонил група 

опционално супституирана со една  или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур, 

халогена група, и цијано група), 

C6-10 арил група (каде што арил групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од следниве супституенти:  

хидрокси група, C1-6 алкил група опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни халогени групи, C3-

8 циклоалкил група опционално супституирана 

со една до три групи, кои можат да бидат исти 

или различни халогени групи, C1-6 алкокси 

група опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни 

халогени групи, 

C6-10 арил група опционално супституирана со 

една група избрана од супституент група AB, 3- 

до 10-члена хетероциклил група која содржи 

еден до четири хетероатоми, кои можат да 

бидат исти или различни, избрани од азот, 

кислород, и сулфур и опционално 

супституирана со една група избрана од 

супституент група AB, 

карбоксил група, амино група опционално 

супституирана со една или две групи, кои 

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 

C1-6 алкоксикарбонил група, 

аминокарбонил група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур, 

халогена група, и цијано група), или 

3- до 10-члена хетероциклил група која содржи 

еден до четири хетероатоми, кои можат да 

бидат исти или различни, избрани од азот, 
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кислород, и сулфур (каде што хетероциклил 

групата е опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни групи избрани од следниве 

супституенти:  

хидрокси група, C1-6 алкил група опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни халогени групи, C3-

8 циклоалкил група опционално супституирана 

со една до три групи, кои можат да бидат исти 

или различни халогени групи, C1-6 алкокси 

група опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни 

халогени групи, 

C6-10 арил група, 3- до 10-члена хетероциклил 

група која содржи еден до четири хетероатоми, 

кои можат да бидат исти или различни, избрани 

од азот, кислород, и сулфур, карбоксил група, 

амино група, 

аминокарбонил група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур, 

халогена група, и цијано група), 

R2 и R3 се исти или различни и секој 

претставува 

водороден атом, 

C1-6 алкил група (каде што алкил групата е 

опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од следниве супституенти:  

хидрокси група, C1-6 алкокси група опционално 

супституирана со една група избрана од 

супституент група AC, 

C3-8 циклоалкил група опционално 

супституирана со една група избрана од 

супституент група AB, C6-10 арил група 

опционално супституирана со една или две 

групи избрани од супституент група AB, 3- до 

10-члена хетероциклил група која содржи еден 

до четири хетероатоми, 

кои можат да бидат исти или различни, избрани 

од азот, кислород, и сулфур и опционално 

супституирана со една или две групи избрани 

од супституент група AB, 

карбоксил група, C1-6 алкилкарбонил група, C1-

6 алкоксикарбонил група, амино група 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи, 

аминокарбонил група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур, 

халогена група, и цијано група), 

C6-10 арил група (каде што арил групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од следниве супституенти:  

хидрокси група, C1-6 алкокси група опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни халогени групи, 

C1-6 алкил група опционално супституирана со 

една група избрана од супституент група AD, 
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C3-8 циклоалкил група опционално 

супституирана со една група избрана од 

супституент група AD, C6-10 арил група 

опционално супституирана со една група 

избрана од супституент група AD, 3- до 10-

члена хетероциклил група која содржи еден до 

четири хетероатоми, кои можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур и опционално супституирана со една 

група избрана од супституент група AD, 

амино група опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни C1-6 алкил групи, 

карбоксил група, C1-6 алкилкарбонил група, C1-

6 алкоксикарбонил група, аминокарбонил група 

опционално супституирана со една  или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур, 

халогена група, и цијано група), 

3- до 10-члена хетероциклил група која содржи 

еден до четири хетероатоми, кои можат да 

бидат исти или различни, избрани од азот, 

кислород, и сулфур (каде што хетероциклил 

групата е опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни, избрани од следниве супституенти:  

хидрокси група, C1-6 алкокси група опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни халогени групи, 

C1-6 алкил група опционално супституирана со 

една група избрана од супституент група AD, 

C3-8 циклоалкил група опционално 

супституирана со една група избрана од 

супституент група AD, C6-10 арил група 

опционално супституирана со една група 

избрана од супституент група AD, 3- до 10-

члена хетероциклил група која содржи еден до 

четири хетероатоми, кои можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур и опционално супституирана со една 

група избрана од супституент група AD, 

амино група опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни C1-6 алкил групи, 

карбоксил група, C1-6 алкилкарбонил група, C1-

6 алкоксикарбонил група, аминокарбонил група 

опционално супституирана со една  или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонил група која содржи еден 

или два хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, аминокарбонилокси група опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи, 4- до 7-члена заситена 

хетероциклилкарбонилокси група која содржи 

еден или два хетероатоми, кои  можат да бидат 

исти или различни, избрани од азот, кислород, 

и сулфур, 

халогена група, и цијано група), 

C1-6 алкилкарбонил група (каде што 

алкилкарбонил групата е опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AE), 

C6-10 арилкарбонил група (каде што 

арилкарбонил групата е опционално 

супституирана со една или две групи, кои 

можат да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AE и C1-6 халогеноалкил 

група), 

3- до 10-члена хетероциклилкарбонил група 

која содржи еден до четири хетероатоми, кои 

можат да бидат исти или различни, избрани од 
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азот, кислород, и сулфур (каде што 

хетероциклилкарбонил групата е опционално 

супституирана со една или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AE и C1-6 халогеноалкил 

група), 

карбоксил група, 

C1-6 алкоксикарбонил група (каде што 

алкоксикарбонил групата е опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AF), 

аминокарбонил група (каде што аминокарбонил 

групата е опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни C1-6 алкил групи секоја опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AF), 

C6-10 ариламинокарбонил група (каде што 

ариламинокарбонил групата е опционално 

супституирана со една или две групи, кои 

можат да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AE и C1-6 халогеноалкил 

група), 

4- до 7-члена заситена хетероциклилкарбонил 

група која содржи еден или два хетероатоми, 

кои можат да бидат исти или различни, избрани 

од азот, кислород, и сулфур (каде што 

хетероциклилкарбонил групата е опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AF), или 

3- до 10-члена хетероциклиламинокарбонил 

група која содржи еден до четири хетероатоми, 

кои можат да бидат исти или различни, избрани 

од азот, кислород, и сулфур (каде што 

хетероциклиламинокарбонил групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни, 

избрани од супституент група AE и C1-6 

халогеноалкил група), 

или 

C1-6 алкил групите на R2 и R3 се опционално 

поврзани меѓу себе за да формираат 3- до 6-

член заситен карбоцикличен прстен или да 

формираат 4- до 6-член заситен 

хетероцикличен прстен преку еден азотен или 

кислороден атом (каде што еден азотен атом во 

4- до 6-члениот заситен хетероцикличен прстен 

е опционално заменет со водороден атом, C1-6 

алкил група, C1-6 алкилкарбонил група, C1-6 

алкоксикарбонил група), 

R4 и R5 се исти или различни и секој 

претставува 

водороден атом, 

C1-6 алкил група (каде што алкил групата е 

опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од супституент група AG), 

C6-10 арил група (каде што арил групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од супституент група AG), или 

3- до 10-члена хетероциклил група која содржи 

еден до четири хетероатоми, кои можат да 

бидат исти или различни, избрани од азот, 

кислород, и сулфур (каде што хетероциклил 

групата е опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни, избрани од супституент група AG), 

R6 претставува водороден атом, хидроксил 

група или C1-6 алкил група (R6 е јаглероден 

супституент на пиридинил прстенот, а не азотен 

супституент), 

секој супституент R7 може да биде ист или 

различен и секој претставува 

C1-6 алкил група (каде што алкил групата е 

опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од супституент група AH), 

C1-6 алкокси група (каде што алкокси групата е 

опционално супституирана со една до три 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од супституент група AH), 

халогена група, 



 

 

77 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

C6-10 арил група (каде што арил групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни, 

избрани од супституент група AG), 

3- до 10-члена хетероциклил група која содржи 

еден до четири хетероатоми, кои можат да 

бидат исти или различни, избрани од азот, 

кислород, и сулфур (каде што хетероциклил 

групата е опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни, избрани од супституент група AG), 

хидрокси група, 

амино група (каде што амино групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи секоја опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AJ), 

карбоксил група, 

C1-6 алкоксикарбонил група (каде што 

алкоксикарбонил групата е опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AJ), 

аминокарбонил група (каде што аминокарбонил 

групата е опционално супституирана со една 

или две групи, кои можат да бидат исти или 

различни C1-6 алкил групи секоја опционално 

супституирана со една до три групи, кои можат 

да бидат исти или различни, избрани од 

супституент група AJ), или 

цијано група, 

X претставува -CH=, -C(-R7)=, или -N=, 

m претставува број избран од 1 до 4, и 

супституент групите претставуваат 

AB: хидрокси група, C1-6 алкил група (каде што 

алкил групата е опционално супституирана со 

една до три халогени групи), C1-6 алкокси група 

(каде што алкокси групата е опционално 

супституирана со една до три халогени групи), 

халогена група, амино група, и цијано група; 

AC: C6-10 арил група, 3- до 10-члена 

хетероциклил група која содржи еден до четири 

хетероатоми, кои можат да бидат исти или 

различни, избрани од азот, кислород, и сулфур, 

и халогена група; 

AD: хидрокси група, C1-6 алкокси група, амино 

група, халогена група, и цијано група; 

AE: хидрокси група, C1-6 алкокси група, C3-8 

циклоалкил група, C6-10 арил група, 3- до 10-

члена хетероциклил група која содржи еден до 

четири хетероатоми, кои можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, амино група (каде што амино групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи), халогена група, и цијано 

група; 

AF: C1-6 алкокси група, C3-8 циклоалкил група, 

C6-10 арил група, 3- до 10-члена хетероциклил 

група која содржи еден до четири хетероатоми, 

кои можат да бидат исти или различни, избрани 

од азот, кислород, и сулфур, халогена група, и 

цијано група; 

AG: хидрокси група, C1-6 алкокси група, амино 

група (каде што амино групата е опционално 

супституирана со една или две групи, кои 

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи), халогена група, и цијано група; 

AH: хидрокси група, C1-6 алкокси група, C3-8 

циклоалкил група, C6-10 арил група, 3- до 10-

члена хетероциклил група која содржи еден до 

четири хетероатоми, кои  можат да бидат исти 

или различни, избрани од азот, кислород, и 

сулфур, карбоксил група, C1-6 алкоксикарбонил 

група, аминокарбонил група (каде што 

аминокарбонил групата е опционално 

супституирана со една  или две групи, кои  

можат да бидат исти или различни C1-6 алкил 

групи), амино група (каде што амино групата е 

опционално супституирана со една  или две 

групи, кои  можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи), халогена група, и цијано 

група; и 

AJ: C1-6 алкокси група, C3-8 циклоалкил група, 
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C6-10 арил група, 3- до 10-члена хетероциклил 

група која содржи еден до четири хетероатоми, 

кои можат да бидат исти или различни, избрани 

од азот, кислород, и сулфур, карбоксил група, 

C1-6 алкоксикарбонил група, аминокарбонил 

група (каде што аминокарбонил групата е 

опционално супституирана со една или две 

групи, кои можат да бидат исти или различни 

C1-6 алкил групи), халогена група, и цијано 

група, 

или негова фармаколошки прифатлива сол. 
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(21)  2020/106   (22) 11/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  KR20130132057  01/11/2013  KR 

(96)  05/11/2013 EP13896338.4 

(97)  22/01/2020 EP3064571 

(73)  BBHC Co.Ltd. 72 UN village-gil Yongsan-

gu Seoul 140-884, KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  LEE, Sang Yeon; JUNG, Won Ju; KIM, Ho 

Bin; OH, Min Sun and LEE, Kye Ho 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА 

ПЛУРИПОТЕНТНА МАТИЧНА КЛЕТКА 

ИНДУЦИРАНА ОД МЕЗЕНХИМАЛНА 

МАТИЧНА КЛЕТКА ВО ОСТЕОБЛАСТ 

(57)  1  Постапката за диференцијација на 

мезенхималните матични клетки во остеобласт, 

која што ги опфаќа фазите: 

(a) додавање на Ecklonia cava екстракт на 

подлогата за одгледување на клетки; 

(b) дедиференцијации на мезенхималните 

матични клетки во индуцирани плурипотентни 

матични клетки во подлога; и 

(c) диференцијација на индуцирани 

плурипотентни матични клетки во остеобласт. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/137, A 61K 31/66A 61K 47/40, A 

61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 9/48, A 61P 37/06 

(11)  10957   (13) Т1 

(21)  2020/114   (22) 14/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161470747P  01/04/2011  US and 

US201161545835P  11/10/2011  US 

(96)  30/03/2012 EP16176665.4 

(97)  27/11/2019 EP3143990 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35  4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RANE, Supriya 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ ШТО СОДРЖАТ 2-

АМИНО-2-[2-(4-ОКТИЛФЕНИЛ)ЕТИЛ]ПРОПАН-

1,3-ДИОЛ 

(57)  1  Црвст фармацевтски состав погоден за 

орална администрација, што содржи 

а) прво соединение кое е 2-амино-2-[2-(4-

октилфенил)етил]пропан-1,3-диол, или негова 

фармацевтски прифатлива сол, 

б) полнач, и 

ц) стабилизатор што содржи 

циклодекстрин, 

 назначено со тоа, што составот содржи 

0.5 mg од првото соединение. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

  

(11)  10980   (13) Т1 

(21)  2020/122   (22) 19/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  JP2016031919  23/02/2016  JP and 

JP2016140801  15/07/2016  JP 

(96)  22/02/2017 EP17756554.6 

(97)  08/01/2020 EP3269370 
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(73)  Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 1-27, 

Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, 

JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  FUJITA, Hidenori; MIYAZAKI, Isao; 

SHIMAMURA, Tadashi; KATO, Masanori and 

IGUCHI, Satoru 

(54)  НОВО КОНДЕНЗИРАНО 

ПИРИМИДИНСКО СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ 

НЕГОВА СОЛ 

(57)  1  Соединение претставено со Формула (I) 

подолу или негова сол за употреба во 

превенција или третман на малигнен тумор:  

               

каде што во Формулата (I), A е  

  

каде што R1 е 

халоген, 

цијано, 

нитро, 

супституиран или несупституиран C1-C6 алкил, 

супституиран или несупституиран C1-C6 

алкокси, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

алкинил, 

супституиран или несупституиран амино, или 

супституирана или несупституирана 4- до 10-

члена моноциклична или полициклична 

незаситена хетероциклична група која содржи 1 

до 3 идентични или различни хетероатоми 

избрани од азот, кислород, и сулфур, 

Y е N или CH, и 

n е цел број од 0 до 2, 

каде што кога n е 2, двата R1 може да бидат 

идентични или различни еден од друг; 

во Формулата A2, групата:  

                              

образува, заедно со фенил или пиридинил за 

кој оваа група е сврзана, полицикличен C8-C14 

ароматичен јаглеводород или 8- до 14-члена 

полициклична незаситена хетероциклична 

група која содржи  1 до 3 идентични или 

различни хетероатоми избрани од азот, 

кислород, и сулфур; 

R2 е 

супституиран или несупституиран C3-C10 

алкил, 

супституиран или несупституиран C3-C7 

циклоалкил, 

супституиран или несупституиран C4-C12 

премостен циклоалкил, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

алкенил, 

супституиран или несупституиран C3-C7 

циклоалкенил, или 

супституирана или несупституирана 4- до 10-

члена моноциклична или полициклична 

заситена хетероциклична група која содржи 1 

до 3 идентични или различни хетероатоми 

избрани од азот, кислород, и сулфур, 

под услов кога секоја група претставена со R2 

има супституент, супституентот не смее да 

биде супституирана или несупституирана 

заситена хетероциклична група која може да 

има најмалку еден идентичен или различен 

хетероатом избран од кислород и сулфур, и 
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има најмалку еден азотен атом; и 

X е 

N или 

CR3, каде што R3 е  

водород, 

халоген, 

цијано, 

нитро, 

супституиран или несупституиран C1-C6 алкил, 

супституиран или несупституиран C1-C6 

алкокси, 

супституиран или несупституиран C1-C6 

алкилтио, 

супституиран или несупституиран C3-C7 

циклоалкил, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-C6 

алкинил, 

супституиран или несупституиран амино, 

супституиран или несупституиран карбамоил, 

супституиран или несупституиран C6-C14 

ароматичен јаглеводород, или 

супституирана или несупституирана 4- до 10-

члена моноциклична или полициклична 

заситена или незаситена хетероциклична група 

која содржи 1 до 3 идентични или различни 

хетероатоми избрани од азот, кислород, и 

сулфур, 

под услов соединението да не е претставено со 

следнава формула (A):  

          

каде што E претставува опционално 

супституирана 4- до 10-члена азото-содржајна 

заситена хетероциклична група; 

G претставува -C(R4)=C(R5)(R6); 

ZZ2, Z3, и Z4 се водороден атом, или најмалку 

три од ZZ2, Z3, и Z4 се водороден атом и 

преостанатиот Z е халоген атом, цијано група, 

C2-C6 алкенил група, опционално 

супституирана C1-C6 алкокси група, 

опционално супституирана C1-C6 алкил група, 

опционално супституирана амино група, или 4- 

до 10-члена незаситена хетероциклична група; 

W претставува -CH2-, кислороден атом, или -

NH-; 

J1 и J2 се исти или различни едни од други и 

секој претставува водороден атом, опционално 

супституирана C1-C6 алкокси група, 

опционално супституирана C1-C6 алкил група, 

или опционално супституирана C6-C14 

ароматична јаглеводородна група, или J1 и J2 

опционално формираат, заедно со азотниот 

атом сврзан за нив, опционално супституирана 

4- до 8- члена азото-содржајна заситена 

хетероциклична група; и 

R4, R5, и R6 се исти или различни едни од 

други и секој претставува водороден атом или 

опционално супституирана C1-C6 алкил група. 

има уште 17 патентни барања 
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(51)  A 61K 47/42, A 61K 9/5A 61K 9/50  

(11)  11059   (13) Т1 

(21)  2020/128   (22) 20/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP20140306871  25/11/2014  -- 

(96)  24/11/2015 EP15801384,7 

(97)  01/01/2020 ЕП3229843 

(73)  CURADIGM SAS 60rue de Wattignies 

75012 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  GERMAIN, Matthieu; MEYRE, Marie-Edith; 

POTTIER, Agndès; BERJAUD, Celine and 

DARMON, Audrey 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА 

КОМПОЗИЦИЈА,НЕЈЗИНОТО ПРИРЕДУВАЊЕ 

И УПОТРЕБИ 

(57)  1  . Фармацевтската комбинација (i) од 

најмалку една биокомпатибилна наночестичка, 

при што, спомнатата биокомпатибилната 

наночестичка опфаќа најмалку еден олигомер 

на албумин (n≥2) или се состои од олигомер на 

албумин, и (ii) најмалку на едно фармацевтско 

соединение кое што опфаќа или се состои од 

најмалку едно антитело, при што најдолгата 

или најголемата димензија на  најмалку една 

биокомпатибилна наночестичка е помеѓу околу 

4 nm и околу 500 nm, за употреба во 

теравпетска, профилактичка или дијагностичка 

постапка кај субјект на кој тоа му е потребно, 

при што таа теравпетска, профилактичка или 

дијагностичка постапка ја опфаќа фазата на 

давање на фармацевтското соединение на 

субјектот и посебна фаза на давање најмалку 

една наночестичка, при што спомнатата 

најмалку една наночестичка се дава на 

субјектот помеѓу повеќе од 5 минути и околу 72 

часа по фармацевтското соединение, и при што 

биокомпатибилната наночестичка не се 

употребува како таква како фармацевтско 

соединение.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 8/73, A 61Q 15/00  

(11)  11063   (13) Т1 

(21)  2020/129   (22) 20/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP20150173747  25/06/2015  -- 

(96)  21/06/2016 EP16734589.1 

(97)  04/12/2019 EP3313533 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 

00181 Roma, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  TONGIANI, Serena; RAGNI, Lorella and 

DONELLI, Daniela 

(54)  ДЕОДОРАНТНО СОЕДИНЕНИЕ КОЕ 

СОДРЖИ МЕШАВИНА ОД АЛФА, БЕТА И 

ГАМА ЦИКЛОДЕКСТРИН 

(57)  1  Состав кој апсорбира мирис  кој содржи 

мешавина од α-, β- и γ-циклодекстрини, при што 

количината на едно од наведените α-, β- и γ-

циклодекстрини е еднаква или поголема од 

вкупната количина на други два 

циклодекстрини. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/506, A 61P 25/00 

(11)  11064   (13) Т1 

(21)  2020/130   (22) 20/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DK20140000194  04/04/2014  DK 

(96)  27/03/2015 EP15713186.3 

(97)  22/01/2020 EP3126354 

(73)  H.Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby, 

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  KEHLER, Jan; RASMUSSEN, Lars Kyhn and 

LANGGÅRD, Morten 

(54)  ХАЛОГЕНИЗИРАН КВИНАЗОЛИН-THF-

AМИНИ КАКО PDE1 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение кое што ја има структурата 

  

во која што 

X e халоген, посакувано флуор или хлор или 

бром; 

R1 e oдбран од групата која што ја сочинуваат 

H и C1-C3 aлкил, при што тој алкил опционо 

може да биде супституиран еднаш, два или три 

пати со флуор; 

R2 e oдбран од групата која што ја сочинуваат 

H и C1-C4 aлкил, 

при што C1-C4 е алкил опционо супституиран 

еднаш или повеќе пати со еден или со повеќе 

супституенти независно одбрани од групата 

која што ја сочинуваат фенил, моноцикличен 5- 

или 6-члени хетероарил, C3-C6 на циклоалкил, 
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флуор, хлор, и алкокси во форма на -OR10, 

каде што R10 e C1-C5 алкил; 

или R2 заедно со R9 и атомите кои што ги 

поврзуваат го формираат заситениот петочлен 

прстен; 

R3 e oдбран од групата која што ја сочинуваат 

H и C1-C6 алкил, 

во која што C1-C6 е алкил опционо 

супституиран еднаш или повеќе пати со еден 

или повеќе супституенти независно одбрани од 

групата која што ја сочинуваат фенил, 

моноцикличен 5- или 6-члениот хетероарил, C3-

C6 на циклоалкил, флуор, хлор, и алкокси во 

форма на -OR10, 

каде што R10 e C1-C5 алкил; 

R4 и R5 независно еден од друг се одбрани од 

групата која што ја сочинуваат H, C1-C6 алкил, 

C3-C6 на циклоалкил, флуор, хлор, хидрокси и 

алкокси форма на -OR10, 

при што C1-C6 е алкил опционо супституиран 

еднаш или повеќе пати со еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од групата 

која што ја сочинуваат фенил, моноцикличен 5- 

или 6-члени хетероарил, C3-C6 циклоалкил, 

флуор, хлор, и алкокси во форма -OR10, 

каде што R10 e C1-C5 алкил; 

R6 и R7 независно еден од друг одбрани се од 

групата која што ја сочинуваат H и C1-C6 алкил, 

при што C1-C6 е алкил опционо супституиран 

еднаш или повеќе пати со еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од групата 

која што ја сочинуваат C3-C6 на циклоалкил, 

флуор, хлор, и алкокси во форма на -OR10, 

каде што R10 e C1-C5 aлкил; 

R8 и R9 независно еден од друг се одбрани од 

групата која што ја сочинуваат H и C1-C6 алкил,  

при што R9, кога R9 e C1-C6 алкил, може да го 

формира алифатичен петочлен прстен со R2, 

при што C1-C6 е алкил опционо супституиран 

еднаш или повеќе пати со еден или повеќе 

супституенти независно одбрани од групата 

која што ја сочинуваат C3-C6 на циклоалкил, 

флуор, хлор, и алкокси во форма на -OR10, 

каде што R10 e C1-C5 алкил; 

и фармацевтски прифатливите адициони соли 

со киселини на Соединение I, на рацемска 

мешавина на Соединение I, или соодветен 

енантиомер и/или оптички изомер на 

Соединение I, и полиморфни форми на 

Соединение I како и таутомерни форми на 

Соединението I. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/00  

(11)  10958   (13) Т1 

(21)  2020/137   (22) 24/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DK2010400380  11/07/2014  DK; 

DK201400489  01/09/2014  DK; DK201400746  

22/12/2014  DK and DK201500283  12/05/2015  

DK 

(96)  10/07/2015 EP15738884.4 

(97)  04/12/2019 EP3169706 

(73)  Genmab A/S Kalvebod Brygge 43, 1560 

Copenhagen V, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PARREN, Paul; VAN DEN BRINK, Edward 

Norbert; SATIJN, David; BREIJ, Esther; VERZIJL, 

Dennis; DE JONG, Rob N. and VAN DIJKHUIZEN 

RADERSMA, Riemke 

(54)  АНТИТЕЛА ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА AXL 

(57)  1  Антитело што се врзува за AXL, 

назначено со тоа, што 

- антителото не се натпреварува за AXL 

врзување со лигандот Growth Arrest-Specific 6 

(Gas6) и 

- антителото содржи барем еден врзувачки 

регион, кој содржи варијабилен регион на тежок 

ланец (VH) и варијабилен регион на лесен 

ланец (VL) селектиран од групата составена од: 

а) VH регион што ги содржи CDRCDR2, и CDR3 

секвенците од СЕК ИД БРи.: 36, 37, и 38, 

соодветно; и VL регион што ги содржи 

CDRCDR2, и CDR3 секвенците од СЕК ИД БРи.: 
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39, GAS, и 40, соодветно, [107]; 

б) VH регион што ги содржи CDRCDR2, и CDR3 

секвенците од СЕК ИД БРи.: 93, 94, и 95, 

соодветно; и VL регион што ги содржи 

CDRCDR2, и CDR3 секвенците од СЕК ИД БРи.: 

96, GAS, и 97, соодветно, [613]; 

ц) VH регион што ги содржи CDRCDR2, и CDR3 

секвенците од СЕК ИД БРи.: 98, 99, и 100, 

соодветно; и VL регион што ги содржи 

CDRCDR2, и CDR3 секвенците од СЕК ИД БРи.: 

10DAS, и 102, соодветно, [613-08]; 

д) VH регион што ги содржи CDRCDR2, и CDR3 

секвенците од СЕК ИД БРи.: 93, 94, и 95, 

соодветно, и VL регион што ги содржи 

CDRCDR2, и CDR3 секвенците од СЕК ИД БРи.: 

128, XAS, каде што X е D или G, и 129, 

соодветно, [613 / 613-08]; и 

e) VH регион што ги содржи CDRCDR2, и CDR3 

секвенците од СЕК ИД БРи.:93, 126, и 127, 

соодветно; и VL регион што ги содржи 

CDRCDR2, и CDR3 секвенците од СЕК ИД БРи.: 

96, GAS, и 97, соодветно [613 / 608-01 / 610-01 / 

620-06]. 

има уште 48 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00  

(11)  10935   (13) Т1 

(21)  2020/140   (22) 25/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DK20060001692  21/12/2006  DK and 

US20070880771P  16/01/2007  US 

(96)  21/12/2007 EP17150769.2 

(97)  12/02/2020 EP3225251 

(73)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, 

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  NYKJÆR, Anders and ANDERSEN, Michael 

Olav 

(54)  МОДУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ НА 

ПРОНЕУРОТРОФИН 

(57)  1  Антитело насочено на екстрацелуларен 

дел на сортилин и способно да инхибира 

врзување на некој про-неутрофин за врзувачко 

место на место на рецептор на сортилин, при 

што наведеното антитело е насочено против 

секвенца која се состои од 

RGGRIFRSSDFAKNF за употреба во лекување 

на хумани неуродегеративни пореметувања.   

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 14/705  

(11)  10937   (13) Т1 

(21)  2020/142   (22) 25/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161552584P  28/10/2011  US 

(96)  26/10/2012 EP17171524.6 

(97)  27/11/2019 EP3272214 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; MACDONALD, Lynn; 

GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J.; TU, Naxin 

and VORONINA, Vera 

(54)  ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНО  ГЛУВЧЕ 

КОЕ  ИЗРАЗУВА  ХИМЕРИЧЕН ГОЛЕМ 

ХИСТОКОМПАТИБИЛЕН  КОМПЛЕКС НА 

(MHC) II МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Метода за изработка на генетски 

модификуван  глодар, кој опфаќа модификација 

на геном на глодар за да се опфати  во 

ендогенот на  Главен  Комплекс на 

Хистокомпатибилност II (MHC II) ген на  локусот 

на  првата   нуклеотидна секвенца која кодира 

химеричен хуман/ глодар MHC II α  полипептид 

и / или на ендогенот на  Главен Комплекс на 

Хистокомпатибилност II (MHC II) β ген, на  

локусот а  втората  нуклеотидна  секвенца која 

кодира химеричен хуман/ глодар MHC II β 

полипептид,  

при што хуманиот дел од химеричен хуман / 

глодар MHC II α полипептид кој содржи хуман  

MHC II α1 и α2 вонклеточени домени и / или 

хуман дел од химеричен хуман / глодар MHC II 

β полипептид содржи  хуман MHC II β1 и β2 

екстрацелуларни домени, и при што 

химеричните хуман / глодар MHC II α и / или 

MHC II β полипептидна форма на 

функционален комплекс на MHC II на 

површината од клетката на глодарот. 

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07D 498/10, A 61K 31/424  

(11)  10984   (13) Т1 

(21)  2020/144   (22) 26/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP20150382523  23/10/2015  -- 

(96)  21/10/2016 EP16784795.3 

(97)  04/12/2019 EP3365346 

(73)  ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 

Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Planta 

08038 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ALMANSA-ROSALES, Carmen; VIRGILI-

BERNADO,Marina and ALEGRET-MOLINA, 

Carlos 

(54)  ОКСА-ДИАЗАСПИРО СОЕДИНЕНИЈА 

ШТО ИМААТ АКТИВНОСТ ПРОТИВ БОЛКА   

(57)  1  Соединение со општата формула (I): 

          

 назначено со тоа, што 

R1 е 

                 

m е 2, 3, 4 или 5; 

n е 0, 2, 3, 4 или 5; 

p е 0 или 1; 

q е 0, 1 или 2; 

r е 0, 1 или 2; 

X е врска, -C(RxRx')-, -C(O)-, -O-, -C(O)NR7-, -

NR7C(O)- или -C(O)O-; 
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каде што Rx е одбрано од халоген или 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил 

супституиран или несупституиран C2-6 алкинил, 

и -OR7; 

Rx' е одбрано од водород, халоген или 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил 

и супституиран или несупституиран C2-

6алкинил; 

R7 е одбрано од водород, супституиран или 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкенил и супституиран 

или несупституиран C2-6 алкинил; 

Y е -CH2- или -C(O)-; 

R1' е одбрано од супституиран или 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкенил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкинил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран или 

несупституиран арил и супституиран или 

несупституиран хетероциклил; 

R2 е одбрано од водород, супституиран или 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкенил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкинил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран или 

несупституиран арил и супституиран или 

несупституиран хетероциклил, 

R3 е одбрано од супституиран или 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкенил и супституиран 

или несупституиран C2-6 алкинил; 

R3' е одбрано од водород, супституиран или 

несупституиран C1-6 алкил, супституиран или 

несупституиран C2-6 алкенил и супституиран 

или несупституиран C2-6 алкинил; 

алтернативно, R3 и R3' може да формираат 

заедно со атомот на јаглерод на кој тие се 

прикачени супституиран или несупституиран 

циклоалкил; 

R4 и R4' се независно одбрани од водород, 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкинил, 

-CHOR9 и -C(O)OR9; 

каде што R9 е одбрано од водород, 

супституиран или несупституиран C1-9 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-9 алкенил 

и супституиран или несупституиран C2-9 

алкинил; 

R5 и R5' се независно одбрани од водород, 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкинил, 

супституиран или несупституиран циклоалкил, 

супституиран или несупституиран арил, 

супституиран или несупституиран 

хетероциклил, -CHOR8 и -C(O)OR8; 

каде што R8 е одбрано од водород, 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил 

и супституиран или несупституиран C2-6 

алкинил; 

алтернативно R5 и R5' земени заедно со 

поврзувачкиот C-атом може да формираат 

супституиран или несупституиран циклоалкил 

или супституиран или несупституиран 

хетероциклил; 

R6 и R6' се независно одбрани од водород, 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкинил, 

-CHOR10 и -C(O)OR10; 

каде што R10 е одбрано од водород, 

супституиран или несупституиран C1-6 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-6 алкенил 

и супституиран или несупституиран C2-6 

алкинил; 

дополнително во форма на еден од 

стереоизомерите, по можност енантиомери или 

диастереоизомери, рацемат или во форма на 

мешавина од барем два од стереоизомерите, 

по можност енантиомери и/или 

диастереоизомери, во било кој однос на 

мешање, или нивна соодветна сол, или нивен 
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соодветен солват; 

со примена на следниве услови: 

• q не е 1 кога r е 1; 

• кога Y е -C(O)-, тогаш R1 не е                 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/164, A 61K 31/215, A 61K 31/352, 

A 61P 25/00, A 61P 25/02  

(11)  10986   (13) Т1 

(21)  2020/145   (22) 27/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  IN201721003668  05/07/2017  IN 

(96)  20/03/2018 EP18162734.0 

(97)  25/12/2019 EP3424499 

(73)  Frimline Private Limited 5th Floor-51Iscon 

Elegance, Nr. Circle P, Nr. Jain Temple Prahlad 

Nagar Cross Road380015 Ahmedabad Gujarat  

, IN 

(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)  Shyam, Singh Ankit; Vedprakash, Mishra and 

Neelima, Tongra 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА 

НЕВРОПАТСКА БОЛКА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи: 

палмитојлетаноламид (PEA) и еден или повеќе 

инхибитори на хидролиза на амиди на масни 

киселини (FAAH) кои што природно 

настануваат, каде што природно настанатиот 

инхибитор на FAAH е селектиран од мирицетин, 

изорхамнетин, кемпферол, пристимерин, 

биоханин A, генистеин, даидзеин или нивна 

комбинација. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/12, A 61K 31/454, A 61P 31/14 

(11)  10951   (13) Т1 

(21)  2020/146   (22) 27/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP15185522  16/09/2015  -- and 

EP16163465  01/04/2016  -- 

(96)  15/09/2016 EP16767235.1 

(97)  25/12/2019 EP3350163 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. K.U. Leuven 

R&D, Waaistraat 6, Box 5105, 3000 Leuven, BE 

and 1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, 

NJ 08560, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

JONCKERS, Tim Hugo Maria; BONFANTI, Jean-

François; KESTELEYN, Bart Rudolf Romanie; 

BARDIOT, Dorothée Alice Marie-Eve and 

MARCHAND, Arnaud Didier M 

(54)  ДИХИДРОИМИДАЗОПИРАЗИНОН 

ДЕРИВАТИ КОРИСНИ ВО ТРЕТМАНОТ НА 

КАНЦЕР  

(57)  1  Соединение со формулата (I) или негов 

фармацевтски прифатлив производ од 

додавање 

                

назначено со тоа, што: 

R1 е водород, C1-3 алкил или -CH2OMe; 

R2 е пиридинил, опционално супституиран на 1 

атом на јаглерод од прстен со супституент 

независно одбран од групата составена од C1-3 

алкил, дифлуорометил и трифлуорометил; или 
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R2 е пиримидинил, опционално супституиран 

на 1 атом на јаглерод од прстен со супституент 

независно одбран од групата составена од C1-3 

алкил, дифлуорометил и трифлуорометил; или 

R2 е фенил опционално супституиран на 1 или 

2 атоми на јаглерод од прстен со супституент 

независно одбран од групата составена од 

хало, дифлуорометил, трифлуорометил, 

метокси и -OCHF2; и 

R3 е водород, C1-3 алкил или хлоро. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30  

(11)  10953   (13) Т1 

(21)  2020/147   (22) 27/02/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201461972172P  28/03/2014  US; 

US201462025931P  17/07/2014  US and 

US201462025974P  17/07/2014  US 

(96)  30/03/2015 EP15720820.8 

(97)  01/01/2020 EP3122781 

(73)  Xencor Inc. 111 W. Lemon Avenue 

Monrovia, CA 91016, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BERNETT, Matthew, J.; MOORE, Gregory; 

DESJARLAIS, John and CHU, Seung, Y. 

(54)  БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА ШТО СЕ 

ВРЗУВААТ ЗА CD38 И CD3 

(57)  1  Хетеродимерно антитело што содржи: 

  a) прв тежок синџир што содржи: 

i) прва варијанта на Fc домен; 

ii) Fv регион со единечен синџир (scFv) што 

врзува CD3; и 

б) втор тежок синџир што содржи: 

i) втора варијанта на Fc домен; и 

ii) прв варијабилен тежок домен; и 

ц) прв лесен синџир што содржи прв 

варијабилен лесен домен и прв константен 

лесен домен; 

назначено со тоа, што наведениот прв 

варијабилен тежок домен и наведениот прв 

варијабилен лесен домен се врзуваат за CD38, 

и 

каде што наведениот втор тежок синџир и 

наведениот прв лесен синџир се одбрани од 
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паровите составени од има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/605, A 61K 38/26, A 61P 3/10  

(11)  10934   (13) Т1 

(21)  2020/153   (22) 02/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  CN201510619012  25/09/2015  CN 

(96)  13/09/2016 EP16848039.0 

(97)  12/02/2020 EP3321279 

(73)  BrightGene Bio-Medical Technology Co., 

Ltd. Building C25, No. 218 Xinghu Street,  

BioBay Suzhou Industrial Park, Suzhou, 

Jiangsu 215123, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  YUAN, Jiandong; HUANG, Yangqing; SONG, 

Yunsong and YUAN, Fang 

(54)  МОДИФИКАТОР НА ЕКСЕНАТИД И 

УПОТРЕБА НА ИСТИОТ 

(57)  1  Модификатор на ексенатид или 

фармацевтски прифатливи соли на истиот што 

имаат Активност на GLP-1 рецептор агонист, 

како што е прикажано во формулата (I): 

(Ex-4)-L-Y  (I) 

назначено со тоа, што, Ex-4 е Ексендин-4; L е 

  за поврзување Ex-4 со Y; L’ 

е хидрофилен ланец што содржи етер група; Y 

е алифатичен ланец со крајна карбоксил група, 

каде што модификаторот на ексенатид е: 

      

k е цел број помеѓу 6-20. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  B 01D 69/06, B 01D 71/30, B 01D 69/14, B 

01D 69/10  

(11)  10932   (13) Т1 

(21)  2020/156   (22) 03/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  LU92934  24/12/2015  LU 

(96)  14/12/2016 EP16809099.1 

(97)  05/02/2020 EP3393639 

(73)  HurraH SarL 61 Rue d`Olm 8281 Kehlen, 

LU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LAINE, Carole 

(54)  МЕМБРАНА СО ПОРИ И МЕТОД ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТАТА 

(57)  1  Мембрана со пори која содржи 

поливинил хлорид (PVC) и најмалку еден 

неоргански филер вграден во мембраната со 

пори, пришто неорганскиот филер содржи 

сулфурна киселина, таложен силикон и пришто 



 

 

93 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

наведената мембрана со пори е лишена од 

масла и/или пластификатори, и се 

карактеризираат со тоа што вискозноста на 

ПВЦ е најмалку 60 измерена според ISO 1628-

2. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 47/10, A 61K 31/485  

(11)  10930   (13) Т1 

(21)  2020/157   (22) 03/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP02004786  01/03/2002  -- and 

EP02023589  23/10/2002  -- 

(96)  26/02/2003 EP19171326.2 

(97)  19/02/2020 EP3536344 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 

26/A  43100 Parma, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GANDERTON, David; BRAMBILLA, Gaetano; 

FERRARIS, Alessandra; DAVIES, Rebecca Jaine; 

LEWIS, David Andrew; MEAKIN, Brian John and 

CHURCH, Tanya Kathleen 

(54)  СУПЕРФИНА ФОРМУЛАЦИЈА НА 

ФОРМОТЕРОЛИ 

(57)  1  Фармацевтска формулација на 

аеросоли која се применува со помош на 

инхалатор со одмерени дози под притисок која 

опфаќа активна состојка на формотерол 

фумарат во концентрација која опфаќа помеѓу  

0.003 и 0.192 % w/v и беклометазон 

дипропионат, во раствор на растопен 

хидрофлуороалкан (HFA) на реактивно гориво, 

безводен етанол како ко-растворувач, во 

концентрација  која опфаќа помеѓу  10 и 20% 

w/w, и хлороводородна киселина, во 

концентрација таква што очигледниот опсег на 

pH на формулацијата е помеѓу 2.5 и 5.0, каде 

количество на резидуална вода е помала од  

1500 ppm во однос на вкупната маса на 

формулација, за употреба при третман на 

респираторно нарушување. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  B 63B 35/38  

(11)  11065   (13) Т1 

(21)  2020/159   (22) 03/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  TW20150208348  28/05/2015  TW 

(96)  20/05/2016 EP16170551.2 

(97)  11/12/2019 EP3098539 

(73)  Sun Rise E & T Corporation No.2, 

Huandong Street Pingtung City 90093, TW 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  TUNG,Chi-Hsu 

(54)  СКЛОП НА МОДУЛАРНИОТ НОСАЧ ЗА 

СИСТЕМ НА СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА 

(57)  1  Склопот на модуларниот носач за 

систем на соларната енергија која што опфаќа: 

повеќе на основни единици (2) од кое што 

секоја ја вклучува 

основната рамка (21) која што може да едри по 

водената површина и која што го вклучува 

првиот цевест член (211) кој што се протега во 

првата насока, и другиот цевест член (212) кој 

што се протега во другата насока попречно на 

првата насока и кој што е поврзан со 

наведениот првиот цевест член (211), и 

повеќе носачи (22) на соларниот панел кои што 

се наоѓаат на наведената основна рамка (21); и 

 

повеќе поврзани единици (23) oд кои што секоја 

ги поврзува наведени основни рамки  (21) на 

двете соседни од наведените основни единици 

(2), при што секоја од наведените везни 

единици (23) вклучува пар на ракавци (230) и 

повеќе сврзувачи (240), при што секој од 

наведените ракавци (230) го има цевестиот дел 

(231) на едниот крај од наведениот друг цевест 

член (212) од наведената основна рамка (21) на 

една од двете наведени соседни од наведените 

основни единици (2), и слепа прирабница (232) 

поврзана со едниот крај на наведениот цевест 

дел (231) и која што го затвара наведениот 

еден крај на наведениот друг цевест член (212), 

при што секој од наведениот цевест дел (231) и 

наведената слепа прирабица (232) е направен 

од полимерен материјал, при што наведената 

слепа прирабица (232) има кружен периферен 

дел (234) и повеќе кружни и на растојание 

издолжени отвори (235) формирани во 

наведениот кружен периферен дел  (234), при 

што кружниот периферен дел (234) се протега 

радијално и кон надвор од наведениот еден 

крај на наведениот цевест дел (231); 

при што секоја од наведените везни единици 
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(23) понатаму има кружен метален зајакнувачки 

дел (233) вграден во наведениот кружен 

периферен дел (234), при што наведените 

издолжени отвори (235) се протегаат низ 

наведениот кружен периферен дел  (234) и 

наведениот кружен метален зајакнувачки дел 

(233); 

при што наведената слепа прирабница (232) на 

наведените ракавци (230) се потпираат една на 

друга, при што наведените издолжени отвори 

(235) на наведените слепи прирабници (232) во 

рамен еден со друг  за помин на наведените 

прицврстувачи (240), a неведените 

прицврстувачи (240) зајакнувачки ја спојуваат 

наведената слепа прирабница (232). 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  B 01D 15/36, B 01D 15/32, B 01D 15/12, B 

01D 15/42, C 07K 1/36, C 07K 14/76, C 07K 

14/765, C 07K 1/34, C 07K 1/20, C 07K 19/00, C 

07K 1/16, C 07K 1/18  

(11)  10988   (13) Т1 

(21)  2020/161   (22) 04/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  IN3228CH2014  01/01/2015  IN 

(96)  01/01/2016 EP16732884.8 

(97)  12/02/2020 EP3240798 

(73)  Shilpa Medicare Limited No.12-6-214/A1 

Hyderabad Road, Raichur Karnataka 584135, IN 

(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)  KARUR, Rajyashri Ramakrishna 

(54)  НОВ МЕТОД ЗА ЕФИКАСНО 

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ СЕРУМСКИ 

АЛБУМИН 

(57)  1  Процес за прочистување на 

рекомбинантен човечки албумин, при што 

процесот (100) ги опфаќа следните чекори: 

 

а. одвојување на мноштво клетки од течен 

медиум за ферментација или берба со 

центрифугирање (101); 

б. микрофилтрирање на добиениот супернатант 

кој што не содржи клетки (102); 

в. концентрирање на микрофилтрираниот 

супернатант и негово дијафилтрирање со вода 

(103); 

г. вметнување на дијафилтрираниот примерок 

на колоната за размена на катјони за 

прочистување во режим на врзување и елуција 

(104); 

д. одвојување на мономерниот албумин од 

агрегати и производи од деградација со 

хроматографија со хидрофобна интеракција со 

додавање на 5-30mM цистеин и 5-30mM 

каприлат во режим на проток (105); 

ѓ. здружување на протокот и миењето и 
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дијафилтрирање на истото со вода (106); 

е. внесување на албуминот на смола за 

размена на анјони заради хроматографија во 

режим на врзување и елуирање (107); 

ж. концентрирање на елуираниот протеин и 

дијафилтрирање во однос на вода (108);  

з. стерилно филтрирање на протеинот и 

подложување на пастеризација на 60 ° C за 1-

10 часа (109). 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/06, C 07D 413/14, C 07D 471/04, 

A 61K 31/454, A 61K 31/496, A 61K 31/4439, A 

61K 31/437, A 61K 31/422, A 61K 31/5377, A 61P 

35/00, A 61P 35/02  

(11)  10960   (13) Т1 

(21)  2020/162   (22) 04/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  JP2014203475  01/10/2014  JP and 

JP2015116774  09/06/2015  JP 

(96)  01/10/2015 EP15845549.3 

(97)  25/12/2019 EP3202766 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited and 

National Cancer Center 3-5-Nihonbashi 

Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP and 1-1 

Tsukiji 5--chome Chuo-ku Tokyo 104-0045, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WATANABE, Hideaki; KAGOSHIMA, 

Yoshiko; SAITO, Shoichi; ITOH, Masao; 

FUJISAWA, Tetsunori; SAITO, Hironao; 

KIYOTSUKA, Yohei; MATSUNAGA, Hironori; 
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SUZUKI, Tetsuya; OGAWARA, Yoko and 

KITABAYASHI, Kazuo 

(54)  Дериват на изоксазол како инхибатор 

на мутирана изоцитрат дехидрогеназа 1 

(57)  1  Соединение претставено со општата 

формула (I) или негова фармацевтски 

прифатлива сол:  

каде што  

              

Z-Y претставува N-O или O-N; 

R1 претставува фенил група која опционално 

има 1 до 3 супституенти независно избрани од 

следнава група A, или пиридил група која 

опционално има 1 до 3 супституенти независно 

избрани од следнава група A; 

R2 претставува -NR21R22, C1 до C6 алкил 

група која опционално има 1 до 3 супституенти 

независно избрани од следнава група B, C3 до 

C6 циклоалкил група која опционално има 1 до 

3 супституенти независно избрани од следнава 

група C, или 4- до 6-члена хетероциклична 

група која има 1 или 2 хетероатоми независно 

избрани од група која се состои од азотен атом 

и кислороден атом во прстенот, каде што 4- до 

6-члената хетероциклична група опционално 

има 1 до 3 супституенти независно избрани од 

следнава група C, и 

мостовната структура е опционално сврзана 

внатре во хетероцикличниот прстен, или еден 

C3 до C6 циклоалкил прстен е опционално 

сврзан на хетероцикличниот прстен преку спиро 

врска; 

R21 и R22 секој независно претставуваат 

водороден атом, C1 до C6 алкил група, или -

C(=O)R23; 

R23 претставува C2 до C6 алкенил група или 

C2 до C6 алкинил група; 

R3 претставува било која од следниве формули 

(II) до (IV):  

 

каде што  

 

R31 претставува водороден атом, халоген 

атом, C1 до C6 алкил група опционално 

супституирана со 1 до 3 халогени атоми, C3 до 

C6 циклоалкил група, или C1 до C6 

алкилкарбонил група, 

R32 претставува водороден атом или C1 до C6 

алкил група, или 

R31 и R32 опционално заедно формираат 

Циклохексански прстен, 

R33 претставува водороден атом или C1 до C6 

алкил група, или 

R32 и R33 опционално заедно формираат 

Циклопропански прстен, 

R34 претставува водороден атом или C1 до C6 

алкил група, 

R35 претставува C1 до C6 алкил група, 

R36 претставува водороден атом или C1 до C6 

алкил група, 

R37 претставува водороден атом или C1 до C6 

алкил група, или 

R36 и R37 опционално заедно формираат 

бензенов прстен, 

R38 претставува водороден атом или халоген 

атом, 

X претставува азотен атом или CH, 

W претставува азотен атом или CH, и 

прекинатата линија претставува единечна 

врска или двојна врска;  

група А се состои од халоген атом, C1 до C6 

алкил група и C1 до C6 алкокси група; 

група B се состои од халоген атом, хидрокси 

група, C1 до C6 алкокси група, C1 до C6 

алкиламино група, и ди-C1 до C6 алкиламино 

група, 
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група C се состои од C2 до C6 алкенил група, 

халоген атом, хидрокси група, цијано група, C1 

до C6 алкил група која опционално има 1 до 3 

супституенти независно избрани од следнава 

група D, C1 до C6 алкокси група, -NR211R212, -

C(=O)R213, и -SO2R213; 

R211 и R212 секој независно претставуваат 

водороден атом или C1 до C6 алкил група; 

R213 претставува C2 до C6 алкенил група или 

C2 до C6 алкинил група; и 

група D се состои од амино група, C1 до C6 

алкокси група, ди-C1 до C6 алкиламино група, 

оксо група, и C3 до C6 циклоалкил група. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/48, A 61K 31/4745, A 

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

(11)  10959   (13) Т1 

(21)  2020/163   (22) 04/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  JP2012225887  11/10/2012  JP 

(96)  10/10/2013 EP18152381.2 

(97)  25/12/2019 EP3342785 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

3-5-Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-

8426, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  NAITO Hiroyuki; MASUDA Takeshi; NAKADA 

Takashi; YOSHIDA Masao; ASHIDA Shinji; 

MIYAZAKI Hideki; KASUYA Yuji; MORITA Koji; 

ABE Yuki and OGITANI Yusuke 

(54)  СВРЗУВАЧИ ЗА АНТИТЕЛО-ЛЕК 

КОНЈУГАТИ 
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(57)  1  1. Соединение претставено со следнава 

формула: 

 

 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  10956   (13) Т1 

(21)  2020/166   (22) 05/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US264061P  24/11/2009  US 

(96)  24/11/2010 EP17179204.7 

(97)  12/02/2020 EP3279215 

(73)  Medimmune Limited Milstein Building, 

Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 

6GH, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  QUEVA, Christophe; MORROW, Michelle; 

HAMMOND, Scott; ALIMZHANOV, Marat; 

BABCOOK, John; FOLTZ, Ian; SEKIROV, Laura; 

BOYLE, Melanie; CHODORGE, Matthieu; 

MULGREW, Kathleen Ann; STEWART, Ross and 

KANG, Jaspal Singh 

(54)  ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ НАСОЧЕНИ 

ПРОТИВ B7-H1 

(57)  1  Изолирано антитело или врзувачки 

фрагмент од истото, кој што специфично се 

врзува за човечки B7-Hназначено со тоа, што 

антителото или неговиот врзувачки фрагмент 

содржи: 

a. променлив домен од тежок ланец што ја има 

амино киселината од СЕК ИД БР:72; и 

б. променлив домен од лесен ланец што ја има 

амино киселинската секвенца од СЕК ИД БР:77. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  A 61J 3/00, A 61K 9/50, A 61K 9/20, A 61K 

9/48, A 61K 38/10, A 61K 9/16  

(11)  10990   (13) Т1 

(21)  2020/167   (22) 05/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US231725P  06/08/2009  US; US273332P  

03/08/2009  US and US98422P  15/08/2008  US 

(96)  14/08/2009 EP09789142.8 

(97)  22/01/2020 EP2328601 

(73)  Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 301 

Binney Street, Cambridge, Massachusetts A 

02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GROSSI, Alfredo; MO, Yun; FRETZEN, 

Angelika; WITOWSKI, Steven; ZHAO, Hong and 

DEDHIYA, Mahendra 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ ШТО СОДРЖАТ 

ЛИНАКЛОТИД ЗА ОРАЛНА 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи 

фармацевтски прифатлив носач, линаклотид, 

катјон одбран од Mg2+, Ca2+, Zn2+, Mn2+, K+, 

Na+ или Al3+, и стерно спречен примарен амин, 

назначено со тоа, што фармацевтскиот состав 

е тврд состав погоден за орална 

администрација.  

има уште 40 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 41B 11/00, A 41D 13/00  

(11)  10994   (13) Т1 

(21)  2020/168   (22) 05/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DE102014103309  12/03/2014  DE 

(96)  06/03/2015 EP18157229.8 

(97)  01/01/2020 EP3360433 

(73)  FALKE KGaA Oststrasse 5, 57392 

Schmallenberg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KLEIN, Michael and MROZEK, Jürgen 

(54)  ПАРЧЕ ОБЛЕКА 

(57)  1  Парче облека што содржи текстилно 

главно тело (141) и функционални елементи 

(146) наредени на текстилното главно тело 

(141), 

назначено со тоа, што парчето облека (100) 

содржи барем два функционални елементи 

(146a, 146b), кои се со меѓусебно различна 

тврдост по Шор A скала. 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07D 279/14, C 07D 487/04, C 07D 241/40, 

C 07D 265/36, C 07D 498/04, C 07D 401/02, C 

07D 401/14, A 61K 31/4162, A 61P 35/00  

(11)  11066   (13) Т1 

(21)  2020/169   (22) 05/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US20080104672P  10/10/2008  US 

(96)  12/10/2009 EP16187663.6 

(97)  19/02/2020 EP3135672 

(73)  VM Discovery, Inc. 45535 Northport Loop 

East Fremont CA 94538, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  WU, Jay Jie-Qiang 

(54)  Композиции и методи за лекување на 

пореметувања настанати со употреба на 

алкохол, болки и останати заболувања                                              

(57)  1  Соединение за употреба во метод на 

лекување, при што третманот е на болест, 

нарушување, симптом или состојба избрана од 

акутна болка, хронична болка, воспалителна 

болка, невропатична болка, дијабетична 

невропатија, алкохолна полиневропатија, 

карцином или карцином - или болка 

предизвикана од хемотерапија, генерализирано 

нарушување на болка, тоник во болка, 

постојана болка, постоперативна болка, болка 

предизвикана од хемикалии, болка 

предизвикана од лекови, мигрена, 

вознемиреност, грчеви во скелетните мускули, 

конвулзивни напади на епилепсија, 

злоупотреба на алкохол и заболени од 

алкохолизам, несоница, болка поврзана со 

хипералгезија предизвикана од алкохол, 

дијабетес тип 1 и тип 2, дијабетични 

компликации, хепатална стеатоза или цироза 

на црниот дроб, биполарно нарушување, 

манија, нарушување на спиењето, изгореници, 

посттрауматско стресно нарушување, срцево 

нарушување, воспаление и имуно-посредувани 

нарушувања ( вклучувајќи микробиолошка 

инфекција и трансплантација на органи), 

карцином (вклучително и карцином на дојка, 

глава и вратот, карцином на простата и белите 

дробови), употреба на несоодветни супстанци, 

зависност од супстанци , злоупотреба на 

алкохол, злоупотреба на супстанци, 

злоупотреба на дрога или лек од вид на 

стимуланси на седатив, хипнотички или 

атаксичен ефект поврзан со дрога и нивна 

комбинација, при што соединението е избрано 

од групата составена од: 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

ID IUPAC Име 

901 N- [3- (азепан-1-ил) пропил] -1 - {[2- (4-хлорофенил) -5-метил-1,3-оксазол-

4-ил] метил} пиперидин-4-карбоксамид; 

943 N- [3- (азепан-1-ил) пропил] -1 - ({5-метил-2- [4- (трифлуорометил) фенил] -1,3-

оксазол-4-ил} метил) пиперидин-4 -карбоксамид; 

945 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-{[5-метил-2-(пиридин-4-ил)-1,3-оксазол-

4-ил]метил}пиперидин-4-карбоксамид; 

947 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-{[2-(2,4-дилфуорофенил)-5-метил-1,3-

оксазол-4-ил]метил}пиперидин-4-карбоксамид; 

949 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-{[2-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-5-метил-1,3-

оксазол-4-ил]метил}пиперидин-4-карбоксамид; 

951 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-{[2-(2,4-диметоксифенил)-5-метил-1,3-

оксазол-4-ил]метил}пипередин-4-карбоксамид; 

953 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-{[2-(4-бензилфенил)-5-метил-1,3-

оксазол-4-ил]метил}пиперидин-4-карбоксамид; 

955 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-({2-[4-(диметилкарбамоил)фенил]-5-

метил-1,3-оксазол-4-ил}метил)пиперидин-4-карбоксамид; 

957 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-({5-метил-2-[4-(пиперидин-1-ил)фенил]-

1,3-оксазол-4-ил}метил)пиперидин-4-карбоксамид; и 

959 N-[3-(азепан-1-ил)пропил]-1-{[5-метил-2-(нафтален-1-ил)-1,3-

оксазол-4-ил]метил}пиперидин-4-карбоксамид; 

 

или нивна сол или солват. 

 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  E 21B 17/042  

(11)  10991   (13) Т1 

(21)  2020/170   (22) 05/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  AT20150000016  13/01/2015  AT 

(96)  29/12/2015 EP15820024.6 

(97)  05/02/2020 EP3245378 

(73)  Voestalpine Tubulars Gmbh & Co Kg 

Alpinestraße 17  8652 Kindberg-Aumühl, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  SCHAFFER, Markus; WINKLER, Peter; 

LEITNER, Reinhard and SCHALKHAMMER, 

Thomas 

(54)  РАСТАВЛИВА НАВИТКУВАЧКА ВРСКА 

СО АСИМЕТРИЧНА ПРЕВЛАКА 

(57)  1  Навиткувачката врска која што го 

опфаќа цевестиот елемент кој што има 

внатрешен навиткувач и цевест елемент кој го 

има надворешниот навиткувач, при што 

надворешниот навиткувач и внатрешниот 

навиткувач имаат први контактни површини кои 

што меѓусебно соработуваат, a цевестиот 

елемент посакувано имаат други контактни 

површини соседни на внатрешниот навиткувач 

и/или на надворешниот навиткувач, при што 

првите контактни површини и, ако е потребно, 

другите контактни површини ја имаат секоја 

својата превлака која што има најмалку прв и 

друг слој, при што првиот слој е формиран како 

конверзионен слој во секој случај, назначена со 

тоа, што една од првите и, ако е потребно, 

другата контактна површина кои што меѓусебно 

соработуваат го имаат како друг слој слојот (11) 

изработен од керамички материјал со ефект на 

смалено триење, а другите од меѓусебно 

соработувачките контактни површини го имаат 

како друг слој слојот (10) од лак со 

поврзувачкиот агенс изработен од органски 

полимер, каде што се дистрибуирани цврсти 

честички на мазива. 

има уште 30 патентни барања 

 

(51)  C 01G 1/02  

(11)  10993   (13) Т1 

(21)  2020/172   (22) 06/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DE201410117333  26/11/2014  DE 

(96)  04/11/2015 EP15793745.9 

(97)  25/12/2019 EP3253849 

(73)  Stankovicc-Gansen,Mari Jan and Eckhoff, 

Peter Heideberg 22 56759 Kaisersesch, DE and 

Vogtstraße 4 49393 Lohne , DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Stankovicc-Gansen,Mari Jan 

(54)  РЕАКТОР ЗА ДОБИВАЊЕ НА ГАС ОД 

ОРГАНСКИ ОТПАД 

(57)  1  Реактор (1) за добивање на гас од 

органски отпад, кој што има во вид на столб, 

исправено куќиште (5) на реактор кое ја затвора 

реакционата комора (2) во која е вграден дел 

кој што е опишан како комора за собирање (3) и 

може да биде исполнета со органски отпад и 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

така вградена над комората за собирање (3) е 

комора за гас (4) за да прима гас добиен од 

органскиот отпад, каде што реакционата комора 

(2) е термално изолирана наспрема 

надворешноста, тоа е, наспрема околната 

атмосфера, и каде што комората за чистење 

(11) се поврзува нагоре на реакционата комора 

(2), каде што внатрешниот простор од комората 

за чистење (11) е сврзан на површина за 

ладење (15) и излезна линија на гас (16) за да 

го спроведува добиениот гас надвор од 

реакторот (1) кој е внесен во комората за 

чистење (11), и каде што сепаратор на 

кондензат (17) во кој што е вградена површина 

за кондензација (18) која е проектирана во 

протокот на гасот и комора за собирање на 

кондензат (20) под сепараторот на кондензат 

(17) е обезбедена за линијата за излез на гас 

(16), карактеризиран со тоа што втората линија 

на гас, е опишана како бајпас (22), да исто така 

го спроведе добиениот гас надвор од реакторот 

(1) кој е внесен во комората за гас (4) и каде 

што бајпасот (22) е внесен во излезната линија 

на гас (16).    

има уште 8 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 47/10, A 61K 31/485  

(11)  10983   (13) Т1 

(21)  2020/174   (22) 09/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP02004786  01/03/2002  -- and EP0203589  

23/10/2002  -- 

(96)  26/02/2003 EP19166324.4 

(97)  19/02/2020 EP3494995 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 

26/A Parma, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GANDERTON, David; BRAMBILLA, Gaetano; 

FERRARIS, Alessandra; DAVIES, Rebecca Jaine; 

LEWIS, David Andrew; MEAKIN, Brian John and 

CHURCH, Tanya Kathleen 

(54)  СУПЕРФИНА ФОРМУЛАЦИЈА НА 

ФОРМОТЕРОЛИ 

(57)  1  Погонски/ко-растворувачки систем кој 

содржи целосно растворен (R,R)-(±)-

формотерол фумарат или негов солват и 

беклометазон дипропионат, реактивно гориво 

на хидрофлуороалкан (HFA) и безводен етанол 

како ко-растворувач, пришто концентрацијата 

на етанол опфаќа помеѓу 10 и 20% w/w, 

очигледната pH е помеѓу 2.5 и 5.0 и 

количеството на резидуална вода е помала од 

1500 ppm на вкупната маса на формулација, за 

употреба при третман на респираторно 

нарушување избрано од астма и хронично 

опструктивно белодробно заболување. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/20, A 61K 31/20A 61K 31/202, A 

61K 45/06, A 61K 9/08, A 61K 9/14, A 61P 17/00, 

A 61P 19/00, A 61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P 

29/00  

(11)  11067   (13) Т1 

(21)  2020/175   (22) 09/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  ITMI20130354  08/03/2013  IT and 

US201361774796P  08/03/2013  US 

(96)  04/03/2014 EP17169929.1 

(97)  19/02/2020 EP3219316 

(73)  Again Life Italia Srl Via Lago D'Orta 1 

Palazzo Work 36015 Schio (VI), IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BURATTIN,Lodovico 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(54)  СМЕСА ОД МАСНИ КИСЕЛИНИ 

(Г.М.К.,ГРУПА НА МАСНИ КИСЕЛИНИ) ЗА 

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА 

ИНФЛАМАТОРНИ ПАТОЛОГИИ 

(57)  1  Фармацевтско, козметичко и/или 

диететско соединение кое содржи смеса од 

најмалку пет масни киселини избрани од 

палмитинска киселина, олеинска киселина, 

стеаринска киселина, линоленска киселина, 

алфа-линоленска киселина, гама-линоленска 

киселина, еикосапентанска киселина (EPA), 

докосахексанска киселина (DHA), азелаинска 

киселина и миристинска киселина и 

физиолошки прифатливо средство за врзување 

N-2 хидроксиетил палмитамид. 

има уште 18 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/7068, A 61K 33/00, A 61P 35/00 

(11)  11002   (13) Т1 

(21)  2020/176   (22) 09/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB201609770  23/12/2015  GB 

(96)  21/12/2016 EP16820005.3 

(97)  04/03/2020 EP3393478 

(73)  NuCana plc 3 Lochside Way Edinburgh 

EH12 9DT, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  GRIFFITH, Hugh 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Гемцитабин-[фенил-бензокси-L-

аланинил)]-фосфат, или негова фармацевтски 

прифатлива сол или солват за употреба при 

третирање на канцер во комбинација со агенс 

против канцер базиран на платина кој што е 

селектиран од цисплатин, пикоплатин, 

липоплатин и триплатин. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/50, A 61K 31/573  

(11)  10996   (13) Т1 

(21)  2020/177   (22) 09/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20110019985  19/11/2011  GB 

(96)  19/11/2012 EP12806617.2 

(97)  19/02/2020 EP2780003 

(73)  Diurnal Limited Cardiff MediCentar Heath 

Park Cardiff CF14 4UJ , GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HUATAN, Hiep; ROSS, Richard and 

WHITAKER, Martin 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА АДРЕНАЛНА 

ИНСУФИЦИЕНЦИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав прилагоден за 

орална администрација којшто содржи: 

 

(a) носач којшто содржи честички на 

микрокристална целулоза на или во 

споменатиот носач околу 0.65% w/w 

хидрокортизон од составот и врзувачки агенс 

којшто содржи хидроксипропилметилцелулоза 

кадешто хидроксипропилметилцелулоза е 

предвиден помеѓу 0.1-5.0% w/w од составот  

(b) запечатувачки слој којшто содржи 

хидроксипропилметилцелулоза  

(c) и слој на полимер за прикривање на вкус 

споен со споменатиот запечатувачки слој,  

кадешто слојот за запечатување е помеѓу 

хидроксипропилметилцелулоза и 

хидрокортизон и слојот за прикривање на вкус, 

и 

кадешто споменатиот состав е за употреба во 

лекувањето на адренална инсуфициенција кај 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

педијатриски и постари субјекти. има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/725, A 61K 38/17  

(11)  10999   (13) Т1 

(21)  2020/178   (22) 09/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201462004335P  29/05/2014  US 

(96)  29/05/2015 EP15729004.0 

(97)  18/12/2019 EP3149031 

(73)  The United States of America, as 

represented by The Secretary, Department of 

Health and Human Services Office of 

Technology Transfer National Institutes of 

Health 6011 Executive Boulevard, Suite 325 

MSC 7660 Bethesda, MD 20892-7660, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  ROSENBERG, Steven A. and HINRICHS, 

Christian S. 

(54)  РЕЦЕПТОРИ НА T-КЛЕТКИ НА АНТИ-

ХУМАНИОТ ПАПИЛОМ НА ВИРУСОТ 16 E7  

(57)  1  Рецепторот на T-клетки (TCR) кој што го 

опфаќa хуманиот варијабилен регион и 

константниот глушечки регион, или 

функционалната варијанта на TCR-a, при што 

TCR и функционалната варијанта го опфаќаат 

регионот за одредување на комплементарноста 

(CDR) 1 на алфа ланец на аминокиселинската 

секвенца SEQ ID NO:3, CDR2 на алфа ланец на 

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 4, 

CDR3 на алфа ланец на аминокиселинската 

секвенца SEQ ID NO: 5, CDR1 на бета ланец на 

аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 6, 

CDR2 на бета ланец на аминокиселинската 

секвенца SEQ ID NO: 7, и CDR3 на бета ланец 

на аминокиселинската секвенца SEQ ID NO: 8 и 

кои што имаат антигенска специфичност за 

хуманиот папилом на вирусот (HPV) 16 E711-19 

SEQ ID NO: 2, при што опционо TCR ги oпфаќа 

аминокиселинските секвенци (a) SEQ ID NO: 9 и 

(b) SEQ ID NO: 10, каде што X на положбата 2 

представува Ala или Gly. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30, A 

61P 35/00  

(11)  10981   (13) Т1 

(21)  2020/180   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  15179549  03/08/2015  -- 

(96)  03/08/2016 EP16750150.1 

(97)  11/12/2019 EP3331910 

(73)  EngMab Sàrl route de Perreux 2017 

Boudry, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  UMANA, Pablo; KLEIN, Christian; STREIN, 

Klaus; AST, Oliver; BACAC, Marina; FREIMOSER-

GRUNDSCHOBER, Anne; MOESSNER, 

Ekkehard; MOSER, Samuel;  VU, Minh, Diem; 

DELON, Camille; DUERNER, Lydia Jasmin and 

WEINZIERL, Tina 

(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ  

АНТИГЕН ЗА СОЗРЕВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ Б 

КЛЕТКИ (BCMA) 

(57)  1  Моноклонално антитело кое што 

специфично се врзува за антиген за созревање 

на човечки Б клетки (BCMA), каде што 

антителото содржи CDR3H регион од НИЗА ИД 

БР: 17 и CDR3L регион од НИЗА ИД БР: 20 и 

комбинација на CDR1H, CDR2H, CDR1L, и 

CDR2L регион селектирана од групата од:  

a) CDR1H регион од НИЗА ИД БР: 21 и CDR2H 

регион од НИЗА ИД БР: 22, CDR1L регион од 

НИЗА ИД БР: 25, и CDR2L регион од НИЗА ИД 

БР: 26, и 

б) CDR1H регион од НИЗА ИД БР: 21 и CDR2H 

регион од НИЗА ИД БР: 22, CDR1L регион од 

НИЗА ИД БР: 27, и CDR2L регион од НИЗА ИД 

БР: 28. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/10, C 07K 16/32, C 07K 16/46, C 

07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  11003   (13) Т1 

(21)  2020/181   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  PCT/EP2013/064330  05/07/2013  --; 

PCT/EP2014/050340  09/01/2014  -- and 

DK201400009  09/01/2014  DK 

(96)  04/07/2014 EP14737200.7 

(97)  18/12/2019 EP3016681 

(73)  Genmab A/S Kalvebod Brygge 43, 1560 

Copenhagen V, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHUURMAN, Janine; PARREN, Paul; VAN 

DEN BRINK, Edward; NEIJSSEN, Joost J.; 

LABRIJN, Aran Frank and MEESTERS, Joyce 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ ИЛИ ХИМЕРНИ CD3 

АНТИТЕЛА  

(57)  1  Хуманизирано антитело што се врзува 

за човечки CD3, назначено со тоа, што 

наведеното антитело содржи врзувачки регион 

што содржи променлив регион на тежок ланец 

(VH) од СЕК ИД БР: 6 и променлив регион на 

лесен ланец (VL) од СЕК ИД БР: 10. 

има уште 24 патентни барања 
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(51)  C 04B 7/36  

(11)  11005   (13) Т1 

(21)  2020/182   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DE102013020722  07/12/2013  DE 

(96)  18/11/2014 EP14193698.9 

(97)  12/02/2020 EP2881377 

(73)  Messer Austria GmbH Industriestrasse 5, 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Demuth, Martin 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

ЦЕМЕНТЕН КЛИНКЕР 

(57)  1  Постапка за произведување цементен 

клинкер, во која сирово цементно брашно се 

загрева во барем еден циклонски загревач (3), 

се неутрализира киселоста на загреаното 

цирово брашно во калцинатор (4) опремен со 

горилник (25) и се гори во печка за клинкер (10) 

за да се добие клинкер и клинкерот потоа се 

лади во ладилник за клинкер (20), каде што 

енергијата што е потребна за трансформација 

на материјал е снабдена преку согорување на 

примаргно гориво со примарен и опционално и 

секундарен оксиданс на горилник (12) во 

печката за клинкер (10) и преку согорување на 

секундарно гориво со терцијарен оксиданс во 

калцинаторот (4), 

каде што кислород што има чистота поголема 

од 90% по волумен се воведува како додаток на 

терцијарниот оксидант во калцинаторот (4) во 

регионот на калцинаторот горилник (25), 

назначено со тоа, што 

количината на кислородот воведена како 

додаток на терцијаррен воздух во калцинаторот 

(4) е од 0.5% до 2% од количината на издувен 

гас од калцинаторот што е произведена со 

согорување на секундарното гориво со 

терцијарниот оксиданс. 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04  

(11)  11007   (13) Т1 

(21)  2020/183   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201462008277P  05/06/2014  US 

(96)  28/05/2015 EP15745265.7 

(97)  11/12/2019 EP3152212 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Inc. 50 Northern 

Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(72)  CHARRIER, Jean-Damien; AHMAD, Nadia; 

DAVIS, Chris; ETXEBARRIA I JARDI, Gorka ; 

FRAYSSE, Damien ; KNEGTEL, Ronald ; 

PANESAR, Maninder ; PIERARD, Francoise ; 

PINDER, Joanne ; STORCK, Pierre-Henri  and 

STUDLEY, John  

(54)  “РАДИООЗНАЧЕНИ ДЕРИВАТИ НА 2-

АМИНО-6-ФЛУОРО-N-[5-ФЛУОРО-ПИРИДИН-

3-ИЛ]-ПИРАЗОЛО[1,5-А]ПИРИМИДИН-3-

КАРБОКСАМИД СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СЕ 

КОРИСТИ КАКО ИНХИБИТОР НА АТР 

КИНАЗА, НЕГОВА ПОДГОТОВКА И НЕГОВИ 

РАЗЛИЧНИ ЦВРСТИ ФОРМИ”  

(57)  1  Соединение со Формула I-A: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

секое YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, и Y7 е независно 

водород или деутериум; 

под услов барем еден од YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, и 

Y7 да е деутериум; 

секој XX2 и X4 е независно 12C или 13C; и 

X3 е независно -12C(O)- или -13C(O)-. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 04B 7/24, C 04B 7/19  

(11)  11009   (13) Т1 

(21)  2020/184   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  PT15108290  17/03/2015  PT 

(96)  16/03/2016 EP16020084.6 

(97)  01/01/2020 EP3070064 

(73)  Secil-Companhia Geral de Cal e Cimento 

S.A. Av.Forças Armadas, 125-6º 1600-079 

Lisboa, PT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(72)  JEUS DE SEQUEIRA SERRA 

NUNES,Angela Maria and CORREIA SALVA,João 

Manuel 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НИСКО-

ЈАГЛЕРОДЕН КЛИНКЕР 

(57)  1  Метод за производство на ниско-

јаглероден клинкер, со мала потрошувачка на 

енергија, кој ги содржи следниве чекори: 

а) Пре-калцинација на варовникот присутен во 

суровината, по должина на пре-калцинерот и во 

циклонската кула; 

б) Започнување на процесот на клинкирање со 

внес на суровината по пре-калцинација, на 

температура повисока од 1400 °C и со 
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содржина на C3S над 60°C; 

в) ладење на материјалот; 

кој се карактеризира со тоа што понатака 

содржи 

г) Воведување на 5 до 30% силико-

алуминиумски материјали во однос на масата 

на материјал кој тука е обработен во фазата на 

ладење, на главата на ладилникот, при што 

силико-алуминиумските материјали се 

воведуваат со дозирачки транспортер и се 

тампонираат со вентил со двоен влез. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  B 22D 41/22, B 22D 41/34, B 22D 41/28  

(11)  11010   (13) Т1 

(21)  2020/185   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP20160152591  25/01/2016  -- 

(96)  24/01/2017 EP17700717.6 

(97)  11/12/2019 EP3408043 

(73)  Vesuvius Group S.A. Rue de Douvrain, 17  

7011 Ghlin, BE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(72)  COLLURA, Mariano and SIBIET,Fabrice 

(54)  ПЛОЧА НА ВЕНТИЛ НА ЛИЗГАЧКА 

ВРАТА 

(57)  1  Плоча на вентил на лизгачка врата (1) 

за растопен метален вентил 

 

- горната површина (2), 

- долна површина (3), одделена од горната 

површина со дебелина на плоча на вентил на 

лизгачка врата, споменатата горната страна 

и долните површини се рамни и паралелни 

едни на други, 

- надворешна површина за поврзување (4) што 

ја поврзува горната површина (2) со долната 

површина (3) и 

- канал за излевање (5) кој течно ја поврзува 

горната површина (2) со долната површина (3), 

споменатиот канал за излевање 

(5) има оска за излевање на симетрија (Xp), 

- горните и долните површини (2, 3) со горните 

и долните надолжни краеви (LOu, LOl), 

соодветно, што се паралелни едни на други и, 

нормално на горните и долните ширини (LAu, 

LAl), соодветно, при што горниот надолжен 

обем (LOu) е најдолгиот сегмент што поврзува 

две точки на периметарот на 

горната површина и пресекот на оската на 

излевање на симетријата (Xp), 

- надолжните ширини (LOu, LOl) се поделени на 

два сегменти (соодветно LOu1 и LOu2 и LOl1 и 

LOl2) што се поврзува на ниво на излевање на 

оската на симетријата (Xp) и каде што 

сегментите LOu1 и 

LOl1 се на првата страна од оската на 

симетрија што се излева, а сегментите LOu2 и 

LOl2 се во втората страна на оската на 

симетријата што се излева; 

- странични широчини (LAu, LAl) се поделени на 

два сегменти (соодветно LAu1 и LAu2 и LAI1 и 

LAI2) поврзување на ниво на излевање на 

оската на симетријата (Xp) и каде што 

сегментите LAu1 и LAI1 се на првата страна од 

оска на симетријата што се излева, а 

сегментите LAu2 и LAI2 се на втората страна на 

оска на симетрија што се излева; 

- каде што се дефинирани следниве стапки,                                                             

 

се карактеризира со тоа, 

R1 се состои помеѓу 50 и 95%, по можност 

помеѓу 57 и 92%, по можност, помеѓу 62,5 и 

90%, 

R2 се состои од 50 до 95%, по можност помеѓу 

57 и 92%, по можност, помеѓу 62,5 и 90%, 

R3 е поголем или еднаков на 75%, по можност 

поголем или еднаков на 90%, по можност 

поголем од еднаков на 95%, и 

R4 е поголем или еднаков на 75%, по можност 

поголем од еднаков на 90%, по можност 

поголем од еднаков на 95% 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 26F 1/44  

(11)  11015   (13) Т1 

(21)  2020/186   (22) 10/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161572672P  15/07/2011  US and 

US201213533074  26/06/2012  US 

(96)  13/07/2012 EP12005183.4 

(97)  01/01/2020 EP2546037 

(73)  Ellison Educational Equipment, Inc 

25862 Commercentre Drive Lake Forest CA 

92630 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   Corcoran, Kevin L. 

(54)  ХЕМИСКИ НАГРИЗЕНИ МАТРИЦИ КОИ 

ИМААТ ПОДОБРЕН НАЧИН НА ВНЕСУВАЊЕ 

(57)  1  1. Метод за отсекување, со помош 

на прва матрица (1), во форма која е 

отпечатена на лимен материјал (25), каде што 

првата матрица (1) вклучува внатрешен отвор 

(7) кој се совпаѓа со формата што треба да се 

сече од лимениот материјал (25), рамна 

надворешна граница (5) која има прва и 

спротивна површина што го опкружуваат 

наведениот внатрешен отвор (7), и рабно 

сечило (9) што е проектирано од првата 

површина на наведената рамна надворешна 

граница (5), така што рабното сечило (9) го 

опкружува внатрешниот отвор (7) од 

наведената матрица (1) и се совпаѓа точно со 

формата која е отпечатена на лимениот 

материјал (25) и ниту една од наведените 

рамнини на надворешна граница (5) од 

наведената прва матрица (1) не се протегаат на 

интерфејсот од наведеното рабно сечило (9) со 

првата површина од наведената рамна 

надворешна граница (5); наведениот метод е 

карактеризиран со чекорите на: лоцирање на 

отпечатената форма на лимениот материјал 

(25) која треба да биде отсечена од него; 

поставување на рабното сечило (9) кое се 

надвиснува од првата површина од рамната 

надворешна граница (5) од наведената прва 

матрица (1) директно наспрема лимениот 

материјал (25), и гледа преку внатрешниот 

отвор (7) од наведената прва матрица (1) така 

што формата која е отпечатена на лимениот 

материјал (25) е лоцирана комплетно во 

границите на внатрешниот отвор (7) од 

наведената прва матрица (1) и рабното сечило 

(9) кое се надвиснува од првата површина од 

наведената рамна надворешна граница (5) е 

автоматски внесено така што да може да ја 

опкружува формата која ќе биде отсечена од 

лимениот материјал (25); позиционирање на 

наведените прва матрица (1) и лимениот 
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материјал (25) кој ја има формата што треба да 

биде отсечена од него во границите на преса со 

валјак за втиснување; и движење на 

наведената прва матрица (1) и наведениот 

лимен материјал (25) преку наведената преса 

со валјак за втиснување за се предизвика сила 

која ќе биде применета на спротивната 

површина од рамната надворешна граница (5) 

од наведената прва матрица (1) откако 

наведеното рабно сечило (9) ќе биде прво 

поставено наспрема лимениот материјал (25) и 

наведената прва матрица (1) и наведениот 

лимен материјал (25) се позиционирани во 

наведената преса со валјак за втиснување за 

туркање на наведениот раб за сечење (9) преку 

лимениот материјал (25) за да ја пресече 

формата надворешно од него.   

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  C 07C 227/22, C 07C 229/08, C 07C 269/04, 

C 07C 271/22, C 07D 211/78, C 07D 498/04  

(11)  11017   (13) Т1 

(21)  2020/187   (22) 11/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DK20150000181  24/03/2015  DK 

(96)  22/03/2016 EP16710993.3 

(97)  26/02/2020 EP3274331 

(73)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 Valby, 

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  DE FAVERI, Carla and HUBER, Florian, 

Anton, Martin 
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(54)  ПРОИЗВОДСТВО 4,5,6,7- 

ТЕТРАХИДРОИЗОЗАКСОЛО [5,4-C] 

ПИРИДИН-3-ОЛА 

(57)  1  Постапка за производство на 

соединение на долната  формула VI, 

           

 

во која двата  и R1 и R2 претставуваат или 

метил или етил, при што спомнатата постапка 

ја опфаќа следнава фаза, 

a) реагирање на соединение со формулата I, 

                                  

со безводна киселина и  метил алкохол или со 

етил алкохол  за да се добие соединение на 

формула II,  

             

во која R2 претставува метил кога со метил 

алкохол се применува  во реакција, a етил кога 

етил алкохол се  применува во реакција,   

b) реагирање на соединение на формула II  

              

со база и метил – или со етилглиоксилат за да 

се добие соединение на формула III,  

                

     

c) пренесување  на соединение на формула III  

во соединение  на формула IV со хидрогенација  

                

d)  реакција на соединение на формула IV со  

          

метил или  со етилхлороформат за да се добие 

соединение на  формулата V 

          

во која  R1 претставува метил кога 

метилхлороформатот се применува во 

реакцијата, или етил кога етилхлороформатот 

се применува во реакцијата, и 

во која  R2 претставува метил кога метил 

алкохолот се применува  во реакцијата, или 

кога  етил   алкохолот се применува  во 

реакцијата, и 

во која  R3 претставува метил кога 

метилглиоксилатот се применува во реакцијата, 

или  етилот кога етилглиоксолатот  се 

применува во реакцијата, 

e) реакција ва соединение на формулата V 
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со натриум-метоксид во метанолот или со 

натриуметоксидот  во етанолот  за да се добие  

соединени на формула VI, 

                 

во која  RR2 и R3  соединениа на формулата  V 

независно  претставуваат  метил или етил, a  

R1 и R2 соединениа  со формулата VI  двата 

претставуваат метил кога натриум- метоксид во 

метанолот се применува во реакцијата, или R1 

и R2 на соединенија на формулата VI  двата  

претставуваат етил кога натриуметоксид во 

етанол се применува во реакцијата. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  F 24F 12/00, F 24F 3/147, F 24F 13/18  

(11)  11027   (13) Т1 

(21)  2020/188   (22) 12/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  NL2016731  03/05/2016  NL 

(96)  03/05/2017 EP17727411.5 

(97)  04/03/2020 EP3452760 

(73)  Recair B.V. Spuiweg 28 5145NE Waalwijk, 

NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  VAN KASTEREN, Marinus Henricus 

Johannes 

(54)  РЕКУПЕРАТОР ЗА РАЗМЕНА НА 

ЕНЕРГИЈА ПОМЕЃУ ДВА ПРОТОЦИ НА 

ВОЗДУХ 

(57)  1  Рекуператор за размена на енергија 

помеѓу прв проток на воздух и втор проток на 

воздух, кој што се состои од мноштво плочи, 

така што првите канали за проток и вторите 

канали за проток за првиот проток на воздух и 

за вториот проток на воздух, соодветно, се 

распоредени меѓу соседните плочи, каде што 

плочите од прв тип и плочите од втор тип се 

наоѓаат во мноштвото, каде што плочите од 

првиот тип и плочите од вториот тип се 

разликуваат едни од други во однос на нивната 

тежина и / или во однос на материјалот од кој 

што се произведени, при што материјалот на 

плочите од еден од првиот и вториот тип е 

пропустлив на влага, додека материјалот на 

плочите на другиот од првиот и вториот тип е 

непропустлив на влага, и каде што барем во 

областа на првите канали за проток и вторите 

канали за проток, плочите на едниот од првиот 

и вториот тип се рамни, а плочите на другиот 

од првиот и вториот тип имаат брановиден 

профил наизменично, кои што се граничат со 

првите канали за проток и вторите канали за 

проток кои што се формираат во рамките на 

двете соседни рамни плочи со брановидна 

профилирана плоча помеѓу нив. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 28D 9/00  

(11)  11028   (13) Т1 

(21)  2020/189   (22) 12/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  NL2015996  21/12/2015  NL 

(96)  05/10/2016 EP16782101.6 

(97)  05/02/2020 EP3394547 

(73)  Recair B.V. Spuiweg 28 5145NE Waalwijk, 

NL 

(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)  VAN KASTEREN, Marinus Henricus 

Johannes 

(54)  РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА 

(57)  1  Разменувач на топлина (100) кој што се 

состои од мноштво рамни плочи поставени 

паралелно и мноштво профилирани плочи, од 

кои секоја има одредени во суштина рамни 

сегменти и кои што се распоредени помеѓу две 

последователни рамни плочи и кои што имаат 

профил што се повторува, при што 

профилираните плочи и рамните плочи заедно 

создаваат мноштво паралелни канали 

поставени во слоеви, при што паралелните 

канали се поделени со профилираните плочи 

на канали од прв тип и канали од втор тип, при 

што каналите од вториот тип граничат со 

каналите од првиот тип, 

каде што секој канал од првиот и вториот тип 

има ширина w(d) што е функција на растојание 

d со d растојанието од првата рамна плоча, при 

што разменувачот на топлина се карактеризира 

со следниве односи: 

 

w(d) = c1*d 

 

кога 0 ≤ d < d1, 

 

w(d) = c1*d1+ c2* (d-d1) 

 

кога d1 ≤ d < d2, и 

 

w(d) = c1*d1+ c2* (d2-d1) + c3* (d-d2) 

 

кога d2 ≤ d < d3 

каде што d3 е растојание помеѓу првата рамна 
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плоча и следната рамна плоча, и каде што dd2, 

cc2, c3 се константни вредности, каде што c2 ≠ 

c1,c3, и каде што 0 < d1 < d2 < d3. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61P 31/14  

(11)  11030   (13) Т1 

(21)  2020/190   (22) 12/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201361759664P  01/02/2013  US and 

US201361783380P  14/03/2013  US 

(96)  31/01/2014 EP14746750.0 

(97)  18/12/2019 EP2950886 

(73)  MedImmune, LLC One Medimmune Way, 

Gaithersburg, Maryland 20878, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ULBRANDT, Nancy 

(54)  ЕПИТОПИ НА Ф ПРОТЕИН ОД 

РЕСПИРАТОРЕН СИНЦИЦИЈАЛЕН ВИРУС 

(57)  1  Изолиран фузиониран протеин, 

фузионираниот протеин содржи РСВ Ф 

протеински фрагмент и не-РСВ протеин, 

назначено со тоа, што РСВ Ф протеинскиот 

фрагмент се состои од амино киселини 195 до 

228 од СЕК ИД БР:амино киселини 195 до 228 

од СЕК ИД БР:2, амино киселини 1 до 34 од 

СЕК ИД БР:7, или амино киселини 1 до 34 од 

СЕК ИД БР:9, 

каде што не-РСВ протеинот го содржи 

инхибиторот на протеаза од фамилијата на 

тиква Ecballium elaterium трипсин инхибитор II 

(EETI-II), 

каде што инхибиторната јамка на EETI-II е 

заменета од РСВ Ф протеинскиот фрагмент и 

каде што фузионираниот протеин е ограничен 

во конформација што може да биде 

специфично врзана од моноклонално антитело 

D25 или антиген-врзувачки фрагмент, 

варијанта, аналог или дериват на истото. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 20/28, B 01J 20/30, B 

01J 23/10, B 01J 20/06, B 01J 35/02, B 01J 

37/03, B 01J 35/10, C 01F 17/00, F 01N 3/08, C 

09K 3/14  

(11)  11033   (13) Т1 

(21)  2020/191   (22) 12/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP14290344  12/11/2014  -- 

(96)  10/11/2015 EP15794536.1 

(97)  08/01/2020 EP3218307 

(73)  Rhodia Operations 25 rue de Clichy, 75009 

Paris,  FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OHTAKE, Naotaka; OKAZUMI, Mitsuhiro and 

OCAMPO, Fabien 

(54)  ЧЕСТИЧКИ НА ЦЕРИУМ ОКСИД И 

МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Метода за подготвување честички на 

цериум оксид, што ги содржи макар чекорите 

на: 

(a) обезбедување раствор од цериум сол што 

содржи анјони и катјони, назначено со тоа, што 

помеѓу 90 и 100 mol % од цериум катјоните се 

тетравалентни цериум катјони; 

(б) загревање на наведениот раствор од 

цериум сол на температура содржана помеѓу 60 

и 220°C за да се добие суспензија што содржи 

течен медиум и талог; 

(ц) намалување на концентрацијата на анјони 

од цериум солта присутна во течниот медиум 

помеѓу 10 и 90 mol %, во споредба со 

наведените анјони содржани во течниот 

медиум во чекор (б); 

(д) загревање на суспензијата добиена во чекор 

(ц) на температура содржана помеѓу 100 и 

300°C; 

(е) опционално ладење на суспензијата 

добиена во чекорот (д); 

(ф) доведување на наведената суспензија во 

контакт со базно соединение; 

(г) опционално одвојување на талогот од 

течниот медиум; 

(х) додавање на агенс за органско 

текстурирање на суспензијата добиена во чекор 

(ф) или на талогот добиен во чекор (г), агенсот 

за органско текстурирање е селектиран во 

групата на карбоксилни киселини и нивни соли; 

(и) опционално одвојување на талогот од 

течниот медиум; и 

(ј) калцинирање на талогот добиен на крајот на 

чекор (х) или добиена во чекор (и) за да се 

добијат честички на цериум оксид; наведената 

постапка од пронајдокот го содржи макар 

наведениот чекор (г) и/или макар наведениот 

чекор (i). 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4745, A 61K 31/4995, A 61K 

31/513, A 61K 31/519, A 61K 31/69, A 61K 

31/7048, A 61K 31/7068, A 61K 38/15, A 61K 

45/06, A 61P 35/00  

(11)  11036   (13) Т1 

(21)  2020/192   (22) 16/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP20100382300  12/11/2010  -- 

(96)  11/11/2011 EP14175282.4 

(97)  11/03/2020 EP2786756 

(73)  Pharma Mar, S.A. Avda. de los Reyes 1 

Polígono Industrial La Mina-Norte 28770 

Colmenar Viejo, Madrid, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Moneo Ocaña, Victoria; García Fernández, 

Luis Francisco; Galmarini, Carlos María; Guillén 

Navarro, María José; Avilés Marín, Pablo Manuel 

and Santamaría Nuñez, Gema 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО 

ТОПОИЗОМЕРАЗЕН ИНХИБИТОР 

(57)  1  PM01183, или негова фармацевтска 

прифатлива сол за употреба во лекувањето на 

рак, којашто содржи администрирање на 

терапевтска ефективна количина на PM01183, 

или негова фармацевтска прифатлива сол во 

синергистичка комбинација со терапевтска 

ефективна количина на типоизомеразен I и/или 

II инхибитор, кадешто топоизомеразниот I и/или 

II инхибитор е избран од топотекан, SN-38, 

иринотекан, камптотекин, рубитекан, етопозид и 

тенопозид.  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/395  

(11)  11038   (13) Т1 

(21)  2020/195   (22) 16/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201462013114P  17/06/2014  US 

(96)  17/06/2015 EP15809699.0 

(97)  18/12/2019 EP3157561 

(73)  The Regents of the University of California 

and MedImmune Limited 1111 Franklin Street, 

12th Floor, Oakland, CA 94607, US and Milstein 

Building Granta Park Cambridge, CB21 6GH,, 

GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NISHIMURA, Stephen; LOU, Jianlong; 

CORMIER, Anthony; BARON, Jody Lynn; MARKS, 

James D.; MURRAY, Lynne; TSUI, Ping and WU, 

Yanli 

(54)  ПОДОБРЕНИ АЛФА-V БЕТА-8 

АНТИТЕЛА 

(57)  1  Метода за произведување 

рекомбинантно антитело што инхибира 

ослободување на активен, зрел TGFβ пептид, 

што содржи: 

идентификување антитело што врзува епитоп 

во главата и/или хибридни домени на β8; 

рекомбинантно модифицирање CDR2 

секвенцата на тежок ланец за да се воведе 

место на гликолизација; и 

експресирање на антителото, назначено со тоа, 

што, по врзување за β8, антителото 

предизвикува конформациона промена што го 

редуцира аголот помеѓу главата и хибридните 

домени на β8 споредено со β8 што не е 

контактиран со антителото. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/353, A 61K 31/397, A 61K 31/415, 

A 61K 31/44, A 61K 31/454, A 61K 31/52, A 61P 

25/28  

(11)  11040   (13) Т1 

(21)  2020/196   (22) 16/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(96)  19/03/2013 EP13710850.2 

(97)  01/01/2020 EP2976074 

(73)  Universitat Pompeu-Fabra Unitat d-

Innovacio i Parcs de Recerca, Ed. Mercè 

Rodoreda, Ramon Trias Fargas 25-27, 08005 

Barcelona,, ES 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OZAITA MINTEGUI, Andrés; BUSQUETS 

GARCÍA, Arnau and MALDONADO LÓPEZ, 

Rafael 

(54)  АНТАГОНИСТИ НА КАНАБИНОИДНИОТ 

РЕЦЕПТОР CB1 ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТМАНОТ НА БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО 

НЕВРОНСКИ ДЕНДРИТИЧНИ 

АБНОРМАЛНОСТИ  

(57)  1  Антагоснист на канабиноидниот 

рецептор CB1 одбран од неутрален антагонист 

или инверзен агонист на канабиноидниот 

рецептор CBза употреба во спречувањето или 

третманот на болест поврзана со невронски 

дендритични абнормалности, назначено со тоа, 

што наведените дендритични абнормалности 

не се предизвикани од надворешен стимул, 

туку се резултат на нарушено созревање на 

невронската дендритична пластичност. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/12, A 61M 5/30, A 61P 37/02, A 

61P 7/00  

(11)  11068   (13) Т1 

(21)  2020/198   (22) 18/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201662268360P  16/12/2015  US; 

201662331320P  03/05/2016  US and 

201662347486P  08/06/2016  US 

(96)  07/12/2016 EP16823378.1 

(97)  04/03/2020 EP3389692 

(73)  RA Pharmaceuticals, Inc. 87 Cambridge 

Park Drive Cambridge, MA 02140, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  HOARTY, Michelle Denise; RICARDO, 

Alonso; TRECO, Douglas A.; DEMARCO, Steven 

James; PARKER, Grace Victoria and TOBE, Sylvia 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА АКТИВНОСТИ НА 

КОМПЛЕМЕНТ 

(57)  1  Фармацевтската композиција која што го 

опфаќa полипептидот на инхибиторот C5 со 

јадррена секвенца SEQ ID NO: 1 и 

фармацевтски прифатлив ексципијенс, при што 

фармацевтски прифатливиот ексципијенс го 

опфаќа натријумхлорид во концентрација од 10 

mM дo 100 mM и натријумфосфат во 

концентрација од 10 mM дo 100 mM. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 08K 5/07, C 08K 5/092, C 08K 5/00, C 09D 

129/04, B 65D 65/42  

(11)  11071   (13) Т1 

(21)  2020/199   (22) 18/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20110169454  10/06/2011  EP 

(96)  08/06/2012 EP12729419.7 

(97)  15/01/2020 EP2718359 

(73)  Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 

1041 Wien, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  ZISCHKA, Michael; SPANRING, Julia and 

REISCHL, Martin 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ОБЛОЖEНИОТ АМБАЛАЖЕН  МАТЕРИЈАЛ И 

НА АМБАЛАЖЕН МАТЕРИЈАЛ  НАЈМАЛКУ 

СО ЕДЕН ЗАПРЕЧЕН СЛОЈ ЗА ХИДРОФОБНИ 

СОЕДИНЕНИА  

(57)  1  Постапка за производство на обложен   

амбалажен материјал (10), кој ги  опфаќа  

најмалку фази: 

a) обезбедување на супстрат (12) кој содржи 

основен материјал (14) од целулоза, 

надворешност (16) оддалечено од стока која  

што се пакува како и внатрешност (18) 

насочена  кон стоката која што се пакува, при 

што основен  материјал  обложен или 

необложена хартија, обложен или необложен 
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картон, или обложен или необложен еднослоен 

картон; 

b) обложувања на внатрешности (18) на 

супстрати најмалку со еден слој на водна 

композиција која  вклучува најмалку поливинил 

алкохол  и агенс за вкрстување  и која соджи  

цврста содржина од најмногу   25 mas.%, при 

што како агенс за вкрстување се користи 

најмалку еден алкил  ортосиликат и/или 

најмалку едно олефински заситено и/или 

незаситено би-, три- или мултифункционално  

соединение, кое може да реагира со хидрокси 

групи на поливинил на алкохол и вклучува 

најмалку две функционални групи избрани од 

карбоксолна  киселина и  анхидрид на 

киселина; 

c) сушење на слојот и вкрстување на поливинил 

алкохол со помомош на агенс за вкрстување со 

формирање на  запречен  слој  (22a, 22b) за 

хидрофобни соединениа. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 12N 5/02, C 12N 5/0775, C 12N 5/07A 61K 

35/407  

(11)  11070   (13) Т1 

(21)  2020/200   (22) 18/03/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20130132058  01/11/2013  KR 

(96)  05/11/2013 EP13896838.3 

(97)  26/02/2020 EP3064575 

(73)  BBHC Co.Ltd. 72 UN village-gil Yongsan-

gu Seoul 140-884, KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  LEE, Sang Yeon; JUNG, Won Ju; KIM, Ho 

Bin; OH, Min Sun and LEE, Kye Ho 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА 

ПЛУРИПОТЕНТНА МАТИЧНА КЛЕТКА 

ИНДУЦИРАНА ОД МЕЗЕНХИМАЛНА 

МАТИЧНА КЛЕТКА ВО ХЕПАТОЦИТ 

(57)  1  Постапката за диференцијација на 

мезенхималните матични клетки во хепатоцити, 

која што ги опфаќа фазите: 

(a) додавање на Ecklonia cava екстракт на 

подлогата за одгледување на клетки; 

(b) дедиференцијации на мезенхималните 

матични клетки во индуцирани плурипотентни 

матични клетки во подлога; и 

(c) диференцијација на индуцирани 

плурипотентни матични клетки во хепатоцити. 

има уште 6 патентни барања 



 

 

130 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07K 16/18, C 12N 15/63, A 

61K 39/395, A 61K 51/10  

(11)  10940   (13) Т1 

(21)  2020/504   (22) 06/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  PCT/US2013/055203  15/08/2013  US; 

US201314092539  27/11/2013  US and 

US201361833355P  10/06/2013  US 

(96)  09/06/2014 EP14734364.4 

(97)  08/04/2020 EP3007726 

(73)  Ipierian, Inc.  951 Gateway Boulevard 

South San Francisco, CA 94080, 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)  GRISWOLD-PRENNER, Irene; STAGLIANO, 

Nancy, E.; DANG, Vu Cao; HUSSAIN, Sami and 

BRIGHT, Jessica, Michelle 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ТАУОПАТИЈА 

(57)  има уште  патентни барања 

 



 

 

131 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  B 63B 1/06  

(11)  10939   (13) Т1 

(21)  2020/507   (22) 07/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  NL20162016506  29/03/2016  NL 

(96)  20/03/2017 EP17711225.7 

(97)  06/05/2020 EP3436334 

(73)  Hermitage Family Office Sarl 5Av. 

Princess Grace 98000 Monaco, MC 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BOURLAKOV, Oleg 

(54)  ЈАХТА 

(57)  има уште  патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  10941   (13) Т1 

(21)  2020/509   (22) 07/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201562168391P  29/05/2015  US; 

US201562182363P  19/06/2015  US; 

US201562190653P  09/07/2015  US; 

US201562257202P  18/11/2015  US; 

US201662280263P  19/01/2016  US; 

US201662292500P  08/02/2016  US; 

US201662294558P  12/02/2016  US and 

US201662323226P  15/04/2016  US 

(96)  27/05/2016 EPA16728509.7 

(97)  08/04/2020 EP3303394 

(73)  Ludwig Institute for Cancer Research Ltd; 

Agenus Inc. and Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center Stadelhoferstrasse 22, 8001 

Zürich, CH; 3 Forbes Road, Lexington, MA 

02421, US and 1275 York Avenue, New York, 

NY 10065, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RITTER, Gerd; van DIJK, Marc; MUNDT, 

Cornelia, Anne; SCHAER, David; WOLCHOK, 

Jedd, David; MERGHOUB, Taha; SAVITSKY, 

David, Adam; FINDEIS, Mark, Arthur and 

WILSON, Nicholas, Stuart 

(54)  АНТИ-CTLA-4 АНТИТЕЛА И МЕТОДИ ЗА 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  има уште  патентни барања 

 

(51)  A 01N 51/00, C 07D 295/033, C 07D 231/14, 

A 61P 25/00  

(11)  10942   (13) Т1 

(21)  2020/529   (22) 14/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201462064957P  16/10/2014  US 

(96)  16/10/2015 EP15851053.7 

(97)  06/05/2020 EP3206493 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  SALITURO, Francesco G.; MARTINEZ 

BOTELLA, Gabriel; HARRISON, Boyd L. and 

ROBICHAUD, Albert Jean 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЦНС 

(57)  1  Соединение со Формулата (I): 

             

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

A е 3-10 член хетероциклил или моноцикличен 

или бицикличен хетероарил; 

R1 е незаменет C1-6 алкил или -халоалкил; 

R2a е незаменет C1-6 алкил; 

R2b е водород или незаменет C1-6 алкил; 

или R2a и R2b се споени за да формираат оксо 

(=O) група; 
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или R2a и R2b заедно со јаглеродниот атом за 

кој што тие се закачени формираат 3-6-член 

карбоциклил или хетероциклил прстен; 

R3 е отсутен или водород; и 

 претставува единечна или двојна врска, каде 

што кога една од  е двојна врска, другата  е 

единечна врска; а кога една од   е двојна врска, 

R3 е отсутен; и 

каде што хетероциклилот, или хетероарилот е 

незаменет; или заменет со најмалку еден RA, 

каде што RA е C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-6 карбоциклил, C1-6 халоалкил, 

халоген, цијано,-ORA6, -C(=O)ORA6, -SRB6, -

S(=O)RB6, или S(=O)2RB6, каде што RA6 е 

водород или C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-6 карбоциклил, или C1-6 

халоалкил, и RB6 е C1-6 алкил или C3-6 

карбоциклил. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07H 17/07, C 07H 1/00  

(11)  10943   (13) Т1 

(21)  2020/530   (22) 14/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP15153537  03/02/2015  EP 

(96)  02/02/2016 EP16702557.6 

(97)  22/04/2020 EP3253772 

(73)  HealthTech Bio Actives, S.L.U. Diagonal, 

549 5 08029 Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  LÓPEZ CREMADES, Francisco Javier 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ДИОСМИН 

(57)  1  Процес за подготовка на диосмин од 

хесперидин кој што ги опфаќа следниве чекори: 

а) ацилирачки хесперидин со анхидрид на С2-

С4 карбоксилна киселина; 

б) третирање на мешавината добиена во 

чекорот а) со халоген кој што е селектиран од 

јод и бром, во воден медиум; 

в) третирање на мешавината добиена во 

чекорот б) со неорганска база за да се достигне 

pH вредност во распон од 3,5-6,5; 

г) деацилирање на ацилираниот диосмин 

добиен во чекорот в) со третирање со 

неорганска база; 

каде што не се додава органски растворувач во 

текот на целиот процес. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 24F 47/00, A 61M 16/00, A 61M 15/00, A 

61M 15/06, A 61M 11/00, A 61M 11/04  

(11)  10944   (13) Т1 

(21)  2020/531   (22) 14/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US40213610P  24/08/2010  US 

(96)  23/08/2011 EP19158505.8 

(97)  10/06/2020 EP3508082 

(73)  JT International S.A. 8, rue Kazem Radjavi, 

1202 Geneva, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Alelov, Eli 

(54)  УРЕД ЗА ВДИШУВАЊЕ ШТО ВКЛУЧУВА 

КОНТРОЛИ ЗА УПОТРЕБА НА СУПСТАНЦИЈА 

(57)  1  Уред за вдишување на чад (100) што 

содржи: 

куќиште (112); 

патрон (114; 214) конфигуриран да содржи 

супстанција; 

уред за ослободување (118; 218) вклучен во 

рамките на патронот (114; 214) и конфигуриран 

да ја ослободи супстанцијата содржана во 

патронот (114; 214); 

контролер (124; 224) оперативно и 

комуникативно споен со уредот за 

ослободување (118; 218), контролерот (124; 

224) е конфигуриран да ја контролира работата 

на уредот за ослободување (118; 218); и 

уред за комуникација (146; 246) што содржи 
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сензор што е конфигуриран да се активира со 

допирање на претходно одреден број пати на 

минимална фреквенција и што е конфигуриран 

да му овозможи на корисник да ги промени и да 

ги следи подесувањата и/или состојбата на 

уредот за вдишување на чад (100). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 01N 43/60, A 61K 9/28, A 61K 9/24, A 61K 

31/495, A 61K 9/20  

(11)  10945   (13) Т1 

(21)  2020/532   (22) 14/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(96)  12/02/2010 EPA10741758.6 

(97)  15/04/2020 EP2395840 

(73)  Romark Laboratories, L.C. 3000 Bayport 

Drive Suite 200, Tampa, FL 33607, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ROSSIGNOL, Jean-Francois and AYERS, 

Marc 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ОД 

НИТАЗОКСАНИД СО КОНТРОЛИРАНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ  

(57)  1  Фармацевтски состав во форма на 

цврста орална дозирна форма што содржи: 

(a) прв дел што содржи прва количина на 

нитазоксанид или негова сол, полиморф, естер, 

или амид во формулација со контролирано 

ослободување, каде што формулацијата со 

контролирано ослободување содржи врзивно 

средство што е полимер со низок вискозитет; и 

(б) втор дел што содржи втора количина на 

нитазоксанид или негова сол, полиморф, естер, 

или амид во формулација со моментално 

ослободување, каде што нитазоксанидот или 

негова сол, полиморф, естер, или амид е 

направен биодостапен без суштинско 

одложување, 

назначено со тоа, што соодносот на првата 

количина на нитазоксанид или негова сол, 

полиморф, естер, или амид кон втората 

количина на нитазоксанид или негова сол, 

полиморф, естер, или амид е 2.5:1 до 4:1 w/w. 

има уште 20 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4709, A 61K 47/38, A 61K 9/48, A 

61P 35/00  

(11)  10946   (13) Т1 

(21)  2020/533   (22) 14/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  CN20161057228  27/01/2016  CN 

(96)  23/01/2017 EP17743703.5 

(97)  17/06/2020 EP3378479 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.  

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone Lianyungang 

Jiangsu 222047 , CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  No.7 Kunlunshan Road; ZHANG, Xinhua and 

WANG, Chenyang 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ 

КИНОЛИН ДЕРИВАТ ИЛИ НЕГОВА СОЛ      

(57)  1  Постапка за добивање на фармацевтски 

состав, којшто ги содржи чекорите на мешање 

на активна состојка (R,E)-N-(4-(3-хлоро-4-

(пиридин-2-илметокси)фениламино)-3-цијано-7-

етоксикинолин-6-ил)-3-(1-метилпиролидин-2-

ил)-пропенамид, или негова фармаколошка 

прифатлива сол со навлажнувачки агенс, и 

гранулација, кадешто навлажнувачкиот агенс 

содржи барем еден органски растворувач.  

има уште 14 патентни барања 
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(11)  10947   (13) Т1 

(21)  2020/534   (22) 16/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201662337796P  17/05/2016  US 

(96)  17/05/2017 EP17728311.6 

(97)  17/06/2020 EP3458102 

(73)  AbbVie Inc. and AbbVie Biotherapeutics 

Inc. 1 North Waukegan Road North Chicago, IL 

60064 , US and 1500 Seaport Boulevard 

Redwood City, CA 94063, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Jieyi; REILLY, Edward B.;  

NAUMOVSKI, Louie; ALLAN, Christian B.; 

ANDERSON, Mark G. and  AFAR, Daniel E. 

(54)  КОЊУГАТИ НА АНТИ-CMET АНТИТЕЛО 

ЛЕК И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА    

(57)  1  Коњугат на анти-cMet антитело лек 

(antybody drug conjugat, ADC) за употреба во 

постапка за лекување на не-мал клеточен рак 

на бели дробови (НМКРБД) којшто изразува 

прекумерно cMet, постапката содржи 

администрирање на ADC во количина кај 

субјект којшто го има споменатиот НМКРБД и за 

период на време доволно за да се обезбеди 

терапевтска корист; кадешто  

коњугатот на лек е монометил ауристатин E 

("MMAE"); и  

ADC ја има следната структура:  

 

кадешто   

n има вредност во опсег од 2 до 8; и 

Ab е анти-cMet антитело коешто содржи VH 

низа којашто содржи три CDRs, и тоа VH CDR 

#1 (SEQ ID NO: 112), VH CDR #2 (SEQ ID NO:1 

13) и VH CDR #3 (SEQ ID NO: 114); VL низа 

којашто содржи три CDRs, и тоа VL CDR #1 

(SEQ ID NO: 115), VL CDR #2 (SEQ ID NO: 116) 

и VL CDR #3 (SEQ ID NO: 117); и модифициран 

аголен регион на SEQ ID NO: 170.  

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 401/14, C 07D 403/06, 

A 61K 31/50A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61K 

31/4155, A 61K 31/506, A 61P 27/00  

(11)  10948   (13) Т1 

(21)  2020/535   (22) 16/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB20160009517  31/05/2016  GB; 

GB20170002044  08/02/2017  GB; 

US201662343363P  31/05/2016  US and 

US201762456219P  08/02/2017  US 

(96)  31/05/2017 EP17728593.9 

(97)  13/05/2020 EP3464271 

(73)  Kalvista Pharmaceuticals Limited 

Porton Science Park Bybrook Road Porton 

Down Wiltshire SP4 0BF, GB 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  DAVIE, Rebecca Louise; EDWARDS, 

Hannah Joy; ROOKER, David Philip; HODGSON, 

Simon Teanby;  EVANS, David Michael and 

PETHEN, Stephen John 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРОЗОЛ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА КАЛИКРЕИНСКА ПЛАЗМА 

(57)  1  Соединение избрано од група која се 

состои од:  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

и нивни фарамацевтски прифатливи соли и 

солвати.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 48/00, A 61P 3/10, A 61P 3/00  

(11)  10949   (13) Т1 

(21)  2020/536   (22) 16/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201213527350  19/06/2012  US 

(96)  19/06/2013 EP17184780.9 

(97)  27/05/2020 EP3292875 

(73)  University of Florida Research 

Foundation, Inc. 223 Grinter Hall Gainesville, 

FL 3261US 

(74)  Адвокат Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-

3,Скопје 

(72)  Byrne, Barry, John; Falk, Darin, J.; Pacak, 

Christina; Deruisseau, Lara, Robert; Mah, Cathryn 

and Fuller, David, D. 

(54)  СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА БОЛЕСТИ 

(57)  1  Состав за употреба при третирање на 

Помпеова болест, каде што составот се состои 

од rAAV2/8 вектор, каде што rAAV2/8 векторот 

се состои од хетерологна молекула на 

нуклеинска киселина енкодирана киселина α-

глукозидаза, каде што хетерологната 

нуклеинска киселина е оперативно поврзана со 

дезмин промотор, специфичен засилувач на 

миоцит на фактор 2 засилувачки елемент, и 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

MyoD засилувачки елемент, каде што составот 

се администрира на субјект кој има потреба од 

него преку интрамускулна, интраторакална, 

интраспинална. интратекална, 

интрацистернална или интравенозна инјекција. 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61P 5/50  

(11)  10962   (13) Т1 

(21)  2020/538   (22) 20/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US20080094381P  04/09/2008  US 

(96)  04/09/2009 EP09812292.2 

(97)  29/04/2020 EP2341905 

(73)  AstraZeneca Pharmaceuticals LP and 

Amylin Pharmaceuticals, LLC 1800 Concord 

Pike Wilmington, DE , US and 9360 Towne 

Centre Drive San Diego, CA 92121 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   QI, Hong; HOUCHIN, Mary, L.; LEE, Robin, 

H.; OEHRTMAN, Greg; JENNINGS, Robert, N. 

and  COLEMAN, Scott, H. 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ СО ПРОДОЛЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ  СО УПОТРЕБА НА НЕ-

ВОДЕНИ НОСАЧИ 

(57)  1  Произведена пре-измешана 

формулација за инјекција којашто ја содржи 

суспензијата на  

(i) фармацевтскиот прифатлив не-воден носач 

којшто содржи еден или повеќе триглицериди 

на C6-C12 масни киселини и  

(ii) микросфери коишто содржат 

биокомпатибилен, биодеградибилен полимер 

којшто е поли(лактид-ко-гликолид)полимер и 

активна фармацевтска состојка којашто е 

ексенатид.  

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/4545, A 61P 27/02, A 61P 37/00, A 

61P 11/00  

(11)  10963   (13) Т1 

(21)  2020/539   (22) 20/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP12162937  03/04/2012  EP 

(96)  02/04/2013 EP13713199.1 

(97)  20/05/2020 EP2833884 

(73)  Alkahest, Inc. 125 Shoreway Road, Suite D 

San Carlos, CA 94070, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  SEITHER, Peter; NIVENS, Michael 

Chadham; BOUYSSOU, Thierry and GOEGGEL, 

Rolf 

(54)  УПОТРЕБА НА CCR3-ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула 1 

 

каде што 

R1 е H, C1-6-алкил, C0-4-алкил-C3-6-

циклоалкил, C1-6-халоалкил; 

R2 е H, C1-6-алкил; 

X е анјон селектиран од групата која што се 

состои од хлорид или ½ дибензоилтартрат 

j е 1 или 2; 

за употреба како лек за лечење на заболувања 

селектирани од назална полипоза, 

еозинофилен езофагитис, еозинофилен 

гастроентеритис (на пр. еозинофилен гастритис 

и еозинофилен ентеритис), хипереозинофилен 

синдром и Чаарг Штраусов синдром. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  G 06K 9/00, G 07F 7/08  

(11)  10964   (13) Т1 

(21)  2020/540   (22) 20/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  IT201700041158  13/04/2017  IT 

(96)  09/04/2018 EP18166260.2 

(97)  13/05/2020 EP3388974 

(73)  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A. Via Salaria 691 00138 Roma (RM), IT 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  GHISA, Giuseppe; LUCIANI, Laura; 

INFORTUNA, Francesco Antonio and GUMIERO, 

Andrea 

(54)  НОВ ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

(57)  1  Електронскиот документ за 

идентификација (100) во форма на картичка 

или книшка, кој што содржи: 

 

- физичка поддршка (10); 

- контролна единица (103) која што инкорпорира 

средство за складирање на најмалку еден 

референтен биометриски параметар (PR) на 

носителот на електронскиот документ за 

идентификација (100); 

- сензор (101), конфигуриран така да открива 

најмалку еден актуелен биометриски параметар 

(PC); 

- средство за комуникација (102); 

- единица за напојување (104); 

- процесор (201) конфигуриран така да стапува 

во интеракција со еден далечински уред (301), 

да чита податоци од, да запишува податоци за 

и/или да го напојува споменатиот електронски 

документ за идентификација (100) и да ги 

складира личните податоци на носителот за 

интеракција со далечинскиот уред (301); 

каде што контролната единица (103) е 

програмирана за:  

a) споредување на споменатиот биометриски 

референтен параметар (PR) со споменатиот 

актуелен биометриски параметар (PC) и 

пресметување на индекс на сличност (IS); 

б) споредување на споменатиот индекс на 

сличност (IS) со прв однапред одреден праг 

(TS), и, во случај ако споменатиот индекс на 

сличност (IS) е поголем од споменатиот прв 

однапред одреден праг (TS), овозможување 

споменатиот процесор (201) да стапи во 

интеракција со далечинскиот уред (301); 

и се карактеризира со тоа што: 

в) во случај ако споменатиот индекс на 

сличност (IS) е поголем од втор однапред 

одреден праг (TSbis) кој што е повисок од 

споменатиот прв однапред одреден праг (TS), 

ажурирање на споменатиот референтен 

биометриски параметар (PR) со споменатиот 

актуелен биометриски параметар (PC) во 

споменатото средство за складирање; 

 

кој што електронски документ за 

идентификација (100) претставува поделба на 

прв (A) и втор (Б) дел, каде што споменатиот 

прв дел (A) го носи споменатиот сензор (101), 

споменатото средство за комуникација (102), 

споменатата контролна единица (103) и 

споменатата единица за напојување (104), а 

споменатиот втор дел (Б) го носи споменатиот 

процесор (201), 

каде што споменатиот втор дел (Б) носи 

дополнителното средство за складирање на 

податоците за идентификација на носителот на 

самиот документ  и/или клучеви за пристап за 

интеракција со далечинскиот уред (301), 

и каде што споменатата контролна единица 

(103) е конфигурирана така да дозволува 

овозможување на споменатото средство за 

комуникација (102) помеѓу споменатиот прв (A) 

и споменатиот втор (Б) дел и/или помеѓу 

споменатиот втор дел (Б) и далечинскиот уред 

(301) во споменатиот чекор (б). 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 07D 267/10, C 07D 413/14, C 07D 417/12, 

C 07D 413/12, A 61K 31/553, A 61P 11/00  

(11)  10965   (13) Т1 

(21)  2020/541   (22) 20/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201461931090P  24/01/2014  US 

(96)  23/01/2015 EP17195612.1 

(97)  13/05/2020 EP3323814 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  CONNOLLY, Stephen; AURELL, Carl-Johan; 

LÖNN, Hans, Roland; SWALLOW, Steven; 

PONTÉN, John Fritiof; DOYLE, Kevin, James; 

VAN DE POËL, Amanda, Jane; JONES, Graham, 

Peter; WATSON, David, Wyn; MACRITCHIE, 

Jaqueline, Anne; PALMER, Nicholas, John and 

KARLSSON, Staffan PO 

(54)  (2S)-N-[(1S)-1-ЦИЈАНО-2-ФЕНИЛЕТИЛ]-

1,4-ОКСАЗЕПАН-2-КАРБОКСАМИДИ  

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ДИПЕПТИДИЛ 

ПЕПТИДАЗА I 

 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

          

  

каде што 

R1 е 

                      

X е селектиран од O, S или CF2; 

R6 е селектиран од C1-3алкил, каде што 

споменатиот C1-3алкил е незадолжително 

заменет со 2 или 3 F; 

R7 е селектиран од водород, F, Cl или CH3; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 6 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/04, A 61K 31/519, 

A 61P 35/00  

(11)  10966   (13) Т1 

(21)  2020/554   (22) 23/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP15186491  23/09/2015  EP 

(96)  22/09/2016 EP16770011.1 

(97)  03/06/2020 EP3353177 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VERMEULEN, Wim; ANGIBAUD, Patrick, 

René; QUEROLLE, Olivier, Alexis, Georges; 

BROGGINI, Diego, Fernando, Domenico; 

COLOMBEL, Hélène, France, Solange; 

CUYCKENS, Filip, Albert, C; HOSTYN, Steven, 

Anna and JONES, Russell, Mark 

(54)  ТРИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

 

вклучително било која негова таутомерна или 

стереохемиски изомерна форма, назначено со 

тоа, што 

и каде што испрекинатата линија претставува 

врска во случај на (a) и (б) и каде што 

испрекинатата линија е отстутна во случај на 

(цc); 

n претставува цел број еднаков на 1 или 2; 

R1 претставува водород, C1-6алкил, 

хидроксиC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со 

- C(=O)NHCH3, или C1-6алкил супституиран со 

-S(=O)2- C1-4алкил; 

R2a претставува флуоро или хлоро; 

R2b претставува метокси или хидроксил; 

R2c претставува метокси или хидроксил; 

R2d претставува водород, флуоро или хлоро; 

R3 претставува водород, C1-6алкил, C3-

6циклоалкил, или C1-2алкил супституиран со 

C3-6циклоалкил; 

R4 претставува водород, метил или етил; 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

негов солват. 

има уште 18 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  B 01D 53/14, B 01D 53/62, B 01D 53/84, C 

12F 3/02, C 12N 9/88  

(11)  10967   (13) Т1 

(21)  2020/556   (22) 23/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US20100344869P  29/10/2010  US 

(96)  28/10/2011 EP11835402.6 

(97)  29/04/2020 EP2632570 

(73)  SAIPEM S.p.A. Via Martiri di Cefalonia, 67 

20097 San Donato Milanese (MI), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   PENDERS, Nathalie J.M.C; DERKS, Peter, 

W.J.; VERSTEEG, Geert, F. and FRADETTE, 

Sylvie 

(54)  ЕНЗИМ КОЈШТО ГИ ПОДОБРУВА 

ПОСТАПКИТЕ НА CО2 ДЕСОРПЦИЈА    

(57)  1  Ензим катализирана постапка на 

десорпција за ослободување на CO2 гас од јон- 

богат раствор којшто содржи бикарбонатни 

јони, постапката содржи:  

обезбедување на јаглеродни анхидрази или 

варијанти или нивни аналози во jон- богатиот 

раствор како што е тој во единица за 

десорпција при што јаглеродната анхидраза 

или варијанти или нивни аналози е дозволено 

да тече со jон-богатиот раствор при што 

поттикнува претварање на бикарбонатните јони 

во CO2 гас и генерирање на јон-сиромашен 

раствор;  

којшто ја контролира почетната концентрација 

на бикарбонатните јони во јон-богатиот раствор 

под нивото на денатурација за да се избегне 

или да се намали денатурирањето на 

јаглеродната анхидраза во единицата за 

десорпција;  

контролирање на температура во јон-богатиот 

раствор под нивото на температура за 

ензимска денатурација за да се избегне 

денатурирање на јаглеродната анхидраза во 

единицата на десорпција; и 

ослободување на CO2 гас и јон-сиромашен 

раствор од единицата за десорпција; 

кадешто јон-богатиот раствор којшто содржи 

барем едно соединение избрано од следните: 

терциерни амини, терциерни алканоламини, 

терциерни амино киселини, карбонати, 2-

амино-2-метил-1-пропанол (АМП), 2-амино-2-

хидроксиметил-1,3-пропандиол (TRIS), и 

деривати на пиперидин или пиперазин којшто 

се супституирани со барем една алканол група; 

и  

кадешто јаглеродната анхидраза е обезбедена 

во количина доволна за да ја намали 

регенерационата енергија од 10% до 60% 

споредено со употреба на карбамат-формиран 

раствор.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/605  

(11)  10968   (13) Т1 

(21)  2020/557   (22) 24/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201562246199P  26/10/2015  US 

(96)  14/10/2016 EP16785667.3 

(97)  24/06/2020 EP3368060 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ALSINA-FERNANDEZ, Jorge and COSKUN, 

Tamer 

(54)  ГЛУКАГОН РЕЦЕПТОРНИ АГОНИСТИ   

(57)  1  Соединение на глукагон рецепторен 

агонист коешто ја содржи формулата:  

YX1QGTFX2SDYSKYLDX3KKAX4EFVX5WLLEX

6X7 кадешто  

X1 е Aib; 

X2 е T или L; 

X3 е Aib; 

X4 е K којшто е хемиски модифициран преку 

коњугација за епсилон-амино групата на K 

страничната-низа со ([2-(2-амино-етокси)-

етокси]-ацетил)2-(γGlu)a-CO-(CH2)b-CO2H, 

кадешто a е 1 или 2 и b е 14 до 24; 

X5 е E или A;  

X6 е T или E; 

X7 е или отсутен, или е пептид избран од 

групата составена од GPSSGAPPPS и GPSSG; 

и C-завршетокот на аминокиселина е амидиран 

како C-завршеток на примарен амид (SEQ ID 

NO: 5);  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 24B 5/00, A 24B 1/00  

(11)  10969   (13) Т1 

(21)  2020/559   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161526800P  24/08/2011  US and 

US201213416637  09/03/2012  US 

(96)  17/08/2012 EP12753321.4 

(97)  17/06/2020 EP2747547 

(73)  Universal Leaf Tobacco Company, Inc. 

9201 Forest Hill Avenue Stony Point II Building 

Richmond, VA 23235, US 

(74)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас 

бр. 14/1-1000, Скопје 

(72)  SCOTT, G. Lea and WARREN, Joshua F. 

(54)  TOBACCO PRODUCTION METHOD  

(57)  1  Метод за производство на тутун погоден 

за производство на производи од тутун. кој 

опфаќа: 

a) директно сеење на семето на тутунот по 

стапка доволна за да се произведе густина на 

растително население од најмалку 500.000 

тутунски растенија на 4046,86м2 по ртење. 

b) механичко берење на надземни делови 

од тутунските растенија барем еднаш во текот 

на сезоната на растење, за да се добие собран 

тутунски растителен материјал кој содржи лисја 

прикачени на стебленца, со што се добива 

собран растителен тутунски материјал кој се 

карактеризира со просечни стебленца од 5,08 

см до 152,4 см (2 до 60 инчи), просечна 

дебелина на зелена дршка помалку од 3,81 см 

(1,5 инчи) и просечно околу 4 до 18 листови по 

жетва растение и 

c) сушење на собраниот тутунски 

растителен материјал што содржи сушени 

лисја, прицврстени на исушени стебленца за да 

се добие собран сушен тутунски растителен 

материјал. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07K 16/22  

(11)  10970   (13) Т1 

(21)  2020/560   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201161477065P  19/04/2011  US 

(96)  18/04/2012 EP18182009.3 

(97)  22/07/2020 EP3404041 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SAN MARTIN, Javier and WASSERMAN, 

Scott 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ОСТЕОПОРОЗА     

(57)  1  Анти-склеростин антитело коешто 

содржи CDR-H1 на SEQ ID NO:245, CDR-H2 на 

SEQ ID NO:246, CDR-H3 на SEQ ID NO:247, 

CDR-L1 на SEQ ID NO:78, CDR-L2 на SEQ ID 

NO:79 и CDR-L3 на SEQ ID NO:80, за употреба 

во постапка за покачување на густината на 

коскени минерали кај жени во постменопауза, 

постапката содржи администрација кај жена во 

постменопауза којашто страда од остеопороза 

на споменатото анти-склеростин антитело во 

количина и за лекување во период ефективен 

за да се зголеми густината на коскени 

минерали во лумбалните пршлени (ГКМ) за 

барем 9% од основната линија на пред третман 

од дванаесет месеци по почетната 

администрација на анти-склеростин антитело; 

кадешто количината на анти-склетостин 

антитело е администрирана е 140 mg до 210 mg 

и количината на анти-склеростин антитело е 

администрирана во интервал не повеќе од 

еднаш месечно.  

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 

61K 39/395, A 61K 38/05, A 61K 45/06  

(11)  11050   (13) Т1 

(21)  2020/562   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  GB201410826  18/06/2014  GB 

(96)  18/06/2015 EP15729504.9 

(97)  06/05/2020 EP3157559 

(73)  BerGenBio ASA Jonas Lies vei 91 5009 

Bergen, NO 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  KIPRIJANOV, Sergej; MICKLEM, David 

Robert; NILSSON, Linn Hodneland; AHMED, 

Lavina and HAUGEN, Hallvard 

(54)  ANTI-AXL АНТИТЕЛА 

(57)  1  Антитело што се врзува за Axl и кое 

содржи: 

домен VH содржи VH CDR1 со 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO. 5, VH 

CDR2 со аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO. 6, и VH CDR3 со аминокиселинска 

секвенца на SEQ ID NO.7; и 

VL домен кој содржи VL CDR1 со 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO.8, VL 

CDR2 со аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO.9, и VL CDR3 со аминокиселинска секвенца 

на SEQ ID NO.10. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/426, A 61K 45/06, A 61P 31/12  

(11)  11051   (13) Т1 

(21)  2020/563   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201662316463P  31/03/2016  US 

(96)  30/03/2017 17716741.3 

(97)  10/06/2020 EP3436074 

(73)  Romark Laboratories L.C.  3000 Bayport 

Drive Suite 200 Tampa, Florida 33607, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  ROSSIGNOL, Jean-Francois and SANTORO, 

Maria Gabriella 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(54)  СОЕДИНЕНИА НА ТИАЗОЛИД ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Фармацевтската композиција која што 

опфаќа најмалку еден од нитазоксаниди или 

тизоксаниди  или една од нивните 

фармацевтски прифатливи соли за употреба во 

постапка на лекување на заболувања или 

состојби предизвикани или поврзани со вирус 

кој припаѓа во фамилија на Picornaviridae, при 

што спомнатата постапка опфаќа давање на 

теравпевтски ефективно количество на 

спомнатата фармацевтска композиција на 

субјект на кој му е потребна. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/40, A 61K 38/00, A 61K 39/00, A 

61P 3/06  

(11)  11052   (13) Т1 

(21)  2020/564   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US201261642363P  03/05/2012  US 

(96)  03/05/2013 EP13724077.6 

(97)  15/07/2020 EP2844285 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive M/S 

28-2-C Thousand Oaks, CA 91320, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  CLOGSTON, Christi L. and OSSLUND, 

Timothy David 

(54)  СТАБИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ ШТО 

СОДРЖАТ AНТИ-PCSK9 AНТИТЕЛА 

(57)  1  Стабилна формулациа која што го 

опфаќа 

моноклоналното антитело кое што специфично 

се врзува за PCSK9, при што PCSK9 ги oпфаќа 

аминокиселините SEQ ID NO:моноклонално 

антитело во количество од 100 mg/ml дo 150 

mg/ml, и 

фармацевтски прифатлив пуфер во количество 

од 0.05 mM дo 40 mM, при што тој 

фармацевтски прифатлив пуфер представува 

натриумацетатен пуфер, и 

фармацевтски прифатлив сурфактант во 

количество кое што е 0.004 mas./vol.% дo 0.01 

mas./vol.%, при што тој фармацевтски 

прифатлив сурфактант представува 

полисорбат 80, полисорбат 60, полисорбат 40 

или полисорбат 20, и 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

најмалку еден фармацевтски прифатлив 

стабилизатор од 0.5 mas./vol.% дo 10 

mas./vol.%, 

при што таа стабилна формулациа има pH 

помеѓу 4.0 дo 6.0, 

при што спомнатиот фармацевтски прифатлив 

стабилизатор представува пролин, и 

при што моноклоналното антитело опфаќа 

варијабилниот регион на лесниот ланец кој што 

ја опфаќа аминокиселинската секвенца SEQ ID 

NO:23 или нејзината варијанта, при што таа 

варијанта опфаќа едно вметнување, делеција 

и/или супституциа на аминокиселина во однос 

на SEQ ID NO:23; и 

варијабилниот регион на тешкиот ланец кој што 

ја опфаќа аминокиселинската секвенца SEQ ID 

NO:49 или нејзината варијанта, при што таа 

варијанта опфаќа едно вметнување, делеција 

и/или супституциа на аминокиселина во однос 

на SEQ ID NO:49, и 

константниот регион на лесниот ланец од SEQ 

ID NO:156 и константниот регион на тешкиот 

ланец од SEQ ID NO:154 или SEQ ID NO:155. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  H 04L 9/32, H 04L 29/06  

(11)  11053   (13) Т1 

(21)  2020/565   (22) 27/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  DE201110107501  08/07/2011  DE 

(96)  09/07/2012 EP12738071.5 

(97)  17/06/2020 EP2730050 

(73)  Bundesrepublik Deutschland, vertreten 

durch das Bundesministerium des Inneren, 

vertreten durch das Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik vertreten durch den 

Präsidenten Godesberger Allee 185-189 

53175 Bonn , DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  KÜGLER, Dennis 

(54)   ПОСТАПКА ЗА КРЕАЦИЈА И 

ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ 

ПОТПИС ПОД ПСЕУДОНИМ 

(57)  1  Постапката за креација и верификација 

на електронскиот потпис под псеудоним за 

употреба во комуникација помеѓу креаторот и 

примателот, каде што креатор е член од 

групата на креатори, од кои што на секој му е 

доделен идентичен јавен статички групен клуч 

(y) и сопствен приватен статички клуч (xx2), и 

каде што примателот има идентитет (R), при 

што со оваа постапка: 

- креаторот го прима идентитететот (R) на 

примателот, 

- креаторот пресметува најмалку еден 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

псеудоним (IR) и од сопствениот приватен клуч 

(xx2) или од неговиот дел, како и од 

идентитетот (R) на примателот, 

- креаторот пресметува електронскиот потпис 

под псеудоним (IR, c, ss2) со употреба на 

псеудоним (IR) и својот сопствен приватен клуч 

(xx2), 

- креаторот го трансмитира електронскиот 

потпис под псеудонимот (IR, c, ss2) до 

примателот, a 

- примателот го верифицира електронскиот 

потпис под псеудонимот (IR, c, ss2) на креатор 

по основа на сопствениот јавен групен клуч (y) 

на примателот и својот сопствен идентитет (R), 

вклучувајќи правилна креација на псеудонимот 

(IR) кој што е доставен од креаторот. 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/4155, A 61P 29/00, A 61P 19/02

  

(11)  11054   (13) Т1 

(21)  2020/566   (22) 24/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP14382396  16/10/2014  EP 

(96)  13/10/2015 EP15778958.7 

(97)  17/06/2020 EP3206684 

(73)  Ecuphar N.V. Legeweg 157 bus I 8020 

Oostkamp , BE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HOMEDES-BEGUER, Josep and SABATE-

ELIAS, David 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ ДОБИЕНО ОД 

ПИРАЗОЛИН И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО 

СЕДМИЧЕН РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ПРОТИВ 

ИНФЛАМАЦИЈА И БОЛКА КОИ 

ПОТЕКНУВААТ ОД ДЕГЕНЕРАТИВНА 

ЗГЛОБНА БОЛЕСТ КАЈ ЦИЦАЧИ 

(57)  1  Соединение E-6087 за употреба во 

третманот на болка и инфламација поврзани со 

дегенеративна зглобна болест или состојба кај 

кучиња, со одржувачки еднаш седмичен 

дозажен режим од 1 до 6 mg/kg телесна 

тежина. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 215/36, A 61K 31/47, A 61P 19/06, A 

61P 19/00  

(11)  11055   (13) Т1 

(21)  2020/567   (22) 28/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  CN201510280720  27/05/2015  CN 

(96)  26/05/2016 EP16799331.0 

(97)  01/07/2020 EP3305768 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. No. 7 

Kunlunshan Road Economic and Technological 

Development Zone Lianyungang Jiangsu 

222047 , CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WU, Guaili;  QIU, Zhenjun; SU, Yunpeng and 

LU, Xi 

(54)  НАТРИУМОВА СОЛ НА ИНХИБИТОР НА 

ТРАНСПОРТЕР НА УРИЧНА КИСЕЛИНА И 

НЕГОВА КРИСТАЛНА ФОРМА  

(57)  1  Натриум 1-((6-бромокинолин-4-

ил)тио)циклобутан-1-карбоксилат со формула 

(I),  

                      

има уште 8 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 31/138, 

A 61K 31/66A 61P 37/00, A 61P 37/06  

(11)  11056   (13) Т1 

(21)  2020/568   (22) 28/07/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  US139672P  22/12/2008  US; US218530P  

19/06/2009  US and US246715P  29/09/2009  US 

(96)  21/12/2009 EP18201062.9 

(97)  03/06/2020 EP3453387 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(72)  SCHMOUDER, Robert; DUMORTIER, 

Thomas; DAVID, Olivier and LOOBY, Michael 

(54)  РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА АГОНИСТ НА 

S1P РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Употреба на модулатор или агонист на 

S1P рецептор во производството на лек за 

лекување на автоимунолошко заболување, при 

што автоимунолошкото заболување е 

селектирано од списокот кој што се состои од 

мултиплекс склероза, полимиозитис, лупус 

нефритис, ревматоиден артритис, 

воспалително заболување на цревата и 

псоријаза, каде што пред почетокот на давање 

на модулаторот или агонистот на S1P 

рецепторот во стандардната дневна 

терапевтска доза, споменатиот модулатор или 

агонист на S1P рецепторот се дава во дневна 

доза која што е пониска од стандардната 

дневна терапевтска доза за време на почетниот 

период на лекување и каде што највисоката 

почетна доза е помеѓу 0,01 mg и 0,30 mg. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61K 33/26, A 61K 9/20, A 61K 9/14  

(11)  11048   (13) Т1 

(21)  2020/674   (22) 02/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  13194632  27/11/2013  EP and 14156793  

26/02/2014  EP 

(96)  26/11/2014 EP14803118.0 

(97)  03/06/2020 EP3073997 

(73)  Vifor (International) AG Rechenstraße 37 

9001 St. Gallen , CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PHILIPP, Erik and CHOFFLON, Laurent 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ, КОЈ 

СОДРЖИ ФОСФАТНИ ВРЗУВАЧКИ 

ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за орален внес, кој 

содржи фосфатен врзувач, споменатиот 

фосфатен врзувач содржи честички со 

распределба на големината на честичките, 

каде што најмалку 40 % од честичките имаат 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

големина на честичките во ранг од 4 до 200 µm, 

d50 е во рангот од помеѓу 40 µm до 100 µm, и 

каде што честичките на фосфатниот врзувач 

содржат смеса од железо(III)-оксихидроксид, 

сахароза и еден или повеќе скробови, чиј 

фармацевтски состав е компресирана таблета 

или таблета за џвакање. 

има уште 16 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07D 239/42, A 61K 31/5377, A 61P 35/00 

(11)  10971   (13) Т1 

(21)  2020/715   (22) 10/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201462011315P  12/06/2014  US 

(96)  11/06/2015 EP15739042.8 

(97)  05/08/2020 EP3154950 

(73)  Sierra Oncology, Inc. Michigan Life 

Science and Innovation Center 46701 

Commerce Center Drive Plymouth, MI 48170, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SHI, Bing; WANG, Fang; CARRA, Ernest, A.; 

MORRISON, Henry; BROWN, Brandon, H.; 

HEMENWAY, Jeffrey, N.; REYNOLDS, Troy; 

STEFANIDIS, Dimitrios; WARR, Matthew, Robert; 

WHITNEY, James, Andrew and XIN, Yan 

(54)  ХИДРОХЛОРИДНИ СОЛИ НА N-

(ЦИЈАНОМЕТИЛ)-4-(2-(4-

МОРФОЛИНФЕНИЛАМИНО)ПИРИМИДИН-4- 

ИЛ)БЕНЗАМИД  

(57)  1  Соединение коешто е  

N-(цијанометил)-4-(2-(4-

морфолинфениламино)пиримидин-4-

ил)бензамид дихидрохлорид монохидратна 

форма II, се карактеризира со:  

 

(A) кристали коишто имаат параметри на 

единечна клетка со T=100°K на: a =10.2837(6) Å, 

b = 10.4981(6) Å, c = 11.5143(7) Å, α = 

83.297(2)°, β = 87.649(2)°, γ = 67.445(2)°, и 

триклинична P-1 просторна група или  

B) модел на прашкаста дифракција со X-зраци 

(XRPD) којшто има највисоки врвови на 7.7°, 

19.3°, 24.0°, 25.7°, и 29.6° 2- -θ како 

што е определено со употреба на радијација со 

бакар (Cu Kα, λ = 1.5418 Å).  

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/50, C 07K 14/47, C 07K 16/28, C 

12N 9/16, A 61K 38/16  

(11)  10885   (13) Т1 

(21)  2020/727   (22) 15/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201261587247P  17/01/2012  US 

(96)  17/01/2013 EP13738232.1 

(97)  24/06/2020 EP2804617 

(73)  The Board of Trustees of the Leland 

Stanford Junior University Office of the General 

Counsel Building 170, Third Floor, Main Quad 

P.O. Box 20386 Stanford, CA 94305-2038, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  RING, Aaron Michael; GARCIA, Kenan 

Christopher; WEISKOPF, Kipp Andrew; LEVIN, 

Aron M. and WEISSMAN, Irving L. 

(54) ВИСОКО АФИНИТЕТНИ SIRP-ALFA 

РЕАГЕНСИ 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(57)  1  Високо афинитетен SIRPα полипептид 

кој содржи најмалку една и не повеќе од 15 

аминокиселински модификации во рамките на 

d1 доменот на див тип човечка SIRPα секвенца, 

каде што модификациите се направени на 

остатоци што одговараат на остатоци избрани 

од групата која се состои од: L4, V6, A2V27, 

13E47, K53, E54, H56, V63, S66, K68, V92, F94 и 

F103 од SEQ ID NO: каде што 

аминокиселинската модификација го зголемува 

афинитетот на полипептидот SIRPα врзувајќи 

се за CD47 во однос на афинитетот на див тип 

човечки SIRPα полипептид и каде што на 

високо афинитететниот SIRPα полипептид му 

недостига SIRPα трансмембрански домен.  

има уште 24 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(11)  10848   (13) Т1 

(21)  2020/710   (22) 10/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  2011MI01050  10/06/2011  IT 

(96)  11/06/2012 EP19150219.4 

(97)  15/07/2020 EP3485739 

(73)  Sevecom S.p.A. Via Marradi, 1 20121 

Milano , IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  SERINO, Nazzaro 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕМУЛГАТОР ЗАЕДНО СО 

БИЛНИТЕ ОЛЕИНИ ВО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

(57)  1  Mешавина која што опфаќа или, 

алтернативно, која што ја сочинува: 

(i) eтоксилизирано рицинусово масло кое што 

содржи од 8 дo 200 eтиленокси група, и/или  

(ii) полиетилен гликол естри на мрсните 

киселини добиени од сојиното масло, 

заедно со најмалку еден билен олеин одбран 

од групата која што опфаќа или, алтернативно, 

која што ја сочинува олеинската киселина, 

линолеинска киселина, линоленска киселина, 

триглицерид на олеинска киселина и билно 

масло или нивните мешавини, 

при што билното масло е одбрано од групата 

која што опфаќа или, алтернативно, која што ја 

сочинува маслиново масло, масло на лен, 

масло на маслена репка, масло на кикирики, 

пченкарно масло и  палминото масло. 

има уште 12 патентни барања 

 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/14, A 61K 9/24, A 61K 9/22  

(11)  10856   (13) Т1 

(21)  2020/711   (22) 10/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201210105512  25/06/2012  DE 

(96)  24/06/2013 EP13730598.3 

(97)  26/08/2020 EP2863891 

(73)  Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg 

Liebigstraße 1-2 65439 Flörsheim am Main, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  FRANCAS, Gernot and PRZYKLENK, Karl-

Heinz 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА ЗА 

ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

АКТИВНИ СУПСТАНЦИ 

(57)  1  Фармацевтска форма со најмалку една 

прва активна супстанца и најмалку еден 

емулгатор, каде што емулгаторот представува 

глицериди на полиетилен гликол кои што се 

приредуваат со реакција на моно-, ди-и/или 

глицериди со полиетилен гликол, при што 

ланецот на полиетилен гликол представува 

хидрофилен дел на емулгатор и врзан е за 

липофилен дел, каде што емулгаторот ја има 

HLB вредност најмалку 1 и најповќе 16, 

при што масениот однос на активната 

супстанца кон емулгатор е најмалку 1 до 30 а 

најповеќе 1 до и  

при што фармацевтската форма на таблета е 

во слоеви кои што опфаќаат најмалку два слоја, 

каде што првиот слој преедставува оделка, а 

другиот слој е другата оделка,  

кај кого првата оделка ја опфаќo најмалку 

првата активна супстанца и најмалку 

емулгатор, а емулгаторот не е присатен во 

другата оделка, 

кај кого првата активна супстанца го 

представува цинаризинот или некоја сол на 

цинаризин. 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(51)  C 12N 1/18, C 12N 1/16  

(11)  10857   (13) Т1 

(21)  2020/712   (22) 10/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20140050911  06/02/2014  FR 

(96)  10/04/2014 EP14724120.2 

(97)  01/07/2020 EP3102671 

(73)  Lesaffre et Compagnie 4rue Etienne 

Marcel 75001 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  BUGEON, Amélie and PETIT, Eric 

(54)  БИОЛОШКИ КВАСЕЦ, ПОСТАПКА ЗА 

НЕГОВОТО ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА 

(57)  1  Постапка за одгледување на биолошки 

квасец на подлога за одгледување која што 

опфаќа извори на јаглерод, азот и фосфор од 

биолошко потекло, назначен со тоа, што 

изворот на фосфор представува пречистен 

раствор богат со фосфор, при што спомнатата 

постапка опфаќа добивање на пречистен 

раствор богат со фосфор со растворување и 

хидролиза најмалку на еден биолошки супстрат 

богат со фитинска киселина, кој што опфаќа од 

2 до 18 g на фосфор по Kg на супстрат чиви се 

60 дo 80% во форма на фитинска киселина, 

според следна метода:  

a. Мелење на спомнатиот биолошки супстрат 

богат со фитинска киселина, 

b. Суспендирање на производ добиен под а, 

c. Загревање на суспензија, 

d. Eензимска деактивација на суспензија, 

при што се подразбира дека појмот „биолошкиˮ 

е во согласност со регулативата (CE) 834/2007 

на Европска Унија. 

има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 407/04, C 07D 319/06, A 61K 31/357, 

A 61P 29/00, A 61Q 19/00  

(11)  10858   (13) Т1 

(21)  2020/713   (22) 10/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  2015UB00342  26/03/2015  IT 

(96)  23/03/2016 EP16717565.2 

(97)  08/07/2020 EP3274347 

(73)  Giuliani S.p.A. Via P. Palagi 2 20129 

Milano, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  GIULIANI, Giammaria; BENEDUSI, Anna; 

MARZANI, Barbara and BARONI, Sergio 

(54)  СОЕДИНЕНИА СО АНТИОКСИДАТИВНО 

ДЕЈСТВО ВРЗ СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ И 

АНТИИНФЛАМАТОРНО ДЕЈСТВО, И 

СООДВЕТЕНИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

КОМПОЗИЦИИ ЗА НЕГА НА КОЖА 

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

                   

во која што е R = H, CH2-OH, CH2-O-CO-CH3, 

CH2-O-CO-Ph (Ph=фенил) 

R' = H, CH2-O-CO-CH3, CH2-O-CO-Ph; 

Ar = фенил, 3-метокси-4-хидроксифенил; 

за фармацевтска употреба како активна 

состојка во дерматолошка област кога 

топикално се применува на кожата или 

власиштe поради зачувување или обновување 

на баријерна функција на засегнатата кожа 

заедно со антиинфламаторно дејство и 

антиоксидативно дејство врз слободни 

радикали.  

има уште 5 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/4184, A 61P 1/04

  

(11)  10859   (13) Т1 

(21)  2020/714   (22) 10/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20150009326  20/01/2015  KR 

(96)  18/11/2015 EP15879068.3 

(97)  24/06/2020 EP3248967 

(73)  HK inno.N Corporation 6F, 7F, 8F, 100, 

Eulji-ro Jung-Gu Seoul 0455KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  KIM, Young Ju;  KIM, Eun Sun; LEE, Ji Yun; 

LEE, Hyuk Woo; KWEON, Jae Hong;  LEE, Sung 

Ah;  CHOI, Kwang Do;  KO, Dong Hyun and HEO, 

Seung Pyeong 

(54)  КРИСТАЛНА ФОРМА НА ДЕРИВАТИ НА 

БЕНЗИМИДАЗОЛ И МЕТОД НА 

ПОДГОТВУВAЊЕ 

(57)  1  Кристална форма А на соединение 

претставено со следнава Формула 1 кој има  х-

ray за дифракција на прав користејќи Cu-Kα 

зрачење со врвови под дифракциски агли од 

8,1°, 10.0°, 12.6°, 14.9°, 15,6°, 16,5°, 17,2°, 19,6°, 

23,1°, 24,2°, 28,1°, 30,2° и 31,6° (2θ ± 0,2°): 

                

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/05, A 61K 31/192, A 61K 36/185, A 

61K 45/06, A 61P 25/08  

(11)  11020   (13) Т1 

(21)  2020/733   (22) 18/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201514079  10/08/2015  GB 

(96)  29/07/2016 EP16747593.8 

(97)  01/07/2020 EP3334422 

(73)  GW Research Limited Sovereign House, 

Vision Park, Histon Cambridge, CB24 9BZ, 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)  STOTT, Colin; JONES, Nicholas; WILLIAMS, 

Robin and WHALLEY, Benjamin 

(54)  УПОТРЕБА НА  КАНАБИДИОЛИНСКАТА 

КИСЕЛИНА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ЕПИЛЕПСИЈА 

(57)  1  Терапевтски ефективна количина на 

канабидиолинска киселина (CBDA) за употреба 

во лекувањето на епилепсија, каде што CBDA е 

во форма на високо прочистен екстракт од 

канабис, така што CBDA е присутна повеќе од 

98% од вкупниот екстракт (w/w) или е 

синтетички произведена. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  B 21D 26/02, B 21D 53/78, B 21K 3/04, B 

23P 15/04  

(11)  11021   (13) Т1 

(21)  2020/736   (22) 18/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20130155398  12/12/2013  RU 

(96)  11/12/2014 EP14870491.9 

(97)  09/09/2020 EP3081319 

(73)  Institute For Metals Superplasticity 

Problems Of The Russian Academy Of 

Sciences; Open Joint Stock Company 

"Aviadvigatel" and Joint Stock Company "UFA 

Engine Industrial Association" Ul. St. 

Khalturina 39 Ufa Bashkortostan Republic 

45000RU; Pr. Komsomolsky 93 Perm 614990 , 

RU and Ul. Ferina 2 Bashkortostan Republic 

Ufa 450039, RU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(72)   INOZEMTSEV, Alexander Alexandrovich; 

MULYUKOV, Radik Rafikovich; PAVLINICH, 

Sergey Petrovich; ARTYUKHOV, Alexander 

Viktorovich; SAFIULLIN, Rinat Vladikovich; 

TRIFONOV, Vadim Gennadievich; KHARIN, 

Sergey Alexandrovich; MANAPOV, Irek 

Usmanovich and MOROZOV, Mikhail 

Alexandrovich 

(54)  ПОСТАПКА НА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ШУПЛА ЛОПАТИЧКА НА ВЕНТИЛАТОР 

(57)  1   Постапката на производство на шупла 

лопатичка на вентилатор за погонски мотор на 

гасна турбина со користење на дифузно 

заварување и суперпластично формирање, при 

што спомнатата лопатичка ја сочинуваат 

оплати од легура на титан и јазгро во форма на 

ребро за зацврстување, при што таа постапка 

опфаќа: 

составување на предформи на оплати (2) и 

јазгра (3) во толпата; 

прелиминарно нанесување на граничниот 

материјал во однапред одредена шема на 

мрежа во област каде што површините на 

предформите на оплата и јазгра доваѓаат во 

контакт, али не треба да се врзуваат при 

дифузното заварување, вклучувајќи ја зоната 

на колекторот; исто така 

снабдување на предформи на оплати со жлеб 

(9, 10) и предформи на јазгро со процеп (11) 

поради монтажа на најмалку една цевка; 

запечатување на толпата долж рабовите освен 

на место каде што најмалку една цевка ќе се 

монтира; 

монтажа на цевката (12) и нејзиното 

поврзување со зона на колекторот; 

отстранување на кислород и врзувачи на 

граничниот материјал од шуплините на 

толпата; 

потполно запечатување на толпата; 

затоплување на толпата, и дифузно 

заварување на предформи во однапред 

одредени области (13, 14), исто така долж 

влезниот раб, излезниот раб и периферниот 

раб, за да се произведе предформа од 

едноделна структура; 

давање на форма на аеропрофил на 

предформа на едноделната структура; 

изведување на суперпластична форма со 

доведување на работниот флуид во шуплината 

помеѓу предформи на оплата и јазгро со 

употреба исто така со најмалку една цевка, 

при што спомнатата постапка назначена со тоа, 

што 

зона на колекторот е изведена на страна на 

толпата, која што е соодветна на периферниот 

раб на лопатичката; и, 

за монтажа на една или повеќе цевки за 

доведување на работниот флуид пр 

суперпластично формирање, жлебот во 

предформи на оплата и процепи  во предформи 

на јазгро се изведени на растојание од 

надворешната граница на влезниот раб или 

излезниот раб помал од L/3, каде што L ја 

представува должината на тетива  на 

лопатичката долж периферниот раб. 

има уште 2 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  C 12N 5/02, C 12N 5/0775, C 12N 5/074, A 

61K 31/357  

(11)  11022   (13) Т1 

(21)  2020/737   (22) 18/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20140062526  23/05/2014  KR and 

20150071240  21/05/2015  KR 

(96)  22/05/2015 EP15795825.7 

(97)  12/08/2020 EP3147352 

(73)  BBHC 

[Hannam-dong] 72, UN village-gil Yongsan-gu 

Seoul 140-884 , KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  LEE, Sang Yeon; JUNG, Won Ju; KIM, Ho 

Bin; OH, Min Sun and LEE, Kye Ho 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ИНДУЦИРАНИ ПЛУРИПОТЕНТНИ МАТИЧНИ 

КЛЕТКИ ОД МЕЗЕНХИМАЛНИ МАТИЧНИ 

КЛЕТКИ СО ПОМОШ НА ФРАКЦИЈА НА 

ФЛОРОТАНИН 

(57)  1  Употреба на композиција на подлога 

која опфаќа 20 дo 150 µg/ml  фракција на 

флоротанин која е соединение на биекол 

претставена со следна хемиска формула 1 или 

нејзина сол за дедиференцирање на 

мезенхимални матични клетки во индуцирани 

плурипотентни матчни клетки   

 

има уште 5 патентни барања 

 



 

 

163 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/13, A 61K 31/27, A 61K 31/445, A 

61K 31/5377, A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61P 

25/28  

(11)  11024   (13) Т1 

(21)  2020/738   (22) 21/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201641028165  18/08/2016  IN 

(96)  14/08/2017 EP17764658.5 

(97)  08/07/2020 EP3500306 

(73)  Suven Life Sciences Limited Serene 

Chambers Road No. 5, Avenue 7, Banjara Hills, 

Hyderabad Telangana 500034 , IN 

(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)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI, 

Gopinadh and MOHAMMED, Abdul Rasheed 

(54)  ТРОЈНА КОМБИНАЦИЈА НА 

ИНВЕРЗИВНИ АГОНИСТИ НА ХИСТАМИН-3 

РЕЦЕПТОР, ИНХИБИТОРИ НА 

АЦЕТИЛХОЛИНСТЕРАЗА И АНТАГОНИСТИ 

НА NMDA РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Комбинација која што содржи 

инверзивни агонисти на хистамин-3 рецептор, 

инхибитор на ацетилхолинстераза и антагонист 

на NMDA рецептир; каде што инверзивните 

агонисти на хистамин-3 рецепторот се 

селектирани од N-[4-(1-Циклобутилпиперидин-

4-илокси)фенил]-2-(морфолин-4-ил)ацетамид; 

N-[4-(1-Циклопропилпиперидин-4-

илокси)фенил]-2-(морфолин-4-ил)ацетамид; и 

N-[4-(1-Изопропилпиперидин-4-илокси)фенил]-

2-(морфолин-4-ил)ацетамид; или фармацевтски 

прифатлива сол од тоа. 

има уште 17 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61P 31/16  

(11)  11023   (13) Т1 

(21)  2020/741   (22) 22/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201361885808 P  02/10/2013  US and 

201462002414 P  23/05/2014  US 

(96)  01/10/2014 EP14850550.6 

(97)  01/07/2020 EP3052192 

(73)  MedImmune, LLC and Humabs Biomed 

S.A. One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 

20878, US and Via dei Gaggini 3, 6500 

Bellinzona, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KALLEWAARD-LELAY, Nicole; CORTI, 

Davide; BENJAMIN, Ebony; MCAULIFFE, 

Josephine, Mary; PALMER-HILL, Frances; 

WACHTER, Leslie; YUAN, Andy; ZHU, Qing; 

LANZAVECCHIA, Antonio; GUARINO, Barbara 

and DEMARCO, Anna 

(54)  НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИ-ИНФЛУЕНЦА 

А АНТИТЕЛА И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Изолирано антитело или врзувачки 

фрагмент од истото што е способно да се 

врзува за хемаглутинин на инфлуенца A вирус 

и да неутрализира барем еден подтип на група 

1 и барем еден подтип на група 2 на инфлуенца 

A вирус, назначено со тоа, што антителото или 

врзувачки фрагмент од истото содржи HCDR1 

од СЕК ИД БР.: 113, HCDR2 од СЕК ИД БР.: 

114, HCDR3 од СЕК ИД БР.: 115, LCDR1 од СЕК 

ИД БР.: 118, LCDR2 од СЕК ИД БР.: 119 и 

LCDR3 од СЕК ИД БР.: 120. 

 има уште 6 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  F 42B 12/34, F 42B 8/12, F 42B 30/02, F 42B 

12/74  

(11)  11025   (13) Т1 

(21)  2020/745   (22) 22/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  102016009571  05/08/2016  DE 

(96)  02/08/2017 EP17748727.9 

(97)  24/06/2020 EP3494357 

(73)  RUAG Ammotec GmbH Kronacher Strasse 

63 90765 Fürth, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  SPANNER, Florian; RIESS, Heinz and 

STIER, Marcus 

(54)  КУРШУМ ОД ЦВРСТ МЕТАЛ, СИСТЕМ НА 

АЛАТИ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО  

НА КУРШУМИ ОД ЦВРСТ МЕТАЛ 

 

(57)  1  Метален цврст проектил (1) за вежби со 

фишеци, особено за употреба на пожелно 

полициски стрелишта, каде што цврстиот 

проектил (1) има дел со овално заострен врв (3) 

на предната страна и цилиндричен дел (5) за 

држење на цврстиот проектил (1) во фишекот и 

ја дефинира должината на еден проектил (lG) 

во аксијалниот правец (A), 

каде што делот со овално заострен врв (3) има 

овално заострен ѕид (31) и ротирачки 

симетрична овално заострена шуплина (33) која 

што е периферно ограничена со овално 

заострениот ѕид (31), каде што 

целосно цилиндричен дел на телото (7) на 

цврстиот проектил се протега во аксијалниот 

правец (A) преку помалку од 45% од должината 

на проектилот (lG), каде што почнувајќи од 

дното (35) на овално заострената шуплина (33), 

се протега една осовина (55) во цилиндричниот 

дел (5), која што осовина формира микроканал 

(57) и/или деформациска шуплина (53), каде 

што деформациската шуплина (53) е изострена 

најмалку во деловите кои што треба да бидат 

цилиндрични и/или најмалку во деловите кои 

што треба да бидат конусни со засек на 

предната страна. 

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07K 14/47, C 12N 15/864, C 12N 15/86C 

12N 9/78, C 12N 9/10, C 12N 9/12, A 61K 48/00 

(11)  11026   (13) Т1 

(21)  2020/746   (22) 22/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201461950157P  09/03/2014  US 

(96)  09/03/2015 EP15712226.8 

(97)  08/07/2020 EP3116900 

(73)  The Trustees of the University of 

Pennsylvania 3600 Civic Center Boulevard, 9th 

Floor Philadelphia PA 19104, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  WANG, Lili and WILSON, James M. 

(54)  КОМПОЗИЦИИ КОРИСНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

НА НЕДОСТАТОК НА ОРНИТИНСКА 

ТРАНСКАРБАМИЛАЗА (OTC)  

(57)  1  Рекомбинантниот вирусен вектор кој 

што ја опфаќа секвенца на нуклеинска киселина 

која што го кодира протеинот на хумана 

орнитинска транскарбамилаза (hOTC) и 

експресионите контролни секвенци кои што ја 

насочуваат експресијата на hOTC во клетките 

на црн дроб, при што hOTC секвенца на 

нуклеинска киселина е помала од 80% 

идентична на hOTC секвенца од див тип SEQ ID 

NO: 1 која што го кодира зрел или hOTC 

протеин од полна должина, и го експримира 

функционалниот hOTC, при што спомнатата 

hOTC секвенца е нуклеинска киселина одбрана 

помеѓу секвенца на нуклеинска киселина која 

што опфаќа SEQ ID NO: 5 или секвенца на 

нуклеинска киселина која што и е идентична 

најмалку 96 % дo 99 %. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  F 17C 13/08  

(11)  10972   (13) Т1 

(21)  2020/747   (22) 22/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201505375  19/06/2015  BE 

(96)  17/06/2016 EP16175110.2 

(97)  05/08/2020 EP3115676 

(73)  BASF SE and Van Hool NV 67056 

Ludwigshafen, DE and Bernard van Hoolstraat 

58 2500 Lier (Koningshooikt), BE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   Taeymans, Erik and  Bieker, Thorsten 

(54)  КОНТЕЈНЕР СО РЕЗЕРВОАР СО 

ЗГОЛЕМЕН ВОЛУМЕН И КАПАЦИТЕТ ЗА 

ТОВАРЕЊЕ 

(57)  1  Контејнер со резервоар (1) за 

складирање и/или транспорт на гас и/или 

течност, кој што контејнер со резервоар (1) има 

рамка и издолжен, главно цилиндричен сад на 

резервоарот (2) кој што има предна глава (13) и 

задна глава (13) поврзани со оклоп, и понатаму 

има шахта (10) и најмалку еден излезен вентил 

(21), при што рамката има две странични рамки 

(4), од кои предната рамка (4) е прицврстена на 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

садот на резервоарот (2) близу споменатата 

предна глава (13), а од кои задната рамка (4) е 

прицврстена на садот на резервоарот (2) во 

близина на споменатата задна глава (13), при 

што споменатата предна рамка (4) и 

споменатата задна рамка (4) понатаму имаат 

по 2 или 4 аголни излеани делови (7), при што 

споменатите аголни излеани делови (7) имаат 

отвори за подигнување кои што се прилагодени 

за низ нив да помине механизм за заклучување, 

кој што контејнер со резервоар (1) е долг 

најмалку 40 стапки, а кој што контејнер со 

резервоар (1) има волумен од најмалку 50,000 I 

и максимална бруто тежина поголема од 40,000 

kg, до најмногу 75,000 kg, што се карактеризира 

со тоа што предната и задната глава (13) 

поминуваат на растојание низ предните и 

задните рамки (4), кое растојание не е поголемо 

од 40% од должината на садот на резервоарот 

(2), и со тоа што споменатите аголни излеани 

делови (7) се изработени од челичен материјал 

со граница на еластичност од најмалку 600 

N/mm2.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/517, A 61P 35/00, A 

61P 35/02, A 61P 27/02, A 61P 19/02, A 61P 

29/00  

(11)  10973   (13) Т1 

(21)  2020/748   (22) 23/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201410456350  10/09/2014  CN 

(96)  07/09/2015 EPA15839519.4 

(97)  29/07/2020 EP3191475 

(73)  Hutchison Medipharma Limited Building 4, 

720 Cailun Road ZJ. Hi-Tech Park, Shanghai 

201203, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WU, Zhenping; LI, Wenji and CHU, Yuping 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 6-((6, 7-

ДИМЕТОКСИХИНАЗОЛИН-4-ИЛ)ОКСИ) -N,2-

ДИМЕТИЛБЕНЗОФУРАН-3-КАРБОКСАМИД 

(57)  1  Форма I на 6-((6,7-диметоксихиназолин-

4-ил)окси)-N,2-диметилбензофуран-3-

карбоксамид, назначено со тоа, што 

рендгенскиот дифрактограм на прашок од 

формата I содржи агли на дифракција изразени 

во степени 2-тета (2θ) на: 5.3, 10.7, 13.9, и 14.6, 

секој од аглите на дифракција има грешка од 

околу ± 0.2 степени (2θ). 

има уште 14 патентни барања 



 

 

169 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07D 453/02, A 61P 11/00, A 61P 29/00  

(11)  10974   (13) Т1 

(21)  2020/749   (22) 23/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20120195891  06/12/2012  EP 

(96)  05/12/2013 EP18156043.4 

(97)  29/07/2020 EP3345904 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 

26/A 43122 Parma , IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  RANCATI, Fabio and LINNEY, Ian 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИМААТ 

АКТИВНОСТ КАКО МУСКАРИНСКИ 

РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ И 

БЕТА2 АДРЕНЕРГИЧЕН АГОНИСТ 

(57)  1  Соединение со општа формула I  

  

кадешто  

 

Q е група со формула Q1  

  

Z е H или OH; 

Y е избран од Y’ и Y1 коишто се дивалентни 

групи со формула  

 

или 

кадешто   

A1 е бутилен; 

A2 е отсутен или (C1-C6)алкилен; 

B е избран од групата составена од 

пиразоледиил и тиофенедиил, опционално 

супституиран со една или повеќе групи избрани 

од метил; 

C е -OC(O)- или е C1  

           

кадешто  R4 е H;  

D е отсутен; 

n’ е 1; 

E е-O-;  

G е фенилен; 

R1 и R2 се независно H или арил;  

R3 е група со формула J1 или J2  

  

 

кадешто  R5 е група со формула K  

      

кадешто  p’ е 0 или P е отсутен или е CO, q е 

отсутен или е 1 и W е хетероарил, и негови 

фармацевтски прифатливи соли или солвати.  

има уште 6 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/454, A 61K 31/498, A 61P 31/12 

(11)  10975   (13) Т1 

(21)  2020/750   (22) 23/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201361783376P  14/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP17165207.6 

(97)  12/08/2020 EP3213750 

(73)  AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North 

Chicago, IL 60064 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BERNSTEIN, Barry M.; DUTTA, Sandeep; 

LIU, Wei; PODSADECKI, Thomas J.; CAMPBELL, 

Andrew L.; MENON, Rajeev M.; LIN, Chih-Wei; 

WANG, Tianli; AWNI, Walid M. and MENSING, 

Sven 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА ДВА АНТИВИРУСНИ 

АГЕНСИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ХЕПАТИТИС Ц 

(57)  1  Барем два директни активни 

антивирусни агенси (ДААи ) за употреба во 

постапка за лекување на ХЦВ инфекција, 

споменaтата постапка содржи администрирање 

на барем два ДААи кај ХЦВ пациент, кадешто 

ниту интерферон ниту рибавирин се 

администрирани кај споменатиот пацинет за 

време на споменатиот третман и споменатото 

лекување трае за 16 недели и кадешто 

споменатите барем два ДААи  содржат:  

или негова фармацевтска прифатлива сол и  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 491/04, C 07D 498/04, 

A 61K 31/437, A 61K 31/436, A 61K 31/4353, A 

61K 31/4375, A 61P 25/00  

(11)  10976   (13) Т1 

(21)  2020/751   (22) 23/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201641030062  02/09/2016  IN and 

2017410013343  13/04/2017  IN 

(96)  31/08/2017 EP17777380.1 

(97)  15/07/2020 EP3507289 

(73)  Suven Life Sciences Limited 5th Floor 

Serene Chambers, Road No. 5, Off Avenue 7 

Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI, 

Gopinadh; MOHAMMED, Abdul Rasheed and 

BADANGE, Rajesh Kumar 

(54)  ПОЗИТИВНИ АЛОСТЕРИЧНИ 

МОДУЛАТОРИ НА M1 РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формула (I), 

 

каде што: 

прстенот A е селектиран од: 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

 

 

 

A1 е CH2, CHF или CF2; 

R1 е селектиран од групата која што се состои 

од: 

 

 

Ra е OH; 

X1 е независно селектиран од CH2 или O; 

a е 0 или 1; 

R2 е -(C6-10)-арил или -(C5-10)-хетероарил; од 

кои секој е незадолжително заменет со еден 

или повеќе супституенти селектирани од 

халоген, -O-(C1-4)-алкил, -S-(C1-4)-алкил, -

N(CH3)2, -(C1-4)-алкил, -(C3 -6)-циклоалкил, 

хало(C1-4)-алкил, -OH, -NH2, -CN или R2a-; 

R2a е -(C6-10)-арил или (C5-10)-хетероарил; од 

кои секој е незадолжително заменет со еден  

 

или повеќе супституенти селектирани од 

групата која што се состои од халоген, -OH, -

NH2, -CN, -O-(C1-2)-алкил. -S-(C1-2)-алкил, -

(C1-2)-алкил или (C3-6)-циклоалкил; 

R3 е -(C1-4)-алкил, -(C3-6)-циклоалкил, -(C1-4)-

алкил-(C3-6)-циклоалкил, хало(C1-4)-алкил и 

водород; и 

R4 е водород, -(C1-4)-алкил и хало(C1-4)-алкил; 

или изотопска форма, стереоизомер, тавтомер 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/554, A 61P 25/08  

(11)  10977   (13) Т1 

(21)  2020/752   (22) 23/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20150017133  28/09/2015  GB 

(96)  28/09/2016 EP16777751.5 

(97)  24/06/2020 EP3356337 

(73)  Healx Limited Cambridge, Cambridgeshire 

CB3 0DU, GB 

(74)  Адвокат Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-

3,Скопје 

(72)  CAVALLA, David 

(54)  ТРИЦИКЛИЧНИ 

ДИБЕНЗОТИАЗЕПИНСКИ ТИП НА 

СОЕДИНЕНИЈА ЗА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА 

НА CDKL5 НАРУШУВАЊЕ 

(57)  1  Соединение од Формула I, или 

фармацевтски или ветеринарно прифатлива 

сол, или фармацевтски или ветеринарно 

прифатлив солват од било кој ентитет, за 

употреба на третирањето на CDKL5 

нарушување кај цицач, каде што соединението 

од Формула I се состои од: 

или фармацевтски или негова ветеринарно 

прифатлива сол, или фармацевтски или 

ветеринарно прифатливо солват на кој било 

ентитет, при што: 

           

R1 и R3 секој независно претставува, на 

секоја појава кога тука се користи, 

H или C1 до C5 алкил; 

R2 претставува халоген; 

R4 и R5 секој независно претставува H; 

R6 претставува -C(O)OR9; 

X претставува CH2, O или S; 

R9 претставува H or C1 или C5 алкил; 

и, 
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m е цел број од 1 до 6 вклучително. има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 239/90, C 07D 498/04, C 07D 495/04, 

C 07D 493/04, C 07D 217/24, C 07D 513/04, C 

07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 

25/24, A 61P 25/18, A 61P 25/00  

(11)  10978   (13) Т1 

(21)  2020/753   (22) 23/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201562265182P  09/12/2015  US 

(96)  09/12/2016 EP16820103.6 

(97)  24/06/2020 EP3386591 

(73)  Cadent Therapeutics, Inc. Cambridge, MA 

02139, US 

(74)  Адвокат Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-

3,Скопје 

(72)  FANGER, Christopher; ANDERSON, David, 

R.; VOLKMANN, Robert, A. and MENNITI, Frank, 

S. 

(54)  ХЕТЕРОАРОМАТИЧНИ NMDA РЕЦЕПТОР 

МОДУЛАТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Соединение претставено со формула I  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

 

прстени A и B се фузирани [5,6] или [6,6] 

хетероароматичен систем;  

Q е N или CR6; 

T е N или CR6; и 

y е 0 или 1 кадешто  

кога y е U1 и U2 се C; W и V се секој независно 

избрани од CR6; еден од Y и X е CR3 и еден од 

Y и X е CR6; и 

кога y е 0:  

X е CR3 или NR33; 

W е избран од групата составена од CR6, N или 

S; 

V е избран од групата составена од N, NR7, 

CR6, S и O; 

U1 и U2 може секој од C или N; кадешто кога 

еден од U1 и U2 е N другиот е C; и 

кога Q е CR6, T е N, W е CR6 и X е CR3; V не е 

S; 
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L1 е врска или врска C1-4 алкилен опционално 

прекината со O, и опционално супституиран со 

јаглерод којшто не е врзан за азотот од 

прстенот со еден, два или три супституенти 

секој независно избран од групата составена од 

халоген, OH, цијано и -NRaRb; 

R1 и R2, заедно со азотот кон којшто тие се 

сврзани, формира 4-6 член моноцикличен 

хетероцикличен прстен опционално 

супституиран со јаглерод со еден, два или 

повеќе супституенти секои избрани од групата 

составена од халоген, цијано, оксо, хидроксил и 

C1-6 алкил опционално супституиран со еден, 

два или три халогени; 

R3 е фенил, тиофенил, пиримидинил, 

пиразинил или пиридинил, секој опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно избран од групата составена од 

халоген и C1-3алкил опционално супституиран 

со еден, два или три халогени; 

R33 е избран од групата составена од фенил, 

нафтил, хетероарил, хетероциклил и C3-6 

циклоалкил, кадешто R33 е опционално 

супституиран со еден, два или три супституенти 

секој независно избрани од групата составена 

од C1-4 алкил, халоген, хидроксил, C1-4 

алкокси, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

6циклоалкил, C1-6алкил-S(O)2-, C1-

6алкилкарбонил, RaRbN-SO2-, NRaRb, C(O)OH, 

C1-4алкоксикарбонил, и NraRb карбонил; 

кадешто C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, 

C3-6циклоалкил, C1-6алкил-S(O)2- и C1-

6алкилкарбонил може да биде опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

секој избрани од групата составена од халоген, 

хидроксил, цијано, и NRaRb;  

R6 е независно избран за секоја појава од 

групата составена од водород, халоген, цијано, 

C1-4 алкил, C(O)OH, C(O)H, -C(=NH)-NRaRc, 

фенил, пиридинил и пиримидинил, кадешто 

споменатиот C1-4 алкил опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секои избрани од групата составена од -NRaRb, 

C1-4алкокси, халоген, цијано, хидроксил, 

C(O)H,   и =NRa и споменатиот фенил е 

опционално супституиран со еден или два 

супституенти секој избран од групата составена 

од NRaRb,             C1-4алкокси, халоген, цијано, 

хидроксил, C(O)H, и =NRa I, и 

R7 е избран од групата составена од водород, 

C1-6алкил, C2-6алкинил, C3-6циклоалкил, 

хетероциклил, хетероарил, и фенил; кадешто              

C1-6алкил, C2-6алкенил и C3-6циклоалкил 

може опционално да биде супституиран со еден 

или повеќе супституенти секој избран од 

групата составена од халоген, хидроксил, C1-

4алкокси, цијано, -Si(Rs)0-3, -O-Si(Rs)0-3, и 

NRaRb, кадешто Rs е H или C1-6алкил и 

кадешто споменатиот C1-4алкокси е 

опционално супституиран со халоген или -

Si(Rs)0-3; 

Rc е избран од групата составена од водород, 

C1-3алкил, и хидроксил; 

Ra и Rb се независно избрани, на секоја појава, 

од групата составена од водород, C1-4 

алкилкарбонил, -C(O)-O-C1-4алкил, C3-

6циклоалкил и C1-3алкил; кадешто C1-3алкил и 

C3-6циклоалкил може опционално да биде 

супституиран со јаглерод којшто не е врзан за 

азотот со еден или повеќе супституенти секој 

избран од групата составена од флуорин, 

цијано, оксо и хидроксил; или 

Ra и Rb, заедно со азотот кон којшто тие се 

сврзани, формира 4-6 член хетероцикличен 

прстен може да има дополнителен хетероатом 

избран од O, S, или N; и кадешто 4-6 член 

хетероцикличен прстен може опционално да 

биде супституиран со јаглерод којшто не е 

врзан за азотот со еден или повеќе 

супституенти избрани од групата составена од 

флуорин, метил, цијано, оксо и хидроксил.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/192, A 61K 31/327, A 61K 9/06, A 

61P 17/10  

(11)  11042   (13) Т1 

(21)  2020/754   (22) 24/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201462029043 P  25/07/2014  US 

(96)  16/07/2015 EP15736304.5 

(97)  19/08/2020 EP3171857 

(73)  Galderma Research & Development 2400 

Route des Colles Les Templiers 06410 Biot, FR 

(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)  LEONI, Matthew James; GRAEBER, Michael 

and MANNA, Vasant 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА АДАПАЛЕН И 

БЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

СЕРИОЗНИ АКНИ 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

0,3% според тежината адапален или негова 

фармацевтски прифатлива сол и 2,5% според 

тежината бензоил пероксид, како активни 

состојки, каде што процентите според тежината 

се релативни во однос на вкупната тежина на 

составот, за негова употреба со локална 

примена при лекувањето на воспалителни 

лезии на акни кај еден субјект кој што има 

оценка 4 од глобална испитување, каде што 

составот е воден гел. 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07K 5/065, A 61K 38/05, A 61P 35/00  

(11)  11043   (13) Т1 

(21)  2020/755   (22) 24/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20150007903  08/05/2015  GB 

(96)  06/05/2016 EP16722854.3 

(97)  22/07/2020 EP3280721 

(73)  Oncopeptides AB Västra Trädgårdsgatan 

15 111 53 Stockholm, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WAHLSTRÖM, Niklas Håkan and 

WENNERBERG, Johan Anders 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ДЕРИВАТИ НА АЗОТЕН ГАС (NITROGEN 

MUSTARD) 

(57)  1  Постапка за добивање на соединение 

(III) или негов незаштитен производ:  

  

којшто содржи реагирачко соединение (II)  

  

 

со хлорооцетна киселина во присуството на 

редуцирачки агенс; 

кадешто PG е заштитна група и R е OH во 

соодветна заштитна форма или  

             

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 291/06  

(11)  11044   (13) Т1 

(21)  2020/756   (22) 25/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201662397520P  21/09/2016  US and 

201662397528P  21/09/2016  US 

(96)  14/09/2017 EP17772569.4 

(97)  22/07/2020 EP3322695 

(73)  Celanese International Corporation 222 W. 

Las Colinas Blvd., Suite 900N Irving, TX 75039 , 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GROER, Peter; YADAV, Arvind and 

MOLLENKOPF, Christoph 

(54)  АЦЕСУЛФАМ КАЛИУМ СОЕДИНЕНИЈА И 

ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ  

(57)  1  Постапка за добивање на краен 

ацесулфам калиум состав, постапката ги 

содржи чекорите на:  

 

(a) добивање на состав на циклизирачки агенс 

којшто содржи циклизирачки агенс и 

растворувач и има почетна температура; 

(b) ладење на составот на циклизирачки агенс 

за да се формира изладен состав на 

циклизирачки агенс којшто има температура на 

ладење во опсег од  

-15°C до 25°C, кадешто температурата на 

ладење е барем 2°C пониска од почетната 

температура;  

(c) реагирање на ацетоацетамидна сол со 

циклизирачкиот агенс во изладениот состав на 

циклизирачки агенс за да се формира состав на 
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цикличен сулфур триоксид адукт којшто содржи 

адукт на цикличен сулфур триоксид, кадешто 

времето за реакцијата на циклизација е 

помалку од 35 минути; и 

(d) формирање на краен состав на ацесулфам 

калиум од цикличниот сулфур триоксид адукт, 

кадешто крајниот ацесулфам состав содржи не-

хлориниран ацесулфам калиум и помалку од 9 

wppm 5-хлоро-ацесулфам калиум.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  H 01C 7/12, H 01C 7/102  

(11)  11045   (13) Т1 

(21)  2020/758   (22) 28/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201715795986  27/10/2017  US 

(96)  25/08/2018 EP18190872.4 

(97)  12/08/2020 EP3413320 

(73)  RIPD Research and IP Development Ltd. 

66 Akropoleos Avenue Strovolos 2012 Nicosia, 

CY 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  TAVCAR, Tine; RUSTJA, Sasa; 

CHOROZOGLOU, Alexis; PEPPAS, George; 

XEPAPAS, Fotis and POLITIS, Zafiris G. 

(54)  УРЕД ЗА ЗАШТИТА ОД ПРЕВИСОК 

НАПОН СО ПОВЕЌЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКИ 

ВАФЕРИ  

(57)  1  Уред за заштита од превисок напон 

(100) кој што се состои од: 

склоп на полупроводници (150) кој што се 

состои од: 

мноштво полупроводнички вафери (152, 154, 

156) од кои секој е направен од 

полупроводнички материјал; 

најмалку еден електрично спроводлив член за 

меѓусебно поврзување (160, 162) кој што ги 

поврзува полупроводничките вафери во 

електрична паралела; и 

средство за спојување (164, 164’) кое што 

спојува најмалку два од полупроводничките 

вафери во склопот на полупроводници еден со 

друг; 

каде што полупроводничките вафери и 
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најмалку едниот член за меѓусебно поврзување 

се аксијално наредени; 

прва електрода (122); и 

втора електрода (124); 

каде што најмалку едниот електрично 

спроводлив член за меѓусебно поврзување ги 

поврзува полупроводничките вафери во 

електрична паралела помеѓу првата и втората 

електрода; и  

каде што полупроводничките вафери се 

аксијално наредени помеѓу првата и втората 

електрода. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4985, A 61K 9/48, A 61K 9/10  

(11)  11046   (13) Т1 

(21)  2020/759   (22) 28/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(96)  10/01/2018 EP18386001.4 

(97)  05/08/2020 EP3510997 
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(73)  Gap S.A. 46 Agissilaou Str. 173 41 Agios 

Dimitrios Attikis, GR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Panethymitaki, Chrysoula; Georgikopoulou, 

Kalliopi and  Pitsikas, Georgios Taxiarhis 

(54)  МЕКИ ЖЕЛАТИНСКИ КАПСУЛИ КОИ 

СОДРЖАТ СУСПЕНЗИЈА НА ТАДАЛАФИЛ 

(57)  1  Мека желатинска капсула која содржи 

суспензионен состав на тадалафил, или негова 

фармацевтски прифатлива сол, во течен носач, 

каде што течниот носач содржи растително 

масло, не-јонски емулгатор со хидрофил-

липофил рамнотежна вредност помала или 

еднаква на 10, не-јонски емулгатор со 

хидрофил-липофил рамнотежна вредност од 12 

до 14, и едно или повеќе средства за 

згуснување. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  B 60P 7/08, B 60P 7/06  

(11)  11047   (13) Т1 

(21)  2020/760   (22) 28/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  UA20163540  18/05/2016  IT 

(96)  11/04/2017 EP17165898.2 

(97)  19/08/2020 EP3246203 

(73)  Manitou Italia S.r.l. Via Cristoforo Colombo 

2 Localita' Cavazzona 41013 Castelfranco 

Emilia (Modena), IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   IOTTI, Marco 

(54)  ВЛЕЧНА КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТ НА 

ОПРЕМА 

(57)  1  Влечна количка (1) за транспорт на 

опрема (2, 3, 4, 5, 6) наменетa да бидe 

монтирана на телескопски натоварувач или 

слично, која што содржи платформа за 

поддршка (10), членови за движење (7), на 

пример тркала или слично, и која што има една 

или повеќе единици за закачување (8, 112, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 20), монтирани на 

споменатата платформа за поддршка (10) и 

прилагодени за стабилно прицврстување на 
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најмалку една опрема на самата платформа 

(10); 

каде што една или повеќе од споменатите 

единици за закачување се прилагодени за 

автоматско прифаќање на една или повеќе 

опреми (2, 3, 4, 5, 6); 

каде што најмалку една од споменатите 

единици за закачување се состои од најмалку 

еден елемент за позиционирање (112, 13, 14, 

20), погоден за механичко прифаќање на 

опрема, и најмалку еден уред за спојување (15, 

16, 17, 18), кој што може да овозможи 

спојување и ослободување на опремата која 

што е прифатена со споменатиот елемент за 

позиционирање (112, 13, 14, 20); 

каде што споменатиот уред за спојување (15, 

16, 17) се состои од: 

најмалку еден подвижен елемент (1516171); 

и 

најмалку еден еластичен контрастен елемент 

кој што делува врз споменатиот подвижен 

елемент (1516171); 

при што количката (1) се карактеризира со тоа 

што најмалку една од споменатите единици за 

закачување има најмалку еден уред за 

спојување (15, 16) кој што има подвижен 

елемент (151,161), што претставува 

продолжена рака која што има валјак за контакт 

(152, 162). 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 39/395  

(11)  11075   (13) Т1 

(21)  2020/761   (22) 28/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201361774732P  08/03/2013  US 

(96)  04/03/2014 EP14761062.0 

(97)  02/09/2020 EP2964258 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BEIDLER, Catherine Brautigam; KIKLY, 

Kristine Kay; BRIGHT, Stuart Willis and GIRARD, 

Daniel Scott 

(54)  АНТИТЕЛА КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА 

IL-23  

(57)  1  Антитело коешто се врзува за p19 

субединица на човечкиот IL-23 коeшто содржи 

лесна низа и тешка низа, кадешто лесната низа 

содржи лесна низа на варијабилен регион 

(LCVR) и тешката низа содржи тешка низа на 

варијабилен регион (HCVR), кадешто 
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аминокиселинската секвенца на LCVR е SEQ ID 

NO: 8 и аминокиселинската секвенца на HCVR 

е SEQ ID NO: 7.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07D 213/85  

(11)  11076   (13) Т1 

(21)  2020/762   (22) 29/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  16167996  03/05/2016  EP 

(96)  26/04/2017 EPA17724498.5 

(97)  19/08/2020 EP3458443 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CLEVE, Arwed; BRÄUER, Nico; WERNER, 

Stefan; MESCH, Stefanie; HERBERT, Simon, 

Anthony; KOCH, Markus; DAHLLÖF, Henrik; 

OSMERS, Maren; HARDAKER, Elizabeth and 

LISHCHYNSKYI, Anton 

(54)  АРОМAТСКИ СУЛФОНАМИД ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

        

назначено со тоа, што: 

X претставува C-R2a или N; 

R1 претставува група селектирана од: 

каде што * ја означува точката на прикачување 

на наведената група со остатокот од 

молекулот; 

R2 претставува фенил или хетероарил, 

каде што наведените фенил или хетероарил 

групи се опционално супституирани еднаш до 

три пати со R1се, независно едно од друго, 

исти или различни, или  

супституирани еден пат со R11a и опционално 

еднаш до два пати со R11 се независно едно од 

друго, исти или различни, или супституирани со 

два соседни супституенти R11 кои заедно 

претставуваат метилендиокси група за да се 

формира 5-член прстен; 

R2a претставува водород, циано, нитро, 

халоген, C1-C2-алкил или C1-C2-халоалкил; 

R2b претставува водород, халоген, C1-C2-

алкил или C1-C2-халоалкил; 

R2c претставува водород, халоген, C1-C2-

алкил или C1-C2-халоалкил, каде што не 

помалку од едно од R2a, R2b и R2c претставува 

водород; 

R3 претставува водород или флуоро; 

R4 претставува водород, флуоро, метил или 

OH; 

R5 претставува водород или C1-C3-алкил; 

R6 претставува халоген, циано, нитро, OH, C1-

C4-алкил, C1-C4-халоалкил, C1-C4-алкокси, C1-

C4-халоалкокси или F3CS-; 

R6a и R6b се исти или различни и 

претставуваат, независно едно од друго, 

соодветно 

R6a водород, халоген, хидрокси, нитро, циано, 

C1-C4-алкил, C3-C6-циклоалкил, C1-C4-

халоалкил, C1-C4-алкокси, C1-C4-халоалкокси, 

HO-(C2-C4-алкокси)-, (C1-C4-алкокси)-(C2-C4-

алкокси)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-

O-C(O)-, R9R10N-C(O)- или (C1-C4-алкил)-SO2-; 
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R6b водород, халоген, хидрокси, нитро, циано, 

C1-C4-алкил, C3-C6-циклоалкил, C1-C4-

халоалкил, C1-C4-халоалкокси, HO-(C2-C4-

алкокси)-, (C1-C4-алкокси)-(C2-C4-алкокси)-, 

R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, 

R9R10N-C(O)- или (C1-C4-алкил)-SO2-; или  

R6a и R6b соседно едно на друго заедно 

претставуваат група селектирана од -O-CH2-

CH2-, -O-CH2-O- или -O-CH2-CH2-O-; 

R7a и R7b се исти или различни и 

претставуваат, независно едно од друго, 

водород, хидрокси, халоген, C1-C4-алкил или 

C1-C4-халоалкил; 

R8 претставува, независно од секое соодветно 

појавување, C1-C6-алкил, C1-C4-алкокси-C1-

C4-алкил, C3-C6-циклоалкил или C1-C4-

халоалкил; 

R9 и R10 се исти или различни и претставуваат, 

независно едно од друго, водород, C1-C4-

алкил, C3-C6-циклоалкил, C1-C4-халоалкил или 

(CH3)2N-C1-C4-алкил или заедно со азотниот 

атом на кој тие се прикачени формираат 4- до 

6-член хетероцикличен прстен што содржи 

азот, наведениот прстен опционално содржи 

еден дополнителен хетероатом селектиран од 

O, S, NH, NRa во кое Ra претставува C1-C6-

алкил или C1-C6-халоалкил група и е 

опционално супституирано, еднаш до три пати, 

независно едно од друго, со халоген или C1-C4-

алкил; 

R11 претставува, независно едно од друго, 

халоген, хидрокси, нитро, циано, C1-C4-алкил, 

C2-C4-алкенил, C1-C4-халоалкил, C1-C6-

хидроксиалкил, C1-C4-алкокси, C1-C4-

халоалкокси, (C1-C4-алкокси)-(C1-C4-алкил)-, 

(C1-C4-халоалкокси)-(C1-C4-алкил)-, R9R10N-

(C1-C4-алкил)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-

C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)-, (C1-C4-

алкил)-S- или (C1-C4-алкил)-SO2-; 

R11a претставува група селектирана од C3-C6-

циклоалкил, морфолино, 
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каде што * ја означува точката на прикачување 

на наведената група со остатокот од 

молекулот; 

R12 претставува, независно едно од друго, 

халоген, хидрокси, нитро, циано, C1-C4-алкил, 

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

хидроксиалкил, C1-C4-алкокси, C1-C4-

халоалкокси, (C1-C4-алкокси)-(C2-C4-алкил)-, 

(C1-C4-халоалкокси)-(C2-C4-алкил)-, R9R10N-, 

R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-

C(O)- или (C1-C4-алкил)-SO2-; 

n претставува 0, 2 или 3; 

или N-оксид, сол, хидрат, солват, таутомер или 

стереоизомер на наведеното соединение, или 

сол на наведениот N-оксид, таутомер или 

стереоизомер. 

има уште 24 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4A 61K 31/216, A 61K 45/06, A 

61K 31/519, A 61K 31/506, A 61P 7/10, A 61P 

9/00, A 61P 7/02, A 61P 43/00, A 61P 3/14, A 61P 

9/04, A 61P 11/00, A 61P 13/12  

(11)  11077   (13) Т1 

(21)  2020/763   (22) 29/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  15178141  23/07/2015  EP 

(96)  15/07/2016 EPA16739146.5 

(97)  23/09/2020 EP3325013 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FOLLMANN, Markus; MARQUARDT, Tobias 

and STASCH, Johannes-Peter 

(54)  СТИМУЛАТОРИ/АКТИВАТОРИ НА 

РАСТВОРЛИВА ГВАНИЛАТ ЦИКЛАЗА ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО НЕП-ИНХИБОТОР И/ИЛИ 

АНГИОТЕНЗИН AII-АНТАГОНИСТ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Комбинации што содржат sGC 

стимулатор селектиран од групата составена 

од соединенијата со формулите 
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или sGC активаторот со формулата 

  

сакубитрил и валсартан и исто така во секој 

случај солите, солватите и солватите на 

нивните соли. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4545, A 61P 35/00 

(11)  11078   (13) Т1 

(21)  2020/764   (22) 29/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201462079742P  14/11/2014  US 

(96)  06/11/2015 EP18204389.3 

(97)  09/09/2020 EP3473619 

(73)  ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Henry, James Robert 

(54)  АУРОРА A КИНАЗЕН ИНХИБИТОР  

(57)  1  Терц-бутиламин сол на (2R,4R)-1-[(3-

хлоро-2-флуоро-фенил)метил]-4-[[3-флуоро-

6[(5-метил-1H-пиразол-3-ил)амино]-2-

пиридил]метил]-2-метил-пиперидин-4-

карбоксилна киселина којашто ја има 

формулата:  

    

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 24B 3/12, A 24B 1/02  

(11)  11079   (13) Т1 

(21)  2020/767   (22) 29/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20160008317  12/05/2016  GB 

(96)  04/05/2017 EP17723474.7 

(97)  29/07/2020 EP3454677 

(73)  British American Tobacco (Investments) 

Ltd Globe Housen 1 Water Street London 

WC2R 3LA , GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  RITT, Daniel Augusto; SCREMIN, Jeronimo; 

MILAK, Valdir; BERGER, Irving Joseph; 

MARTINS, Paula Fabiane and BRAZ DE 

OLIVEIRA, Vando 

(54)  УРЕД И ПОСТАПКА ЗА УПОТРЕБА ВО 

СУШАРА ЗА СУШЕЊЕ НА ТУТУН 

(57)  1  Уред за употреба во сушара (100) за 

сушење на тутун која што опфаќа: 
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комора (211) за согорување поради согорување 

на гориво; 

издувна цевка (305) која што овозможува на 

гасовите од согорување да заминат од 

комората (211) за согорување; 

вентилатор (320) за извлекување на гасови од 

согорување долж издувната цевка (305) од 

комората (211) за согорување, 

и назначен со тоа, што вентилаторот е 

направен за создавање на негативен притисок 

во внатрешноста на комората (211) за 

согорување и издувна цевка (305) во поредење 

со притисок надвор од уредот; 

и со тоа, што уредот понатаму опфаќа: 

вентил за вшмукување (203) за воздух за 

обезбедување на довод на воздух во комора 

(211) за согорување; и 

контролен систем (340) за контролирање на 

брзината на согорување во комората  (211) за 

согорување со прилагодување (i) на вентилатор 

(320) за извлекување на гасови од согорување 

долж издувната цевка (305) и (ii) довод на 

воздух низ  вентил за вшмукнување (203) за 

воздух. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 10L 1/00  

(11)  11080   (13) Т1 

(21)  2020/768   (22) 30/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201200184  06/01/2012  GB 

(96)  04/01/2013 EP13700182.2 

(97)  09/09/2020 EP2800800 

(73)  Johnson Matthey Public Limited Company 

5th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 

4AB, GB 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. 

”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје 

(72)  CROUD, Vincent Brian; EDWORTHY, Ian 

Stuart and McCALLIEN, Duncan 

(54)  ТРЕЈСЕРИ И МЕТОДА НА 

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ 

(57)  1  Метод на обележување на 

јаглеводородна течност избрана од дизел 

гориво и бензин, што опфаќа чекор на 

додавање на наведената течност, како 

соединение за трасирање, соединение со 

формулата I: 

                

каде што, 

секое А е независно избрано од групата која се 

состои од (i) фенилна група, (ii) фенил група 

заменета со еден или повеќе халоген атоми, 

алифатична група или халогенирана 

алифатична група, (iii) делумно или целосно 
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халогенирана алкилна група или (iv) линеарна 

разгранета или циклична C1 - C20 алкилна 

група и секој B е независно избран од групата 

која се состои од 

(i) фенил, 

(ii) несупституирана фенилметил група, 

(iii) супституирана фенилна група во која 

бензeнскиот прстен е заменет со барем еден од 

супституентите избрани од групата која се 

состои од атом на флуор, делумно или целосно 

халогенирана алкил група и линеарна, 

разгранета или циклична C1 - C20 алкилна 

група , 

(iv) супституирана фенилметил група во која 

бензенскиот прстен е заменет од најмалку еден 

од супституентите избрани од групата што се 

состои од атом на флуор, делумно или целосно 

халогена алкил група и линеарна, разгранета 

или циклична C1 - C20 алкил група, или 

(v) 1,1-диметилпропил, 1,1-диметилбутил, 1-

етил-1-метилпропил, 2,2-диметилбутил, 1,1,2-

триметил пропил, 1,2,2-триметилпропил, 1-

етил-2,2-диметилпропил, 1-метилетил-2,2-

диметилпропил, 2-метилциклохексил, 3-

метилциклохексил, 4-метилциклохексил, 

циклохексилметил, 1-адамантил, 2-адамантил и 

декахидронафтил-групи; 

при што споменатото соединение за трасирање 

се додава на наведената течност на 

јаглеводород во концентрација во опсег од 1 

микрограм на литар до 1000 микрограми на 

литар. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/705, A 61K 38/00  

(11)  11081   (13) Т1 

(21)  2020/769   (22) 30/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20100306311P  19/02/2010  US; 

20100334806P  14/05/2010  US and 

20100412309P  10/11/2010  US 

(96)  22/02/2011 EP15198516.5 

(97)  22/07/2020 EP3053932 

(73)  Xencor, Inc. 111 W. Lemon Avenue 

Monrovia, CA 91016 , US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LAZAR, Gregory, A. and BERNETT, 

Matthew, J. 

(54)  НОВИ CTLA4-IG ИМУНОАДХЕЗИНИ  

(57)  1  Имуноадхезин којшто содржи: 

 

прв домен којшто содржи CTLA4 на SEQ ID 

NO:6 или варијанта CTLA4 како што е 

споредено со SEQ ID NO: 6, кадешто 

споменатата варијанта CTLA4 содржи барем 

една аминокиселинска модификација во 

природниот CTLA4, кадешто споменатата 

модификација е супституција на CTLA4 

позиција T5кадешто споменатата варијанта 

обезбедува подобрено врзување за B7-B7-2, 

или заедно B7-1 и B7-2; и  

втор домен којшто содржи Fc варијабилен 

регион од див тип на Fc полипептид, 

споменатата Fc варијанта содржи 

аминокиселински супституции во Fc регион на 

споменатиот див-тип на Fc полипептид на 

M428L и N434S, кадешто нумерирањето е во 

согласност со EU индекс како во Кабат.  

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

 

 (51)  C 07K 1/16, A 61K 38/46  

(11)  11082   (13) Т1 

(21)  2020/770   (22) 30/09/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201070067  24/02/2010  DK and 307587 P  

24/02/2010  US 

(96)  23/02/2011 EP17192938.3 

(97)  05/08/2020 EP3281636 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 

26/A 43122 Parma, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Fogh, Jens; Andersson, Claes; Weigelt, 

Cecilia; Hydén, Pia; Reuterwall, Helena and 

Nilsson, Stefan 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА РЕКОМБИНАНТНА 

ЛИЗОЗОМНА АЛФА-МАНОЗИДАЗА 

(57)  1  Процес за прочистување на 

рекомбинантна човечка лизозомална алфа-

манозидаза од клеточна култура, каде што една 

фракција од споменатата клеточна култура која 

што содржи рекомбинантна човечка 

лизозомална алфа-манозидаза е подложен на 

хроматографија на смола која што содржи 

мултимодален лиганд, каде што споменатиот 

мултимодален лиганд  врзан за смола е 

супстанција која што има група на карбоксилна 

киселина или сулфонска киселина, 

каде што споменатиот процес резултира во 

состав кој што содржи прочистена алфа-

манозидаза што се карактеризира со тоа што 

најмалку 80% од алфа-манозидазата е 

присутна како 130 kDa гликопротеин. 

има уште 17 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  H 04L 12/26, H 04L 12/12  

(11)  11091   (13) Т1 

(21)  2020/771   (22) 01/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  12787194.5  09/10/2012  EP 

(96)  09/10/2012 EP12787194.5 

(97)  08/07/2020 EP2907270 

(73)  ASSIA SPE, LLC 1209 Orange Street 

Corporation Trust Center, Wilmington, DE 

19801, 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)  YUN, Sungho; GOLDBURG, Marc; GARCIA 

HERNANDEZ, Carlos and RHEE, Wonjong 

(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ НА 

ЛАТЕНТНОСТ КАЈ КОМУНИКАЦИСКИ 

СИСТЕМИ 

(57)  1  Метод кој што се состои од: 

одредување (201), од страна на прв 

комуникациски уред, на состојбата на 

управување со напојувањето на втор 

комуникациски уред, при што вториот 

комуникациски уред може да работи според 

мноштво состојби за управување со 

напојувањето со поголема или помала 

употреба на напојувањето што одговара на 

различни нивоа на активност, каде што 

одредувањето на состојбата на управување со 

напојувањето на вториот комуникациски уред 

се состои од преземање на информациите за 

статусот од вториот комуникациски уред; 

пренесување (202), од страна на првиот 

комуникациски уред, на еден или повеќе пакети 

до вториот комуникациски уред преку 

комуникациска врска, при што едниот или 

повеќето пакети треба да ги прими вториот 

комуникациски уред додека се наоѓа во 

состојба на управување со напојувањето; 

примање (203), од вториот комуникациски уред 

преку комуникациската врска, на еден или 

повеќе пакети за одговор како одговор на 

едниот или повеќето пакети; и 

одредување (204) на латентноста на 

комуникациската врска каде што вториот 

комуникациски уред е во состојба на 

управување со напојувањето врз основа на 

едниот или повеќето пакети и едниот или 

повеќето пакети за одговор. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61M 5/315, A 61M 5/24  

(11)  11092   (13) Т1 

(21)  2020/774   (22) 05/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201662310961P  21/03/2016  US 

(96)  14/03/2017 EP17714086.0 

(97)  29/07/2020 EP3432948 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 , 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JUDSON, Jared Alden and MOULTON, 

Timothy Lee 

(54)  МЕДИЦИНСКИ УРЕД ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 

СО АКСИЈАЛНО ДВИЖЕЧКИ ЧЛЕН ЗА 

ПРОШИРУВАЊЕ 

(57)  1  Медицински уред за доставување (20, 

20В, 20С) за користење со резервоар со 

лекарство (22) има тело на резервоар (24) кое 

што го држи лекарството (25) и дефинира отвор 

за излез (28), резервоарот за лекарство 

понатаму вклучува клип (26) распореден во 

рамките на телото на резервоарот, движењето 

напред на клипот во телото на резервоарот 

исфрлува лекарство преку отворот за излез; 

уредот за доставување се состои од: 

 

потпорен состав (30, 30В) адаптиран да го 

потпира резервоарот со лекарство (22); и 

движечки склоп (32, 32В)  потпрен на 

потпорниот состав (30, 30В) и адаптиран да го 

движи напред клипот (26) во рамките на телото 

на резервоарот (24), 

карактеризиран со тоа што движечкиот склоп се 

состои од: 

 

движечка лента (40, 40В) која што има пресек 

на периферен раб (56, 56В) и пресек на раб 

блиску до центарот (58, 58В), движечката лента 

има вовлечена конфигурација и издолжена 

конфигурација каде што вовлечениот дел (54, 

54В) од движечката лента во вовлечената 

конфигурација дефинира спирала и 

издолжениот дел (52. 52В) од движечката лента 

во издолжената конфигурација дефинира 

завојна линија, движечката лента е 

диференцијално подвижна помеѓу вовлечената 

и издолжената конфигурација, движењето на 

движечка лента од вовлечената конфигурација 

до издолжената конфигурација  дефинира  оска 

на движење (50, 50В); механички придвижувач 

(38) оперативно споен со движечката лента (40, 

40В) и селективно ја ротира движечката лента 

околу оската на движење (50, 50В) каде што 

ротацијата на движечката лента во прва насока 

ја издолжува движечката лента и ротацијата на 

движечката лента во спротивна втора насока ја 

вовлекува движечката лента; 

членот на провлекување (88, 88В, 88С) 

оперативно е распореден помеѓу потпорниот 

состав (30, 30В) и движечката лента (40, 40В), 

членот на провлекување е зафатен со барем 

дел (166) од пресекот на работ блиску до 

центарот (58, 58В) кога движечката лента е 

барем делумно издолжена; 

носечки член (80, 80В) потпрен на движечката 

лента (40, 40В) блиску до центарот на 

периферниот крај од движечката лента, 

носечкиот член е адаптиран да применува 

аксијална сила на клипот (26) кога движечката 

лента е издолжена; и 

каде што аксијалната сила применета од 

носечкиот член (80, 80В) на клипот (26) е барем 

делумно пренесена на потпорниот состав (30, 

30В) преку резервоарот со лекарство (22) и, 

кога аксијално оптоварување на притисок е 

пренесено на потпорниот состав преку членот 

на провлекување (88, 88В, 88С).      

има уште 20 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/138, A 61K 31/404, A 61K 9/48, A 

61K 9/20, A 61K 9/24, A 61K 9/16  

(11)  11093   (13) Т1 

(21)  2020/775   (22) 05/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20140060654  05/11/2014  FR 

(96)  04/11/2015 EP15807949.1 

(97)  08/07/2020 EP3215130 

(73)  Les Laboratoires Servier 35, Rue de 

Verdun 92284 Suresnes , FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје 

(72)  FONKNECHTEN, Gilles 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ШТО СЕ 

СОСТОЈАТ ОД БИСОПРОЛОЛ И 

ПЕРИНДОРИЛ 

(57)  1  Фиксиран фармацевтски состав што 

содржи бисопролол и негови фармацевтски 

прифатливи соли и периндоприл и негови 

фармацевтски прифатливи соли во 

комбинација со еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи компоненти, нивните хидрати и 

нивни кристални форми, при што бисопрололот 

и периндоприл се физички раздвоени. 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(51)  A 61K 31/404, A 61K 31/4045, A 61K 

31/437, A 61K 31/4355, A 61K 31/424, A 61K 

31/423, A 61K 31/405, A 61K 31/407, A 61K 

31/4184, A 61K 31/4188, A 61P 37/00, A 61P 

35/00, A 61P 31/00, A 61P 25/00, A 61P 43/00  

(11)  11094   (13) Т1 

(21)  2020/776   (22) 05/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20140006154  04/04/2014  GB and 

20150002156  10/02/2015  GB 

(96)  19/03/2015 EP15710533.9 

(97)   EP3125883 

(73)  Iomet Pharma Ltd. Nine Bioquarter Little 

France Road, Edinburgh, EH16 4UX, 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)  COWLEY, Phillip; WISE, Alan; DAVIS, Susan 

and KICZUN, Michael 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ ЗА УПОТРЕБА 

ВО МЕДИЦИНАТА 

(57)  1  Соединение за употреба во лекувањето 

на канцер кое што соединение ја содржи 

следната формула: 

 

-RR3 и R4 се секој независно селектирани од H 

и F; 

-R2 е селектиран од –C-Br, -CN, -OMe и –OЕt; 

-R7 e H; 

-R5 и R61 се независно селектирани од H и C1-

C6 алкил; 

-R65 е селектиран од заменета или незаменета 

фенил група, заменета или незаменета 

пиразол-4-ил група, заменета или незаменета 

оксазол-4ил група, и заменета или незаменета 

изоксазол-3-ил група; и 

-R63 и R64 се селектирани од групи во кои што 

R63 и R64 заедно формираат 3-6 член 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен 

селектиран од циклопропил, циклобутил, 

циклопентил, циклопентенил, циклохексил, 

циклохексенил, азиридин, азетидин, пиролидин, 

пиперидин, пиперазин, оксетан, 

тетрахидрофуран и тетрахидропиран прстен.  

има уште 7 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

 

(51)  A 61K 35/74A 61P 1/00  

(11)  11095   (13) Т1 

(21)  2020/777   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  16154288  04/02/2016  EP 

(96)  03/02/2017 EPA17703726.4 

(97)  08/07/2020 EP3411052 

(73)  Universiteit Gent and Microbial Resource 

Management Health NV Sint-Pietersnieuwstraat 

25, 9000 Gent, BE and Technologiepark- 

Zwijnaarde 82, 9052 Ghent, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  POSSEMIERS, Sam; MARZORATI, 

Massimo; VAN DE WIELE, Tom; SCHEIRLINCK, 

Ilse; VAN DEN ABEELE, Pieter; BOLCA, Selin and 

GOTTARDI, Davide 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

(54)  УПОТРЕБА НА МИКРОБНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО И ЖИВОТНИТЕ 

(57)  1  Состав составен суштински од бактерија 

што припаѓа на видот Faecalibacterium 

prausnitzii, Butyricicoccus pullicaecorum, 

Roseburia inulinivorans, Roseburia hominis, 

Akkermansia muciniphila, Lactobacillus plantarum 

и Anaerostipes caccae, или, што припаѓа на 

видот Faecalibacterium prausnitzii, Butyricicoccus 

pullicaecorum, Roseburia inulinivorans, 

Akkermansia muciniphila, Lactobacillus plantarum 

и Anaerostipes caccae, или, што припаѓа на 

видот Faecalibacterium prausnitzii, Butyricicoccus 

pullicaecorum, Roseburia inulinivorans, Roseburia 

hominis, Akkermansia muciniphila, Lactobacillus 

plantarum, Anaerostipes caccae, Escherichia coli, 

Enterococcus faecium, Lactobacillus mucosae, 

Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium 

longum, Bacteroides thetaiotaomicron и 

Bacteroides vulgatum. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  G 05D 11/13, F 23N 1/02  

(11)  11096   (13) Т1 

(21)  2020/778   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  102012023749  04/12/2012  DE 

(96)  03/12/2013 EPA13195541.1 

(97)  05/08/2020 EP2741002 

(73)  Messer Austria GmbH Industriestrasse 5, 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Demuth, Martin 

(54)  УРЕД И МЕТОДА ЗА РЕДУНДАНТНО 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОTОKOT НА ТЕЧЕН 

МЕДИУМ ВО КОНТРОЛИРАН СИСТЕМ 

(57)  1  Метода за редундантното одредување 

на брзината на проток на маса на течен медиум 

во контролиран систем (3, 4) за доставување 

оксидирачки агенс и/или гориво на аранжман на 

горилник (2) кој има a линија за доставување (5, 

13) која е опремена со уред за мерење на 

проток (6, 11) за одредување прва вредност за 

брзината на проток на маса и контролен вентил 

(7, 12), во кој прва вредност за брзината на 

проток на маса се детектира континуирано или 

во претходно дефинирани временски 

интервали на уредот за мерење на проток (6, 

11) и се доставува на контролна единица (10), 

при што одредувањето на првата вредност 

оперира според принцип различен од 
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принципот на мерење на отворот, при што се 

детектираат притисокот на системот и задниот 

притисок на контролниот вентил (7, 12) и ударот 

на контролниот вентил (7, 12) и детектираните 

вредности се доставуваат до контролната 

единица (10), и во контролната единица (10) 

втора вредност за брзината на проток на маса 

на течниот медиум на контролниот вентил (7, 

12) се пресметува од детектираните вредности 

на притисокот на системот, задниот притисок, 

ударот и влезни или внесени вредности за 

коефициенти на проток на течност на 

контролниот вентил (7, 12), при што 

двете одредени вредности за брзината на 

проток на маса се споредуваат една со друга во 

контролната единица (10), и кога ќе се надмине 

претходно дефинирана разлика помеѓу двете 

вредности, се емитува предупредувачки сигнал. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 37/08, B 01J 35/10, B 

01J 23/10, B 01J 23/63  

(11)  11097   (13) Т1 

(21)  2020/779   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201361920172 P  23/12/2013  US 

(96)  23/12/2014 EPA14875698.4 

(97)  15/07/2020 EP3086872 

(73)  Rhodia Operations 52, rue de la Haie Coq, 

93300 Aubervilliers, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LARCHER, Olivier; OCAMPO, Fabien; 

ZHAO, Qiang; SOUTHWARD, Barry W.L.; 

FRANCIS, Francis and ENGLISH, Thomas 

(54)  НЕОРГАНСКИ КОМПОЗИТЕН ОКСИД 

МАТЕРИЈАЛ, ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА ЗА 

КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

ИЗДУВНИ ГАСОВИ  

(57)  1  Неоргански композитен оксид материјал, 

што содржи: 

(а) од 25 до 90 pbw Al2O3; 

(б) од 5 до 35 pbw CeO2; 

(ц)(и) од 5 до 35 pbw MgO, или 

(ц)(ии) од 2 до 20 pbw Pr6O1или 

(ц)(иии) од 5 до 35 pbw MgO, и од 2 до 20 pbw 

Pr6O11; и 

(д) опционално до 10 pbw од комбинирана 

количина на оксиди на еден или повеќе допанти 

селектирани од преодни метали, ретки земјени 

метали, и нивни мешавини, и покажува BET 

специфична површинска област: 

• поголема од 150 m2/g после калцинирање на 

900°C за 2 часа; или 

• поголема од 85 m2/g после калцинирање на 
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1000°C за 4 часа; или 

• поголема од 40 m2/g после калцинирање на 

1100°C за 5 часа. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/573, A 61K 31/223  

(11)  11098   (13) Т1 

(21)  2020/780   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  20150021217  01/12/2015  GB 

(96)  01/12/2016 EP16805792.5 

(97)  29/07/2020 EP3383385 

(73)  Oncopeptides AB Västra Trädgårdsgatan 

15 111 53 Stockholm , SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LINDBERG, Jakob 

(54)  МЕЛФЛУФЕН ДОЗИРАЧКИ РЕЖИМИ ЗА 

РАК  

(57)  1  Мелфлуфен, или негова сол, за 

употреба во лекувањето или профилаксата на 

мултипен миелом, кадешто 35 до 45 mg доза на 

мелфлуфен, исклучувајќи ја масата од било 

која сол е администрирано како парентерално 

дозирање на инфузионата стапка од 1.2 до 1.4 

mg/мин.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61F 2/00, A 61K 38/28, A 61K 35/39, A 

61K 9/70, A 61L 27/44, A 61L 27/56, A 61P 3/10 

(11)  11104   (13) Т1 

(21)  2020/781   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  2016904244  19/10/2016  AU 

(96)  19/10/2017 EP17861487.1 

(97)  09/09/2020 EP3413941 

(73)  Beta Cell Technologies Pty Ltd Level 1 170 

Greenhill Road Parkside, South Australia 5063, 

AU 

(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)  GREENWOOD, John and COATES, Patrick 

Toby Hewlett 

(54)  ПОСЕЈУВАЊЕ НА КЛЕТОЧНА 

ПОПУЛАЦИЈА ВО КОЖНИ МАТРИЦИ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ЕНДОКРИНО 

ПОРЕМЕТУВАЊЕ 

(57)  1  Клетки кои што произведуваат инсулин 

за употреба во спречување и/или лекување на 

дијабетес, пред-дијабетес или отпорност на 

инсулин кај еден субјект, каде што споменатите 

клетки кои што произведуваат инсулин се 

воведени во интракутано место во субјектот, 

каде што е имплантирана матрица во 

споменатото интракутано место во субјектот за 

да се овозможи неоваскуларизација на 

интракутаното место со имплантираната 
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матрица, каде што матрицата содржи 

биоразградлив полиуретан; со што се спречува 

и / или лекува субјектот со доставување на 

инсулинот произведен од клетките до субјектот. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 39/00, A 61K 9/127, A 61K 48/00  

(11)  11105   (13) Т1 

(21)  2020/782   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  PCT/EP2012/001319  26/03/2012  EP 

(96)  25/03/2013 EP18171522.8 

(97)  05/08/2020 EP3427723 

(73)  TRON - Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and 

BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH 

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An 

der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian; HAAS, 

Heinrich; DIKEN, Mustafa; FRITZ, Daniel; MENG, 

Martin; REUTER, Kerstin and KRANZ, Lena 

Mareen 

(54)  RNA ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 

ИМУНОТЕРАПИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

наночестички кои што содржат најмалку еден 

катјонски липид, најмалку еден неутрален 

помагач липид и RNA која што кодира најмалку 

еден антиген, каде што наночестичките се 

липоплекси кои што содржат 

(i) DOTMA и DOPE во моларен сооднос од 8:2 

до 3:7, пожелно од 7:3 до 5:5, каде што 

соодносот на полнежи на позитивните полнежи 

во DOTMA и негативните полнежи во RNA е 

1.6:2 до 1:2, пожелно 1.4:2 до 1.1:2; или 

(ii) DOTMA и Холестерол во моларен сооднос 
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од 8:2 до 3:7, пожелно од 7:3 до 5:5, каде што 

соодносот на полнежи на позитивните полнежи 

во DOTMA и негативните полнежи во RNA е 

1.6:2 до 1:2, пожелно 1.4:2 до 1.1:2; или 

(iii) DOTAP и DOPE во моларен сооднос од 8:2 

до 3:7, пожелно од 7:3 до 5:5, каде што 

соодносот на полнежи на позитивните полнежи 

во DOTAP и негативните полнежи во RNA е 

1.6:2 до 1:2, пожелно 1.4:2 до 1.1:2. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 01H 9/00, C 07K 14/755, C 07K 14/28, C 

12N 15/82, C 12N 5/00, C 12N 5/02, A 61K 38/37, 

A 61K 38/36, A 61K 36/00, A 61K 38/47, A 61P 

7/04  

(11)  11106   (13) Т1 

(21)  2020/783   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201361905069 P  15/11/2013  US and 

201361905071 P  15/11/2013  US 

(96)  17/11/2014 EP14862042.0 

(97)  22/07/2020 EP3068869 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania; University of Florida Research 

Foundation, Inc.; Herzog, Roland W. and 

Daniell, Henry 3160 Chestnut Street Suite 200 

Philadelphia, PA 19104, US; 223 Grinter Hall 

Gainesville, FL 32641, US; 1015 Sw 83rd Way 

Gainesville, FL 32607, US and 25 Christine 

Lane Media, PA 19063, 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)  HERZOG, Roland W. and DANIELL, Henry 

(54)  СОСТАВИ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА 

ФОРМИРАЊЕТО НА ИНХИБИТОРИ ПРОТИВ 

ФАКТОРОТ VIII КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 

ХЕМОФИЛИЈА A 

(57)  1  Состав кој што содржи лиофилизиран 

растителен материјал кој што содржи најмалку 

еден фрагмент од FVIII конјугиран со 

подединица холера токсин B  (CTB), при што 

наведениот фрагмент се состои од FVIII домен 

селектиран од групата која што се состои од C2 
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и тежок синџир (HC), при што споменатиот 

фрагмент конјугиран со CTB кој е произведен 

во хлоропластите во рамките на споменатото 

растение и ја задржува имуногеноста во 

лиофилизирана форма, кој што при орално 

давање на цицач кој што има потреба од тоа, е 

ефективен за да произведе орална толеранција 

на FVIII. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  B 60B 33/00, B 60B 3/02  

(11)  11107   (13) Т1 

(21)  2020/784   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  PD20120397  20/01/2022  IT 

(96)  28/11/2013 EP13194934.9 

(97)  08/07/2020 EP2746061 

(73)  Tellure Rôta S.p.A. Via Quattro Passi, 15 

41043 Formigine (MO), IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Milelli, Matteo; Borghi, Pierluigi; Girlando, 

Simone and Mercalli, Giorgio 

(54)  ТРКАЛО ЗА КОЛИЧКИ И НАЧИН НА 

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Тркало за колички (4) кое што се состои 

од: 

- главчина (8) која што има цилиндрично 

седиште (12) кое што дефинира една оска на 

ротација (X-X) за тркалото (4), а главчината (8) 

е дефинирана со надворешен цилиндричен 

страничен ѕид (16), 

- газечка површина (20) коаксијална кон 

главчината (8) во однос на оската на ротација 
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(X-X), при што газечката површина (20) има 

внатрешен ѕид (22) кој што е во директен 

контакт со надворешниот цилиндричен 

страничен ѕид (16) на главчината (8), 

- каде што главчината (8) и газечката површина 

(20) се споени една со друга со помош на 

вметнување на лепило, 

- газечката површина (20) е изработена од 

полимерен материјал, 

што се карактеризира со фактот дека 

- газечката површина (20) е цврста, 

- тркалото (4) има најмалку еден сензор за 

температурае(24) кој што е вграден во 

структурата на тркалото, 

каде што споменатиот сензор за температура 

(24) се применува на интерфејс (28) помеѓу 

газечката површина (20) и главчината (8), 

каде што надворешниот цилиндричен 

страничен ѕид (16) на главчината (8) се состои 

од прво седиште (32) во чија внатрешност е 

сместен споменатиот сензор за температура 

(24). 

 има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 01N 41/06, C 07D 231/20, C 07D 209/18, C 

07D 209/49, C 07D 213/64, C 07D 213/73, C 07D 

413/14, C 07D 235/24, C 07D 239/34, C 07D 

401/04, C 07D 403/10, C 07D 403/12, C 07D 

407/12, A 61K 31/18  

(11)  11108   (13) Т1 

(21)  2020/785   (22) 06/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  201462060182P  06/10/2014  US; 

201562114767P  11/02/2015  US and 

201562153120P  27/04/2015  US 

(96)  06/10/2015 EP15849396.5 

(97)  05/08/2020 EP3203840 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  SILINA, Alina; MCCARTNEY, Jason; ZHOU, 

Jinglan; ARUMUGAM, Vijayalaksmi; ANDERSON, 

Corey; HADIDA-RUAH, Sara Sabina; MILLER, 

Mark Thomas; BEAR, Brian Richard; CLEMENS, 

Jeremy J.; CLEVELAND, Thomas; CONROY, 

Erica; COON, Timothy Richard; FRIEMAN, Bryan 

A.; GROOTENHUIS, Peter Diederik Jan; GROSS, 
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Raymond Stanley; KHATUYA, Haripada; JOSHI, 

Pramod Virupax; KRENITSKY, Paul John; LIN, 

Chun-Chieh; BINCH, Hayley Marie; MARELIUS, 

Gulin Erdogan; MELILLO, Vito; NICHOLLS, 

Georgia McGaughey; PIERRE, Fabrice Jean 

Denis; TERMIN, Andreas P. and UY, Johnny 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА РЕГУЛАТОРИТЕ НА 

ТРАНСМЕМБРАНСКИ СПОРВОДЛИВОСТИ ЗА 

ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 

(57)  1  Соедиение со формула Ib-iii: 

 

Ib-iii 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде,  

прстен B  е C6-C10 арил прстен; или C3-C10 

хетероарил или хетероцикличен прстен во кој 

на кое било место од 1 до 4 атоми на прстенот 

се независно  O, S, N, или NR; 

прстен C  е C3-C14 хетероарил или 

хетероцикличен прстен во кој на кое било место 

од 1 до 4 атоми на прстенот се независно N, O, 

или S;  и каде еден азот на прстенот C е тоќка 

на врзување на пиридински прстен; 

и каде, независно во секое појавување  

R1  е хало; CN; F5S; SiR3; OH; NRR; C1-C6 

алкил или флуороалкил; C1-C6 алкокси или 

флуороалкокси; C1-C6 алкенил; C1-C6 алкинил; 

(C1-C9 алкилен)-R4 каде до четири единици на 

CH2 е независно заменето со O, CO, S, SO, 

SO2 или NR; C6-C10 арил; C3-C10 хетероарил 

или хетероцикличен прстен во кој на кое било 

место од 1 до 4 атоми на прстенот се независно 

O, S, N, или NR; или C3-C10 циклоалкил; 

R2  е хало; OH; NRR; азид; CN; CO2R; C1-C6 

алкил или флуороалкил; C1-C6 алкокси или 

флуороалкокси;C1-C6 алкенил; C1-C6 алкинил; 

C6-C10 арил; C3-C13 хетероарил или 

хетероцикличен прстен во кој на кое било место 

од 1 до 4 атоми на прстенот се независно O, S, 

N, или NR; C3-C10 циклоалкил;  или (C1-C9 

алкилен)-R4 каде до четири единици на CH2 е 

независно заменето со O, CO, S, SO, SO2 или 

NR; 

или две R2 групи земени заедно може да 

создадат =CH2 или =O група; 

R3  е хало; CN; OH; CO2R; C1-C6 алкил или 

флуороалкил; C1-C6 алкенил; C1-C6 алкинил; 

C1-C6 алкокси или флуороалкокси; или C6-C10 

арил; C3-C10 хетероарил или хетероцикличен 

прстен во кој на кое било место од 1 до 4 атоми 

на прстенот се независно O, S, N, или NR; C3-

C10 циклоалкил;  или (C1-C9 алкилен)-R4 каде 

до четири единици на CH2 е независно 

заменето со O, CO, S, SO, SO2 или NR; или две 

R3 групи земени заедно може да создадат 

=CH2 или =O група; 

R4  е H; азид; CF3; CHF2; OR; CCH; CO2R; OH; 

C6-C10 арил, C3-C10 хетероарил или 

хетероциклоалкил во кој на кое било место од 1 

до 4 атоми на прстенот се независно O, S, N, 

или NR; C3-C10 циклоалкил; NRR, NRCOR, 

CONRR, CN, хало, или SO2R;  

R е независно H; OH; CO2H; CO2C1-C6 алкил; 

C1-C6 алкил; C1-C6 алкенил; C1-C6 алкинил; 

C6-C10 арил; C3-C10 хетероарил или 

хетероциклоалкил во кој на кое било место од 1 

до 4 атоми на прстенот се независно O, S, N, 

или NR; или C3-C10 циклоалкил; 

n  е 0, 2 или 3; 

p  е 0, 2, или 3; и 

q  е 0, 2, 3, 4, или 5; 

каде секоја од специфичните групи со 

променливи R1-R4 може да биде опционално 

заменета со еден или повеќе групи избрани од 

хало, фосфо, OH, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, 

флуороалкил, алкил, алкенил, алкинил, нитро, 

CN, хидроксил, и (C1-C9алкилен)-E каде до 4 

единици наCH2 се независно заменети со O, S, 

SO2, SO, CO, NH, N-алкил, N-алкенил, или N-
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алкинил, и E е H, арил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, хетероарил, алкокси,CN, 

или CF3, понатаму каде секој од арил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, и хетероарил е 

опционално заменет со еден или повеќе групи 

избрани од хало, алкил, амино, CN, алкенил, 

алкинил, и алкокси; и 

каде две алкокси групи се врзани за ист атом 

или соседни атоми, две алкокси групи може да 

создадат прстен заедно со атомот (атомите) за 

кој (кои) се врзани; и 

каде ирзразот "амино" се однесува на NH2 кој е 

опционално заменет со една или две групи 

независно избрани помеѓу алкил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил. 

има уште 28 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/136, H 04N 19/176, 

H 04N 19/96, H 04N 19/46, H 04N 19/70, H 04N 

19/196  

(11)  11083   (13) Т1 

(21)  2020/802   (22) 14/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  JP2016236507  06/12/2016  JP 

(96)  13/06/2017 EP17877999.7 

(97)  23/09/2020 EP3554073 

(73)  JVC Kenwood Corporation 3-12 Moriya-

cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 

221-0022, JP 

(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)  FUKUSHIMA, Shigeru 

(54)  УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКИ, МЕТОД 

ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКИ И ПРОГРАМА ЗА 

КОДИРАЊЕ НА СЛИКИ, И УРЕД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ, МЕТОД ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ И ПРОГРАМА ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ 

(57)  1  Уред за кодирање на слики прилагоден 

да сегментира една слика во блокови и да ја 

кодира сликата во единици блокови кои што 

резултираат од сегментирањето на сликата, кој 

што се состои од: 

 единица за сегментација на блок (101) 

која што рекурзивно ја сегментира сликата во 

правоаголници со однапред определена 

големина за да се генерира таргет блок 

подложен на кодирање; и 

 единица за кодирање (105) која што ги 

кодира информациите за сегментација на 

блокот за таргет блокот, каде што 

 единицата за сегментација на блокот 

(101) се состои од: 

 единица за поделба на четири дела 

(квартирање) која што го дели таргет блокот во 

рекурзивна сегментација во хоризонтален 

правец и вертикален правец за да генерира 

четири блока; и 

 единица за поделба на два дела 

(преполовување) која што го дели на два дела 

таргет блокот во рекурзивна сегментација во 

хоризонтален правец или вертикален правец за 

да генерира два блока, што се карактеризира 

со тоа што, 

 кога претходната рекурзивна 

сегментација се дели на два дела, а таргет 

блокот е со однапред определена големина или 

помал, единицата која што преполовува 

спречува таргет блокот кој што е подложен на 

актуелната рекурзивна сегментација да биде 

сегментиран во истиот правец како правецот во 

кој што таргет блокот бил сегментиран во 

претходната рекурзивна сегментација. 

има уште 5 патентни барања 
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(51)  F 28D 21/00, F 28D 9/00, F 28F 3/04  

(11)  11084   (13) Т1 

(21)  2020/804   (22) 15/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  NL2017947  07/12/2016  NL 

(96)  27/11/2017 EPA17817271.4 

(97)  29/07/2020 EP3551954 

(73)  Recair B.V. Spuiweg 28, 5145NE Waalwijk, 

NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VAN KASTEREN, Marinus Henricus 

Johannes 

(54)  РЕКУПЕРАТОР 

(57)  1  Рекуператор што содржи соседни плочи 

(2) што се протегаат паралелно една на друга и 

помеѓу кои премини за проток за воздух се 

формирани, кои плочи се секоја обезбедена со 

брановиден профил, кој брановиден профил 

има врвови (3), корита (4) и прави крила (5), во 

кој секое од крилата меѓусебно поврзува врв и 

корито и е пресечено од централна рамнина (6) 

која се протега паралелно на поврзаната плоча, 

во која врвовите и коритата на плоча се 

распоредени на еднакво растојание од 

централната рамнина на плочата и во која 

соседни крила се директно поврзани едно на 

друго, или преку врв или преку корито, и во кои 

први делови на канали за премин (7) се 

формирани помеѓу соседни крила, кои се 

поврзани едно на друго преку врв, кои први 

делови на канали за премин се секој 

разграничени на еден крај од соодветниот врв и 

кои се отворени на крајот распореден наспроти 

врвот, и во кои втори делови на канали за 

премин (8) се формирани помеѓу соседни крила 

кои се директно поврзани едно на друго преку 

корито, кои втори делови на канали за премин 

се секој разграничени на еден крај од 

соодветното корито и кои се отворени на крајот 

распореден наспроти коритото, во кои 

понатаму, во насока под прави агли на 

централната рамнина, врвовите поврзани со 

соседни плочи се порамнети еден во однос на 

друг и коритата поврзани со соседни плочи се 

порамнети едно во однос на друго на таков 

начин што први делови на канали за премин на 

рамнина и втори делови на канали за премин 

поврзани со соседна плоча се во врска едни со 

други преку делови на поврзувачки премин (9) 

кои се протегаат помеѓу коритата поврзани со 

едната плоча и врвовите поврзани со другата 

плоча и во кои првите делови на канали за 

премин, вторите делови на канали за премин и 

деловите на поврзувачки премин помеѓу две 

плочи заедно формираат премин за проток, 

назначено со тоа, што најмалото растојание (d) 

помеѓу соодветните врвови и корита кои ги 

дефинираат деловите на поврзувачки премин е 

поголемо од 40% од растојанието (D) помеѓу 

соседни крила на местото на поврзаната 

централна рамнина. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 01N 43/42, C 07D 215/54  

(11)  11085   (13) Т1 

(21)  2020/805   (22) 15/10/2020 

(45) 31/01/2021 

(30)  EP16159707  10/03/2016  EP and 

EP17154212  01/02/2017  EP 

(96)  07/03/2017 EPA17709075.0 

(97)  05/08/2020 EP3426032 

(73)  Syngenta Participations AG 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WEISS, Matthias; BOU HAMDAN, Farhan 

and QUARANTA, Laura 

(54)  МИКРОБИЦИДНИ ХИНОЛИН 

(ТИО)КАРБОКСАМИД ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

назначено со тоа, што 

X е O или S; 

R1 е водород, халоген, метил, метокси или 

циано; 

R2 и R3 се секое независно водород, халоген 

или метил; 

R4 е водород, циано, C1-C4 алкил, или C3-C4 

циклоалкил, каде што алкилот и циклоалкилот, 

може опционално да се супституирани со 1 до 3 

супституенти независно селектирани од 

халоген, циано, C1-C3 алкил, C1-C3 алкокси и 

C1-C3 алкилтио; 

R5 и R6 се секое независно селектирани од 

водород, халоген, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси 
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и C1-C4 алкилтио; или 

R5 и R6 заедно со јаглеродниот атом на кој тие 

се прикачени претставуваат C=O, C=NORc, C3-

C5 циклоалкил или C2-C5 алкенил, каде што 

циклоалкилот и алкенилот може опционално да 

се супституирани со 1 до 3 супституенти 

независно селектирани од халоген, циано, C1-

C3 алкил, C1-C3 алкокси и C1-C3 алкилтио; 

R7 е водород, C1-C5 алкил, C3-C5 циклоалкил, 

C2-C5 алкенил, C3-C5 циклоалкенил, или C2-C5 

алкинил, каде што алкилот, циклоалкилот, 

алкенилот, алкинилот, циклоалкенилот може 

опционално да се супституирани со 1 до 4 

супституенти независно селектирани од 

халоген, циано, C1-C3 алкил, C1-C3 алкокси, 

хидроксил и C1-C3 алкилтио; 

R8 и R9 се секое независно селектирани од 

водород, халоген, C1-C4 алкил и C1-C4 

алкокси; или 

R8 и R9 заедно со јаглеродниот атом на кој тие 

се прикачени претставуваат C3-C5 циклоалкил, 

каде што циклоалкилот може опционално да е 

супституиран со 1 до 3 супституенти независно 

селектирани од халоген, циано, C1-C3 алкил, 

C1-C3 алкокси и C1-C3 алкилтио; 

секое R10 независно претставува халоген, 

нитро, циано, формил, C1-C5 алкил, C2-C5 

алкенил, C2-C5 алкинил, C3-C6 циклоалкил, 

C1-C5 алкокси, C3-C5 алкенилокси, C3-C5 

алкинилокси, C1-C5 алкилтио, -C(=NORc)C1-C5 

алкил, или C1-C5 алкилкарбонил, каде што 

алкилот, циклоалкилот, алкенилот, алкинилот, 

алкоксито, алкенилоксито, алкинилоксито и 

алкилтиото може опционално да се 

супституирани со 1 до 5 супституенти 

независно селектирани од халоген, C1-C3 

алкил, C1-C3 алкокси, циано и C1-C3 алкилтио; 

n е 0, 2, 3, 4 или 5; 

секое Rc е независно селектиран од водород, 

C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил, C3-C4 алкинил, 

C3-C4 циклоалкил(C1-C2)алкил и C3-C4 

циклоалкил, каде што алкил, циклоалкил, 

алкенил и алкинил групите може опционално да 

се супституирани со 1 до 3 супституенти 

независно селектирани од халоген и циано; 

R11 е водород, халоген, метил, метокси или 

циано; 

R12 и R13 се секое независно селектирани од 

водород, халоген, метил, метокси или 

хидроксил; 

и соли и/или N-оксиди на истото; 

под услов соединението да не е едно од 

следниве соединенија: 
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или 

 

има уште 16 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8C07D267/10 8C07D267/10 10965 T1 

8A61P35/00 8A61K31/7068 11002 T1 

8A61K31/4525 8A61K31/4188 11006 T1 

8A61K31/555 8A61K31/4188 11006 T1 

8C07D401/12 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D401/14 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D417/14 8C07D209/14 11013 T1 

8C07C271/22 8C07D211/78 11017 T1 

8A61K31/05 8A61K31/05 11020 T1 

8B23P15/04 8B21D53/78 11021 T1 

8A61P35/00 8C07K5/065 11043 T1 

8C07K5/065 8C07K5/065 11043 T1 

8A61P43/00 8A61K31/5383 11073 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11077 T1 

8A61K31/4353 8C07D498/04 11110 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 11110 T1 

8H04N19/176 8H04N19/119 11083 T1 

8F28D21/00 8F28D9/00 11084 T1 

8F28F3/04 8F28D9/00 11084 T1 

8C07K14/005 8C07K16/28 11086 T1 

8C12N5/02 8C12N5/02 11022 T1 

8C12N5/0775 8C12N5/02 11022 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 10997 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 10997 T1 

8C07D519/00 8C07D519/00 11089 T1 

8C07D207/08 8C12N9/04 11090 T1 

8C12P7/02 8C12N9/04 11090 T1 

8A61P25/28 8A61K45/06 11024 T1 

8C07D413/04 8C07D498/04 11000 T1 

8C07D417/14 8C07D498/04 11000 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 11003 T1 

8C07K16/22 8A61K39/395 11004 T1 

8F16F1/54 8F16F1/393 11012 T1 

8A61P31/16 8A61P31/16 11023 T1 

8A61K49/10 8C07D257/02 11100 T1 

8F42B12/74 8F42B12/34 11025 T1 

8A61K48/00 8C07K14/47 11026 T1 

8C12N15/861 8C07K14/47 11026 T1 

8A61K48/00 8A61K39/395 11032 T1 

8A61P11/02 8A61K31/355 11035 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4995 11036 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4995 11036 T1 

8A61K31/353 8A61K31/353 11040 T1 

8A61K31/454 8A61K31/353 11040 T1 

8A61K31/52 8A61K31/353 11040 T1 

8A61K38/05 8A61K38/05 11050 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 11052 T1 

8A61K31/4155 8A61K31/4155 11054 T1 

8A61P19/00 8C07D215/36 11055 T1 

8B01D53/94 8B01J23/10 11097 T1 

8A61P31/12 8A61K31/454 10975 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 10976 T1 

8C07D498/04 8C07D471/04 10976 T1 

8A61K31/202 8A61K31/20 11067 T1 

8A61K45/06 8A61K31/20 11067 T1 
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8A61P25/24 8A61P25/00 10978 T1 

8C07D493/04 8A61P25/00 10978 T1 

8A61K31/573 8A61K39/395 10979 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10981 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 10985 T1 

8A61K38/12 8A61K38/05 10987 T1 

8G01N33/53 8C07K16/28 10989 T1 

8A61J3/00 8A61K38/10 10990 T1 

8A61K9/20 8A61K38/10 10990 T1 

8A61K39/00 8A61K9/127 11105 T1 

8A61K38/36 8A61K38/36 11106 T1 

8C07K14/755 8A61K38/36 11106 T1 

8C12N15/82 8A61K38/36 11106 T1 

8C12N5/00 8A61K38/36 11106 T1 

8B60B3/02 8B60B3/02 11107 T1 

8B60B33/00 8B60B3/02 11107 T1 

8C07D209/18 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D213/64 8A01N41/06 11108 T1 

8A61K31/485 8A61K47/10 10930 T1 

8B01D69/06 8B01D69/10 10932 T1 

8B01D69/14 8B01D69/10 10932 T1 

8A61K38/18 8A61K38/18 10936 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 10966 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 10966 T1 

8A24B1/00 8A24B5/00 10969 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 10970 T1 

8C07D291/06 8C07D291/06 11044 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10941 T1 

8A61P25/00 8C07D231/14 10942 T1 

8A61M15/06 8A24F47/00 10944 T1 

8A61K47/38 8A61K31/4709 10946 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 10949 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 10950 T1 

8A61K31/407 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K47/40 8A61K9/16 10957 T1 

8A61K31/454 8C07D413/06 10960 T1 

8C07D413/06 8C07D413/06 10960 T1 

8G06K9/00 8G06K9/00 10964 T1 

8A61K31/4415 8A61K31/4188 11006 T1 

8A61K36/28 8A61K31/4188 11006 T1 

8C04B7/19 8C04B7/19 11009 T1 

8B28B23/00 8B28B17/00 11011 T1 

8C07D487/04 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11019 T1 

8A61K31/192 8A61K31/05 11020 T1 

8A61K47/10 8A61K9/06 11069 T1 

8A61K9/06 8A61K9/06 11069 T1 

8C12N5/0775 8C12N5/02 11070 T1 

8C08K5/092 8C08K5/00 11071 T1 

8A61P17/04 8A61K31/495 11074 T1 

8A61K31/41 8A61K45/06 11077 T1 

8A61K31/519 8A61K45/06 11077 T1 

8A61P13/12 8A61K45/06 11077 T1 

8A61P7/10 8A61K45/06 11077 T1 

8A61P9/00 8A61K45/06 11077 T1 

8A61P19/00 8C07D498/04 11110 T1 

8B63B1/06 8B63B1/06 10939 T1 

8H04N19/119 8H04N19/119 11083 T1 

8H04N19/70 8H04N19/119 11083 T1 

8A01N43/42 8A01N43/42 11085 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 11086 T1 

8C07D211/86 8A61K31/5377 11087 T1 

8A61K31/439 8C07D519/00 11089 T1 

8A61K31/27 8A61K45/06 11024 T1 

8A61K31/55 8A61K45/06 11024 T1 

8A61K31/375 8A61K47/10 10998 T1 

8A61K38/17 8C07K14/725 10999 T1 

8C07D413/14 8C07D498/04 11000 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 11001 T1 

8C07D413/12 8A61P35/00 11001 T1 

8C04B7/36 8C04B7/36 11005 T1 

8B63H21/30 8F16F1/393 11012 T1 

8F24F13/18 8F24F3/147 11027 T1 

8A61P31/14 8A61P31/14 11030 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11078 T1 

8A24B3/12 8A24B3/12 11079 T1 

8E03D11/08 8E03D11/08 11031 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 11032 T1 

8A61L27/56 8A61K35/39 11104 T1 

8A61K31/381 8A61K45/06 11101 T1 

8A61K9/48 8A61K45/06 11101 T1 

8C09K3/14 8C01F17/00 11033 T1 
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8A61K31/355 8A61K31/355 11035 T1 

8A61K38/43 8A61K38/47 11037 T1 

8A61K38/47 8A61K38/47 11037 T1 

8B09B3/00 8B09B3/00 11039 T1 

8C08B1/00 8B09B3/00 11039 T1 

8A61P25/28 8A61K31/353 11040 T1 

8A61P17/10 8A61K9/06 11042 T1 

8A61K9/14 8A61K9/20 11048 T1 

8A61P31/12 8A61K45/06 11051 T1 

8H04L29/06 8H04L9/32 11053 T1 

8A61K31/138 8A61K31/137 11056 T1 

8A61K31/506 8C07D403/12 11064 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10953 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 10953 T1 

8A61K47/42 8A61K47/42 11059 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 11066 T1 

8A61K38/12 8A61K38/12 11068 T1 

8A61P7/00 8A61K38/12 11068 T1 

8A61P29/00 8C07D405/12 10973 T1 

8A61P35/00 8C07D405/12 10973 T1 

8F23N1/02 8F23N1/02 11096 T1 

8A61K31/573 8A61K31/223 11098 T1 

8C07D453/02 8C07D453/02 10974 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10976 T1 

8A61P29/00 8A61K31/20 11067 T1 

8A61P25/00 8A61P25/00 10978 T1 

8C07D495/04 8A61P25/00 10978 T1 

8A61K31/4045 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K31/4355 8A61K31/404 11094 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10980 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 10982 T1 

8C07D405/14 8C07D403/04 10982 T1 

8C07D487/08 8C07D403/04 10982 T1 

8A61K31/485 8A61K47/10 10983 T1 

8A61P25/02 8A61K31/164 10986 T1 

8C07K1/16 8C07K1/16 10988 T1 

8C07K1/34 8C07K1/16 10988 T1 

8C07K1/36 8C07K1/16 10988 T1 

8C07K19/00 8C07K1/16 10988 T1 

8A61P7/04 8A61K38/36 11106 T1 

8C12N5/02 8A61K38/36 11106 T1 

8C07D407/12 8A01N41/06 11108 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 10930 T1 

8A61P7/06 8A61K38/18 10936 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 10937 T1 

8C07K14/705 8A01K67/027 10937 T1 

8B01D53/14 8B01D53/62 10967 T1 

8C07K14/605 8C07K14/605 10968 T1 

8A61M11/00 8A24F47/00 10944 T1 

8A61K9/28 8A01N43/60 10945 T1 

8B32B27/32 8B32B5/02 10954 T1 

8A61K31/351 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/36 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/40 8C07C259/06 10955 T1 

8C07C259/06 8C07C259/06 10955 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10959 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10959 T1 

8A61K31/4439 8C07D413/06 10960 T1 

8A61P35/00 8C07D413/06 10960 T1 

8A61P11/00 8A61K31/4545 10963 T1 

8A61K31/553 8C07D267/10 10965 T1 

8A61K31/4188 8A61K31/4188 11006 T1 

8A61K31/51 8A61K31/4188 11006 T1 

8A61K31/525 8A61K31/4188 11006 T1 

8A61K36/67 8A61K31/4188 11006 T1 

8B22D41/28 8B22D41/22 11010 T1 

8B28B17/00 8B28B17/00 11011 T1 

8C07D209/14 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D403/08 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 11014 T1 

8C07K16/46 8A01K67/027 11018 T1 

8C12N9/64 8A01K67/027 11018 T1 

8A61P31/04 8C07D401/14 11019 T1 

8B21D26/02 8B21D53/78 11021 T1 

8B21K3/04 8B21D53/78 11021 T1 

8A61P5/24 8A61K31/5383 11073 T1 

8A61P7/02 8A61K45/06 11077 T1 

8G01N33/68 8A61K39/395 10940 T1 

8H04N19/46 8H04N19/119 11083 T1 

8C07K14/73 8C07K14/73 10995 T1 

8C12N15/62 8C07K16/28 11086 T1 

8A61K31/4412 8A61K31/5377 11087 T1 
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8A61K9/50 8A61K9/50 10996 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 10997 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10997 T1 

8A61P1/00 8A61K35/74 11088 T1 

8A61P29/00 8A61K35/74 11088 T1 

8A61K47/02 8A61K47/10 10998 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 11000 T1 

8C07K16/10 8A61K39/395 11003 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11004 T1 

8F24F3/147 8F24F3/147 11027 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11078 T1 

8C07K14/705 8A61K38/00 11081 T1 

8A61K31/4015 8A61K45/06 11101 T1 

8A61K9/00 8A61K31/202 11034 T1 

8A61K31/519 8A61K31/4995 11036 T1 

8B09B5/00 8B09B3/00 11039 T1 

8A61K31/397 8A61K31/353 11040 T1 

8A61K31/415 8A61K31/353 11040 T1 

8A61K31/192 8A61K9/06 11042 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 11048 T1 

8A61K39/395 8A61K38/05 11050 T1 

8A61K31/426 8A61K45/06 11051 T1 

8C12N5/071 8C12N5/0775 11057 T1 

8C12N5/0775 8C12N5/0775 11057 T1 

8G01N27/07 8G01K1/08 11058 T1 

8C07K16/46 8C07K16/46 11060 T1 

8C07D241/40 8C07D401/14 11066 T1 

8C07D213/85 8C07D213/85 11076 T1 

8A61P35/00 8C07D239/42 10971 T1 

8B01J23/63 8B01J23/10 11097 T1 

8A61K31/436 8C07D471/04 10976 T1 

8A61K9/14 8A61K31/20 11067 T1 

8A61P27/00 8A61K31/20 11067 T1 

8A61K31/405 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K31/407 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10985 T1 

8A61K31/352 8A61K31/164 10986 T1 

8A61K38/05 8A61K38/05 10987 T1 

8B01D15/36 8C07K1/16 10988 T1 

8A41D13/00 8A41D13/00 10994 T1 

8A61K31/18 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D209/49 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D213/73 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D413/14 8A01N41/06 11108 T1 

8A61K38/26 8C07K14/605 10934 T1 

8C12N9/88 8B01D53/62 10967 T1 

8A61K31/4985 8A61K9/48 11046 T1 

8A61K9/10 8A61K9/48 11046 T1 

8A61K31/495 8A01N43/60 10945 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4709 10946 T1 

8A61K31/4155 8C07D401/14 10948 T1 

8A61P27/00 8C07D401/14 10948 T1 

8C07K16/44 8C07K16/28 10950 T1 

8A61M5/32 8A61M5/32 10952 T1 

8A61K31/357 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/4045 8C07C259/06 10955 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10958 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10958 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10959 T1 

8C07D417/12 8C07D267/10 10965 T1 

8A61K31/455 8A61K31/4188 11006 T1 

8A61K36/45 8A61K31/4188 11006 T1 

8B22D41/22 8B22D41/22 11010 T1 

8C07D401/08 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D403/12 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D471/04 8C07D209/14 11013 T1 

8A61P25/08 8A61K31/554 10977 T1 

8C07D211/78 8C07D211/78 11017 T1 

8A61K45/06 8A61K31/05 11020 T1 

8B65D65/42 8C08K5/00 11071 T1 

8B21D5/14 8B21D5/14 11072 T1 

8A61K31/5383 8A61K31/5383 11073 T1 

8A61P11/00 8A61K45/06 11077 T1 

8H04N19/96 8H04N19/119 11083 T1 

8F28D9/00 8F28D9/00 11084 T1 

8C07K14/725 8C07K16/28 11086 T1 

8C12N15/86 8C07K16/28 11086 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/5377 11087 T1 

8C07D405/14 8A61K31/5377 11087 T1 

8A61P29/00 8C07D401/14 10997 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 10997 T1 

8A61P19/02 8A61K35/74 11088 T1 
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8A61P25/28 8A61K35/74 11088 T1 

8C07D207/12 8C12N9/04 11090 T1 

8C07D487/04 8C12N9/04 11090 T1 

8A61K31/445 8A61K45/06 11024 T1 

8C07D257/02 8C07D257/02 11100 T1 

8C12N9/10 8C07K14/47 11026 T1 

8C12N9/78 8C07K14/47 11026 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 11078 T1 

8C10L1/00 8C10L1/00 11080 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 11081 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11032 T1 

8A61P3/10 8A61K35/39 11104 T1 

8A61K31/496 8A61K45/06 11101 T1 

8A61K31/506 8A61K45/06 11101 T1 

8B01D53/94 8C01F17/00 11033 T1 

8B01J20/06 8C01F17/00 11033 T1 

8B01J20/30 8C01F17/00 11033 T1 

8F01N3/08 8C01F17/00 11033 T1 

8A61K31/202 8A61K31/202 11034 T1 

8A61K9/00 8A61K31/355 11035 T1 

8A61K31/513 8A61K31/4995 11036 T1 

8A61K31/7048 8A61K31/4995 11036 T1 

8C12P1/00 8B09B3/00 11039 T1 

8C12P7/00 8B09B3/00 11039 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11051 T1 

8A61P3/06 8A61K39/00 11052 T1 

8A61K31/135 8A61K31/137 11056 T1 

8A61P37/06 8A61K31/137 11056 T1 

8A61K35/407 8C12N5/0775 11057 T1 

8C12N5/077 8C12N5/0775 11057 T1 

8G01F23/26 8G01K1/08 11058 T1 

8B63B35/38 8B63B35/38 11065 T1 

8C07D279/14 8C07D401/14 11066 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 10976 T1 

8A61K31/20 8A61K31/20 11067 T1 

8A61P17/00 8A61K31/20 11067 T1 

8A61K31/404 8A61K9/16 11093 T1 

8A61P43/00 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10979 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10980 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10981 T1 

8A61P11/00 8A61K39/00 10985 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 10985 T1 

8A61K38/46 8A61K38/05 10987 T1 

8C07K7/00 8A61K38/05 10987 T1 

8B01D15/42 8C07K1/16 10988 T1 

8C07K1/20 8C07K1/16 10988 T1 

8C07K14/76 8C07K1/16 10988 T1 

8E21B17/042 8E21B17/042 10991 T1 

8A61K47/28 8A61K47/12 10992 T1 

8A61K9/10 8A61K47/12 10992 T1 

8A01N41/06 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D239/34 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D403/12 8A01N41/06 11108 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10931 T1 

8A61P3/10 8C07K14/605 10934 T1 

8H01C7/102 8H01C7/102 11045 T1 

8B60P7/06 8B60P7/08 11047 T1 

8A61M16/00 8A24F47/00 10944 T1 

8A01N43/60 8A01N43/60 10945 T1 

8A61P3/00 8A61K48/00 10949 T1 

8B32B27/24 8B32B5/02 10954 T1 

8B32B27/30 8B32B5/02 10954 T1 

8A61K31/402 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/415 8C07C259/06 10955 T1 

8A61P37/06 8A61K9/16 10957 T1 

8A61K31/4745 8C07K16/28 10959 T1 

8A61K31/5377 8C07D413/06 10960 T1 

8A61K33/30 8A61K31/4188 11006 T1 

8C07H21/04 8C12N15/11 11008 T1 

8C07D403/10 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D413/12 8C07D209/14 11013 T1 

8C07C269/04 8C07D211/78 11017 T1 

8C07D498/04 8C07D211/78 11017 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 11019 T1 

8A61P25/08 8A61K31/05 11020 T1 

8B21D53/78 8B21D53/78 11021 T1 

8A61K47/38 8A61K9/06 11069 T1 

8A61K35/407 8C12N5/02 11070 T1 

8C08K5/07 8C08K5/00 11071 T1 

8A61K31/495 8A61K31/495 11074 T1 

8C07K16/18 8A61K39/395 10940 T1 
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8H04N19/136 8H04N19/119 11083 T1 

8C07D215/54 8A01N43/42 11085 T1 

8A01K67/027 8C07K14/73 10995 T1 

8C07K14/705 8C07K14/73 10995 T1 

8A61P35/00 8A61K31/5377 11087 T1 

8A61K31/357 8C12N5/02 11022 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 11088 T1 

8A61P35/00 8A61K35/74 11088 T1 

8C12N1/20 8A61K35/74 11088 T1 

8C12N11/00 8C12N9/04 11090 T1 

8C12N11/08 8C12N9/04 11090 T1 

8C12N9/04 8C12N9/04 11090 T1 

8C07K14/725 8C07K14/725 10999 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11003 T1 

8C07K16/46 8A61K39/395 11003 T1 

8A61K31/4162 8A61K31/4162 11099 T1 

8C07D471/04 8A61K31/4162 11099 T1 

8F24F12/00 8F24F3/147 11027 T1 

8A24B1/02 8A24B3/12 11079 T1 

8E03D11/17 8E03D11/08 11031 T1 

8A61K31/70 8A61K39/395 11032 T1 

8C07K16/32 8A61K39/395 11032 T1 

8A61K31/437 8A61K45/06 11101 T1 

8A61K31/4545 8A61K45/06 11101 T1 

8A61P25/18 8A61K45/06 11101 T1 

8A61K47/44 8A61K31/355 11035 T1 

8A61K31/4995 8A61K31/4995 11036 T1 

8C08B37/00 8B09B3/00 11039 T1 

8C12P7/10 8B09B3/00 11039 T1 

8A61K9/06 8A61K9/06 11042 T1 

8A61K45/06 8A61K38/05 11050 T1 

8A61P19/02 8A61K31/4155 11054 T1 

8A61P37/00 8A61K31/137 11056 T1 

8A61K35/30 8C12N5/0775 11057 T1 

8F16L21/04 8F16L21/04 11061 T1 

8A61K39/00 8A61P25/28 11062 T1 

8A61P25/28 8A61P25/28 11062 T1 

8A61K8/73 8A61Q15/00 11063 T1 

8A61K31/4162 8C07D401/14 11066 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 11066 T1 

8C07D401/02 8C07D401/14 11066 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 11066 T1 

8C07D498/04 8C07D401/14 11066 T1 

8A61P37/02 8A61K38/12 11068 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11075 T1 

8A61P27/02 8C07D405/12 10973 T1 

8A61P35/02 8C07D405/12 10973 T1 

8B01J35/10 8B01J23/10 11097 T1 

8A61K31/223 8A61K31/223 11098 T1 

8A61K31/454 8A61K31/454 10975 T1 

8A61K31/498 8A61K31/454 10975 T1 

8A61P25/00 8C07D471/04 10976 T1 

8A61K31/201 8A61K31/20 11067 T1 

8C07D471/04 8A61P25/00 10978 T1 

8C07D487/04 8A61P25/00 10978 T1 

8A61M5/24 8A61M5/315 11092 T1 

8A61K31/404 8A61K31/404 11094 T1 

8C07D409/14 8C07D403/04 10982 T1 

8C07D413/14 8C07D403/04 10982 T1 

8A61K31/424 8C07D498/10 10984 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10989 T1 

8A61K9/16 8A61K38/10 10990 T1 

8A61K31/5377 8A61K47/12 10992 T1 

8C01G1/02 8C01G1/02 10993 T1 

8A61K47/18 8A61K39/395 10931 T1 

8B01D69/10 8B01D69/10 10932 T1 

8C07K14/605 8C07K14/605 10934 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 10935 T1 

8A61P35/00 8C07D475/00 10938 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 10966 T1 

8A61M15/00 8A24F47/00 10944 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 10948 T1 

8C07D403/06 8C07D401/14 10948 T1 

8C07D209/12 8C07D209/12 10951 T1 

8E04B1/66 8B32B5/02 10954 T1 

8A61K31/341 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/343 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/403 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 10957 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 10957 T1 

8A61P27/02 8A61K31/4545 10963 T1 

8A61P11/00 8C07D267/10 10965 T1 



 

 

219 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

8C07D413/14 8C07D267/10 10965 T1 

8A61K31/593 8A61K31/4188 11006 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 11007 T1 

8C04B7/24 8C04B7/19 11009 T1 

8C07D409/08 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D409/12 8C07D209/14 11013 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 11018 T1 

8A61K31/192 8A61K9/06 11069 T1 

8A61K47/14 8A61K9/06 11069 T1 

8A61P29/00 8A61K9/06 11069 T1 

8C12N5/071 8C12N5/02 11070 T1 

8C08K5/00 8C08K5/00 11071 T1 

8B21C37/30 8B21D5/14 11072 T1 

8F16F1/38 8B21D5/14 11072 T1 

8A61P3/14 8A61K45/06 11077 T1 

8A61P43/00 8A61K45/06 11077 T1 

8E04B1/38 8E04F13/08 11109 T1 

8A61K51/10 8A61K39/395 10940 T1 

8C12N15/85 8C07K14/73 10995 T1 

8A61K48/00 8C07K16/28 11086 T1 

8C12Q1/68 8A61K31/5377 11087 T1 

8C12N5/074 8C12N5/02 11022 T1 

8A61K31/573 8A61K9/50 10996 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/14 10997 T1 

8A61P11/06 8A61K35/74 11088 T1 

8C12P7/22 8C12N9/04 11090 T1 

8F42B8/12 8F42B12/34 11025 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 11026 T1 

8C12N9/12 8C07K14/47 11026 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11102 T1 

8E03D11/13 8E03D11/08 11031 T1 

8A61P25/02 8A61K45/06 11101 T1 

8B01J37/03 8C01F17/00 11033 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/4995 11036 T1 

8C12N9/26 8A61K38/47 11037 T1 

8C08H8/00 8B09B3/00 11039 T1 

8C10L9/00 8C10L9/00 11041 T1 

8A61K33/26 8A61K9/20 11048 T1 

8C07K16/30 8A61K38/05 11050 T1 

8A61P29/00 8A61K31/4155 11054 T1 

8A61K31/661 8A61K31/137 11056 T1 

8A61K35/32 8C12N5/0775 11057 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 11064 T1 

8A61K31/5377 8C07D239/42 10971 T1 

8C07D239/42 8C07D239/42 10971 T1 

8F17C13/08 8F17C13/08 10972 T1 

8A61K31/517 8C07D405/12 10973 T1 

8A61P11/00 8C07D453/02 10974 T1 

8A61P29/00 8C07D453/02 10974 T1 

8C07D239/90 8A61P25/00 10978 T1 

8C07D498/04 8A61P25/00 10978 T1 

8A61K31/423 8A61K31/404 11094 T1 

8A61P35/00 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K35/741 8A61K35/741 11095 T1 

8A61P1/00 8A61K35/741 11095 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 10979 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10980 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 10981 T1 

8A61K31/498 8C07D403/04 10982 T1 

8A61P35/00 8C07D403/04 10982 T1 

8C07D403/14 8C07D403/04 10982 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 10983 T1 

8C07D498/10 8C07D498/10 10984 T1 

8A61K31/164 8A61K31/164 10986 T1 

8C07K1/18 8C07K1/16 10988 T1 

8C07K14/765 8C07K1/16 10988 T1 

8A61K9/50 8A61K38/10 10990 T1 

8A61K9/51 8A61K47/12 10992 T1 

8A01H9/00 8A61K38/36 11106 T1 

8A61K36/00 8A61K38/36 11106 T1 

8C07D235/24 8A01N41/06 11108 T1 

8A61K38/19 8A61K39/395 10931 T1 

8E01B7/24 8E01B7/24 10933 T1 

8C07D475/00 8C07D475/00 10938 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10966 T1 

8A24F47/00 8A24F47/00 10944 T1 

8A61M11/04 8A24F47/00 10944 T1 

8A61K9/20 8A01N43/60 10945 T1 

8A61K9/48 8A61K31/4709 10946 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4709 10946 T1 

8C07K16/00 8C07K16/28 10950 T1 

8A61K31/454 8C07D209/12 10951 T1 
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8A61M5/31 8A61M5/32 10952 T1 

8B32B7/02 8B32B5/02 10954 T1 

8B32B7/10 8B32B5/02 10954 T1 

8A61K31/381 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/416 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 10957 T1 

8A61K31/48 8C07K16/28 10959 T1 

8A61K31/437 8C07D413/06 10960 T1 

8A61P35/02 8C07D413/06 10960 T1 

8A61P5/50 8A61P5/50 10962 T1 

8A61P37/00 8A61K31/4545 10963 T1 

8C07D413/12 8C07D267/10 10965 T1 

8A61K33/00 8A61K31/7068 11002 T1 

8A61K31/714 8A61K31/4188 11006 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 11008 T1 

8B22D41/34 8B22D41/22 11010 T1 

8C07D405/12 8C07D209/14 11013 T1 

8C07D413/08 8C07D209/14 11013 T1 

8C07C227/22 8C07D211/78 11017 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 11019 T1 

8A61K36/185 8A61K31/05 11020 T1 

8C09D129/04 8C08K5/00 11071 T1 

8B21D53/10 8B21D5/14 11072 T1 

8E04B1/41 8E04F13/08 11109 T1 

8E04F13/08 8E04F13/08 11109 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10940 T1 

8C12N15/63 8A61K39/395 10940 T1 

8H04N19/196 8H04N19/119 11083 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 11087 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 10997 T1 

8A61P1/04 8C07D519/00 11089 T1 

8C12N11/14 8C12N9/04 11090 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11024 T1 

8A61K31/765 8A61K47/10 10998 T1 

8A61K47/22 8A61K47/10 10998 T1 

8C07K16/32 8A61K39/395 11003 T1 

8F28D9/00 8F28D9/00 11028 T1 

8C07C229/16 8C07D257/02 11100 T1 

8C12N15/864 8C07K14/47 11026 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 11032 T1 

8A61F2/00 8A61K35/39 11104 T1 

8A61K38/28 8A61K35/39 11104 T1 

8A61L27/44 8A61K35/39 11104 T1 

8H04L12/12 8H04L12/26 11091 T1 

8A61P25/06 8A61K45/06 11101 T1 

8B01J20/28 8C01F17/00 11033 T1 

8B01J23/10 8C01F17/00 11033 T1 

8B01J35/10 8C01F17/00 11033 T1 

8A61P17/00 8A61K31/202 11034 T1 

8A61K38/15 8A61K31/4995 11036 T1 

8A61K31/337 8A61K38/47 11037 T1 

8A61K31/44 8A61K31/353 11040 T1 

8A61K31/327 8A61K9/06 11042 T1 

8A61K38/00 8A61K39/00 11052 T1 

8A61K31/47 8C07D215/36 11055 T1 

8C12N5/02 8C12N5/0775 11057 T1 

8G01F23/24 8G01K1/08 11058 T1 

8G01K1/08 8G01K1/08 11058 T1 

8C07K16/18 8A61P25/28 11062 T1 

8A61P25/00 8C07D403/12 11064 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 10953 T1 

8A61K9/50 8A61K47/42 11059 T1 

8A61Q15/00 8A61Q15/00 11063 T1 

8A61M5/30 8A61K38/12 11068 T1 

8A61P19/02 8C07D405/12 10973 T1 

8C07D405/12 8C07D405/12 10973 T1 

8A61P25/00 8A61K31/20 11067 T1 

8A61P25/18 8A61P25/00 10978 T1 

8C07D217/24 8A61P25/00 10978 T1 

8C07D513/04 8A61P25/00 10978 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 11093 T1 

8A61K9/24 8A61K9/16 11093 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 11093 T1 

8A61K31/4188 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K31/424 8A61K31/404 11094 T1 

8A61P31/00 8A61K31/404 11094 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 10979 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 10981 T1 

8A61P25/00 8A61K31/164 10986 T1 

8A61K47/12 8A61K47/12 10992 T1 

8A61K47/34 8A61K47/12 10992 T1 

8A61K48/00 8A61K9/127 11105 T1 
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8A61K9/127 8A61K9/127 11105 T1 

8A61K38/37 8A61K38/36 11106 T1 

8C07D403/10 8A01N41/06 11108 T1 

8B01D53/84 8B01D53/62 10967 T1 

8C12F3/02 8B01D53/62 10967 T1 

8H01C7/12 8H01C7/102 11045 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 11046 T1 

8A01N51/00 8C07D231/14 10942 T1 

8C07D295/033 8C07D231/14 10942 T1 

8A61K9/24 8A01N43/60 10945 T1 

8A61K31/444 8C07D401/14 10948 T1 

8A61K31/501 8C07D401/14 10948 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10948 T1 

8A61P3/10 8A61K48/00 10949 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10950 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10950 T1 

8B32B27/12 8B32B5/02 10954 T1 

8B32B5/02 8B32B5/02 10954 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10956 T1 

8A61K31/137 8A61K9/16 10957 T1 

8A61K31/661 8A61K9/16 10957 T1 

8C12N15/86 8C12N15/86 10961 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/4545 10963 T1 

8G07F7/08 8G06K9/00 10964 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/7068 11002 T1 

8A61K31/197 8A61K31/4188 11006 T1 

8C12N15/13 8C12N15/11 11008 T1 

8E04C5/20 8B28B17/00 11011 T1 

8A61K31/554 8A61K31/554 10977 T1 

8B26F1/44 8B26F1/44 11015 T1 

8C07C229/08 8C07D211/78 11017 T1 

8A61K38/05 8C07K5/065 11043 T1 

8A61K47/32 8A61K9/06 11069 T1 

8C12N5/02 8C12N5/02 11070 T1 

8A61K31/216 8A61K45/06 11077 T1 

8A61K31/506 8A61K45/06 11077 T1 

8A61P9/04 8A61K45/06 11077 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 11086 T1 

8C07D405/12 8A61K31/5377 11087 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 10997 T1 

8A61K31/13 8A61K45/06 11024 T1 

8A61K31/5377 8A61K45/06 11024 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 10998 T1 

8C07D401/04 8C07D498/04 11000 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 11003 T1 

8F16F1/393 8F16F1/393 11012 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 11029 T1 

8F42B12/34 8F42B12/34 11025 T1 

8F42B30/02 8F42B12/34 11025 T1 

8A61K35/39 8A61K35/39 11104 T1 

8A61K9/70 8A61K35/39 11104 T1 

8A61K38/46 8A61K38/46 11082 T1 

8C07K1/16 8A61K38/46 11082 T1 

8H04L12/26 8H04L12/26 11091 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 11101 T1 

8A61P25/08 8A61K45/06 11101 T1 

8B01J35/02 8C01F17/00 11033 T1 

8C01F17/00 8C01F17/00 11033 T1 

8A61K31/69 8A61K31/4995 11036 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/4995 11036 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 11038 T1 

8C12P7/08 8B09B3/00 11039 T1 

8C07K16/28 8A61K38/05 11050 T1 

8G01N33/574 8A61K38/05 11050 T1 

8C07K16/40 8A61K39/00 11052 T1 

8H04L9/32 8H04L9/32 11053 T1 

8A61P19/06 8C07D215/36 11055 T1 

8C07D215/36 8C07D215/36 11055 T1 

8A61K31/137 8A61K31/137 11056 T1 

8F16L21/08 8F16L21/04 11061 T1 

8A61K9/51 8A61K47/42 11059 T1 

8C07D265/36 8C07D401/14 11066 T1 

8G05D11/13 8F23N1/02 11096 T1 

8B01J23/10 8B01J23/10 11097 T1 

8B01J37/08 8B01J23/10 11097 T1 

8A61K31/4353 8C07D471/04 10976 T1 

8C07D491/04 8C07D471/04 10976 T1 

8A61K9/08 8A61K31/20 11067 T1 

8A61P19/00 8A61K31/20 11067 T1 

8A61K31/519 8A61P25/00 10978 T1 

8A61M5/315 8A61M5/315 11092 T1 

8A61K31/138 8A61K9/16 11093 T1 
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8A61K9/16 8A61K9/16 11093 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K31/437 8A61K31/404 11094 T1 

8A61P25/00 8A61K31/404 11094 T1 

8A61P37/00 8A61K31/404 11094 T1 

8A61K31/215 8A61K31/164 10986 T1 

8B01D15/12 8C07K1/16 10988 T1 

8B01D15/32 8C07K1/16 10988 T1 

8A61K38/10 8A61K38/10 10990 T1 

8A61K9/48 8A61K38/10 10990 T1 

8A41B11/00 8A41D13/00 10994 T1 

8A61K38/47 8A61K38/36 11106 T1 

8C07K14/28 8A61K38/36 11106 T1 

8C07D231/20 8A01N41/06 11108 T1 

8C07D401/04 8A01N41/06 11108 T1 

8A61K47/02 8A61K39/395 10931 T1 

8B01D71/30 8B01D69/10 10932 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10935 T1 

8A61K31/519 8C07D475/00 10938 T1 

8B01D53/62 8B01D53/62 10967 T1 

8A24B5/00 8A24B5/00 10969 T1 

8B60P7/08 8B60P7/08 11047 T1 

8C07D231/14 8C07D231/14 10942 T1 

8C07H1/00 8C07H1/00 10943 T1 

8C07H17/07 8C07H1/00 10943 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 10948 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10948 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 10950 T1 

8A61P31/14 8C07D209/12 10951 T1 

8A61M5/20 8A61M5/32 10952 T1 

8A61M5/315 8A61M5/32 10952 T1 

8E02D31/10 8B32B5/02 10954 T1 

8A61K31/166 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/337 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/397 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/4015 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/4035 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/404 8C07C259/06 10955 T1 

8A61K31/422 8C07D413/06 10960 T1 

8A61K31/496 8C07D413/06 10960 T1 

8C07D413/14 8C07D413/06 10960 T1 

8C07D471/04 8C07D413/06 10960 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË 

SË DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, 

lloji i dokumentit 

 

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

4D Pharam Research Limited A 61K 35/74 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited A 61P 1/00 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited A 61P 11/06 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited C 12N 1/20 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited A 61P 25/28 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited A 61P 29/00 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/0833 T1 

4D Pharam Research Limited A 61P 19/02 MK/P/2019/0833 T1 

ASSIA SPE, LLC H 04L 12/12 MK/P/2020/0771 T1 

ASSIA SPE, LLC H 04L 12/26 MK/P/2020/0771 T1 

AbbVie Inc. A 61K 31/454 MK/P/2020/0750 T1 

AbbVie Inc. A 61P 31/12 MK/P/2020/0750 T1 

AbbVie Inc. A 61K 31/498 MK/P/2020/0750 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61P 7/06 MK/P/2019/0578 T1 

Acceleron Pharma Inc. A 61K 38/18 MK/P/2019/0578 T1 

Again Life Italia Srl A 61P 25/00 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61P 19/00 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61P 17/00 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61K 9/14 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61K 45/06 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61K 31/202 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61K 31/201 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61K 31/20 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61P 27/00 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61P 29/00 MK/P/2020/0175 T1 

Again Life Italia Srl A 61K 9/08 MK/P/2020/0175 T1 

Alkahest, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2020/0539 T1 

Alkahest, Inc. A 61P 27/02 MK/P/2020/0539 T1 

Alkahest, Inc. A 61P 11/00 MK/P/2020/0539 T1 

Alkahest, Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2020/0539 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/22 MK/P/2020/0560 T1 
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Amgen Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0564 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/40 MK/P/2020/0564 T1 

Amgen Inc. A 61P 3/06 MK/P/2020/0564 T1 

Amgen Inc. A 61K 38/00 MK/P/2020/0564 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61K 47/32 MK/P/2019/0826 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61K 47/38 MK/P/2019/0826 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61K 9/06 MK/P/2019/0826 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61P 29/00 MK/P/2019/0826 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61K 47/14 MK/P/2019/0826 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61K 31/192 MK/P/2019/0826 T1 

Aponia Laboratories,Inc. A 61K 47/10 MK/P/2019/0826 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 487/08 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 413/14 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 409/14 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 405/14 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 403/14 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/498 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 403/04 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/0583 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 475/00 MK/P/2019/0579 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/0579 T1 

Astex Therapeutics Ltd. A 61K 31/519 MK/P/2019/0579 T1 

AstraZeneca AB C 07D 413/12 MK/P/2020/0541 T1 

AstraZeneca AB C 07D 413/14 MK/P/2020/0541 T1 

AstraZeneca AB C 07D 417/12 MK/P/2020/0541 T1 

AstraZeneca AB A 61P 11/00 MK/P/2020/0541 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/553 MK/P/2020/0541 T1 

AstraZeneca AB C 07D 267/10 MK/P/2020/0541 T1 

AstraZeneca Pharmaceuticals LP A 61P 5/50 MK/P/2020/0538 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61Q 15/00 MK/P/2020/0129 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 8/73 MK/P/2020/0129 T1 

BAG Bauartikel GmbH E 04C 5/20 MK/P/2019/0807 T1 

BAG Bauartikel GmbH B 28B 23/00 MK/P/2019/0807 T1 

BAG Bauartikel GmbH B 28B 17/00 MK/P/2019/0807 T1 

BASF SE F 17C 13/08 MK/P/2020/0747 T1 

BBHC C 12N 5/0775 MK/P/2020/0737 T1 

BBHC A 61K 31/357 MK/P/2020/0737 T1 

BBHC C 12N 5/074 MK/P/2020/0737 T1 

BBHC C 12N 5/02 MK/P/2020/0737 T1 

BBHC Co.Ltd. C 12N 5/071 MK/P/2020/0106 T1 

BBHC Co.Ltd. C 12N 5/077 MK/P/2020/0106 T1 
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BBHC Co.Ltd. C 12N 5/0775 MK/P/2020/0106 T1 

BBHC Co.Ltd. A 61K 35/30 MK/P/2020/0106 T1 

BBHC Co.Ltd. A 61K 35/32 MK/P/2020/0106 T1 

BBHC Co.Ltd. A 61K 35/407 MK/P/2020/0106 T1 

BBHC Co.Ltd. C 12N 5/02 MK/P/2020/0106 T1 

BBHC Co.Ltd. A 61K 35/407 MK/P/2020/0200 T1 

BBHC Co.Ltd. C 12N 5/02 MK/P/2020/0200 T1 

BBHC Co.Ltd. C 12N 5/071 MK/P/2020/0200 T1 

BBHC Co.Ltd. C 12N 5/0775 MK/P/2020/0200 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 47/44 MK/P/2019/0817 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 31/355 MK/P/2019/0817 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 9/00 MK/P/2019/0817 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61P 11/02 MK/P/2019/0817 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07C 229/16 MK/P/2019/0837 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 49/10 MK/P/2019/0837 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 257/02 MK/P/2019/0837 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07D 213/85 MK/P/2020/0762 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 45/06 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 11/00 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 13/12 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 3/14 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 43/00 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/41 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 7/10 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/00 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 9/04 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/216 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/506 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/519 MK/P/2020/0763 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 7/02 MK/P/2020/0763 T1 

BerGenBio ASA A 61K 38/05 MK/P/2020/0562 T1 

BerGenBio ASA A 61K 45/06 MK/P/2020/0562 T1 

BerGenBio ASA A 61K 39/395 MK/P/2020/0562 T1 

BerGenBio ASA C 07K 16/28 MK/P/2020/0562 T1 

BerGenBio ASA C 07K 16/30 MK/P/2020/0562 T1 

BerGenBio ASA G 01N 33/574 MK/P/2020/0562 T1 

Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61K 35/39 MK/P/2020/0781 T1 

Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61P 3/10 MK/P/2020/0781 T1 

Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61L 27/56 MK/P/2020/0781 T1 

Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61L 27/44 MK/P/2020/0781 T1 

Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61K 9/70 MK/P/2020/0781 T1 
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Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61K 38/28 MK/P/2020/0781 T1 

Beta Cell Technologies Pty Ltd A 61F 2/00 MK/P/2020/0781 T1 

Bluebird Bio,Inc. C 12N 15/62 MK/P/2019/0831 T1 

Bluebird Bio,Inc. C 12N 15/86 MK/P/2019/0831 T1 

Bluebird Bio,Inc. A 61K 48/00 MK/P/2019/0831 T1 

Bluebird Bio,Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0831 T1 

Bluebird Bio,Inc. C 07K 14/725 MK/P/2019/0831 T1 

Bluebird Bio,Inc. A 61K 39/00 MK/P/2019/0831 T1 

Bluebird Bio,Inc. C 07K 14/005 MK/P/2019/0831 T1 

BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. A 61P 3/10 MK/P/2020/0153 T1 

BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. C 07K 14/605 MK/P/2020/0153 T1 

BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. A 61K 38/26 MK/P/2020/0153 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 498/04 MK/P/2019/0596 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 417/14 MK/P/2019/0596 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 413/14 MK/P/2019/0596 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 413/04 MK/P/2019/0596 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/04 MK/P/2019/0596 T1 

British American Tobacco (Investments) Ltd A 24B 1/02 MK/P/2020/0767 T1 

British American Tobacco (Investments) Ltd A 24B 3/12 MK/P/2020/0767 T1 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das 
Bundesministerium des Inneren, vertreten durch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
vertreten durch den Präsidenten H 04L 9/32 MK/P/2020/0565 T1 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das 
Bundesministerium des Inneren, vertreten durch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
vertreten durch den Präsidenten H 04L 29/06 MK/P/2020/0565 T1 

CNRS A 61K 31/4525 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/525 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/4188 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/197 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/455 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/51 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/4415 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/555 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 36/67 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/593 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 31/714 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 33/30 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 36/28 MK/P/2019/0599 T1 

CNRS A 61K 36/45 MK/P/2019/0599 T1 

CURADIGM SAS A 61K 47/42 MK/P/2020/0128 T1 

CURADIGM SAS A 61K 9/50 MK/P/2020/0128 T1 

CURADIGM SAS A 61K 9/51 MK/P/2020/0128 T1 
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Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 493/04 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 495/04 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 498/04 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 513/04 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 217/24 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. C 07D 239/90 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. A 61P 25/24 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. A 61P 25/18 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2020/0753 T1 

Cadent Therapeutics, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2020/0753 T1 

Celanese International Corporation C 07D 291/06 MK/P/2020/0756 T1 

Celgene Corporation C 07D 413/12 MK/P/2019/0597 T1 

Celgene Corporation A 61P 35/00 MK/P/2019/0597 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 47/10 MK/P/2020/0157 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/485 MK/P/2020/0157 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 47/10 MK/P/2020/0174 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/485 MK/P/2020/0174 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61P 29/00 MK/P/2020/0749 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61P 11/00 MK/P/2020/0749 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 453/02 MK/P/2020/0749 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 38/46 MK/P/2020/0770 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07K 1/16 MK/P/2020/0770 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 7/08 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 7/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 1/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 08H 8/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 08B 37/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 08B 1/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. B 09B 5/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. B 09B 3/00 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 7/10 MK/P/2019/0819 T1 

Clariant International Ltd. C 10L 9/00 MK/P/2019/0820 T1 

Coherus Biosciences, Inc. A 61K 38/19 MK/P/2019/0576 T1 

Coherus Biosciences, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0576 T1 

Coherus Biosciences, Inc. A 61K 47/02 MK/P/2019/0576 T1 

Coherus Biosciences, Inc. A 61K 47/18 MK/P/2019/0576 T1 

Convergence Pharmaceuticals Limited C 12Q 1/68 MK/P/2019/0813 T1 

DS Biopharma Limited Trintech Building A 61P 17/00 MK/P/2019/0816 T1 

DS Biopharma Limited Trintech Building A 61K 9/00 MK/P/2019/0816 T1 



 

 

228 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 

DS Biopharma Limited Trintech Building A 61K 31/202 MK/P/2019/0816 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/48 MK/P/2020/0163 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/4745 MK/P/2020/0163 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 39/395 MK/P/2020/0163 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/0163 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07K 16/28 MK/P/2020/0163 T1 

Daniell, Henry C 12N 5/00 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry C 12N 5/02 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry C 12N 15/82 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry C 07K 14/755 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry C 07K 14/28 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry A 61K 38/47 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry A 61K 38/37 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry A 61K 38/36 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry A 61K 36/00 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry A 01H 9/00 MK/P/2020/0783 T1 

Daniell, Henry A 61P 7/04 MK/P/2020/0783 T1 

Diurnal Limited  A 61K 31/573 MK/P/2020/0177 T1 

Diurnal Limited  A 61K 9/50 MK/P/2020/0177 T1 

EJOT AUSTRIA GmbH & Co KG E 04B 1/41 MK/P/2019/0841 T1 

EJOT AUSTRIA GmbH & Co KG E 04F 13/08 MK/P/2019/0841 T1 

EJOT AUSTRIA GmbH & Co KG E 04B 1/38 MK/P/2019/0841 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61P 35/00 MK/P/2020/0764 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07D 401/14 MK/P/2020/0764 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61K 31/4545 MK/P/2020/0764 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. A 61K 31/424 MK/P/2020/0144 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. C 07D 498/10 MK/P/2020/0144 T1 

Ecuphar N.V. A 61K 31/4155 MK/P/2020/0566 T1 

Ecuphar N.V. A 61P 19/02 MK/P/2020/0566 T1 

Ecuphar N.V. A 61P 29/00 MK/P/2020/0566 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/315 MK/P/2019/0582 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/32 MK/P/2019/0582 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/31 MK/P/2019/0582 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/20 MK/P/2019/0582 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 16/18 MK/P/2019/0825 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/28 MK/P/2019/0825 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 39/00 MK/P/2019/0825 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 14/605 MK/P/2020/0557 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 39/395 MK/P/2020/0761 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/24 MK/P/2020/0774 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/315 MK/P/2020/0774 T1 
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Ellison Educational Equipment, Inc B 26F 1/44 MK/P/2020/0186 T1 

EngMab Sàrl C 07K 16/30 MK/P/2020/0180 T1 

EngMab Sàrl C 07K 16/46 MK/P/2020/0180 T1 

EngMab Sàrl C 07K 16/28 MK/P/2020/0180 T1 

EngMab Sàrl A 61P 35/00 MK/P/2020/0180 T1 

Entrada Therapeutics, Inc. A 61K 38/46 MK/P/2019/0591 T1 

Entrada Therapeutics, Inc. C 07K 7/00 MK/P/2019/0591 T1 

Entrada Therapeutics, Inc. A 61K 38/12 MK/P/2019/0591 T1 

Entrada Therapeutics, Inc. A 61K 38/05 MK/P/2019/0591 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/14 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 211/86 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/4412 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. C 12Q 1/68 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0832 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2019/0832 T1 

FALKE KGaA A 41D 13/00 MK/P/2020/0168 T1 

FALKE KGaA A 41B 11/00 MK/P/2020/0168 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/36 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/416 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/415 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/407 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/4045 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/166 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/337 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/341 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/343 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/351 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/357 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. C 07C 259/06 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/381 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/397 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/40 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/4015 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/402 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/403 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/4035 MK/P/2019/0586 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/404 MK/P/2019/0586 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/164 MK/P/2020/0145 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/215 MK/P/2020/0145 T1 
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Frimline Private Limited A 61P 25/02 MK/P/2020/0145 T1 

Frimline Private Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/0145 T1 

Frimline Private Limited A 61K 31/352 MK/P/2020/0145 T1 

GW Research Limited A 61K 31/05 MK/P/2020/0733 T1 

GW Research Limited A 61K 31/192 MK/P/2020/0733 T1 

GW Research Limited A 61K 36/185 MK/P/2020/0733 T1 

GW Research Limited A 61K 45/06 MK/P/2020/0733 T1 

GW Research Limited A 61P 25/08 MK/P/2020/0733 T1 

Galderma Research & Development A 61K 31/192 MK/P/2020/0754 T1 

Galderma Research & Development A 61K 31/327 MK/P/2020/0754 T1 

Galderma Research & Development A 61K 9/06 MK/P/2020/0754 T1 

Galderma Research & Development A 61P 17/10 MK/P/2020/0754 T1 

Gap S.A. A 61K 31/4985 MK/P/2020/0759 T1 

Gap S.A. A 61K 9/10 MK/P/2020/0759 T1 

Gap S.A. A 61K 9/48 MK/P/2020/0759 T1 

Genmab A/S A 61P 35/00 MK/P/2019/0588 T1 

Genmab A/S A 61K 39/395 MK/P/2019/0588 T1 

Genmab A/S A 61K 31/573 MK/P/2019/0588 T1 

Genmab A/S C 07K 16/28 MK/P/2019/0588 T1 

Genmab A/S C 07K 16/28 MK/P/2019/0839 T1 

Genmab A/S A 61P 35/00 MK/P/2020/0137 T1 

Genmab A/S C 07K 16/28 MK/P/2020/0137 T1 

Genmab A/S C 07K 16/46 MK/P/2020/0181 T1 

Genmab A/S C 07K 16/28 MK/P/2020/0181 T1 

Genmab A/S C 07K 16/10 MK/P/2020/0181 T1 

Genmab A/S C 07K 16/32 MK/P/2020/0181 T1 

Genmab A/S A 61K 39/395 MK/P/2020/0181 T1 

Genmab A/S A 61P 35/00 MK/P/2020/0181 T1 

Georg Fischer WAGA N.V. F 16L 21/04 MK/P/2019/0824 T1 

Georg Fischer WAGA N.V. F 16L 21/08 MK/P/2019/0824 T1 

Gestra AG G 01N 27/07 MK/P/2019/0821 T1 

Gestra AG G 01F 23/24 MK/P/2019/0821 T1 

Gestra AG G 01F 23/26 MK/P/2019/0821 T1 

Gestra AG G 01K 1/08 MK/P/2019/0821 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 405/14 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/4439 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 413/14 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61K 31/5377 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 29/00 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 401/14 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07D 401/04 MK/P/2019/0594 T1 
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GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 37/00 MK/P/2019/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/0594 T1 

Gruppo Sanitari Italia - G.S.I S.p.A. E 03D 11/13 MK/P/2019/0814 T1 

Gruppo Sanitari Italia - G.S.I S.p.A. E 03D 11/17 MK/P/2019/0814 T1 

Gruppo Sanitari Italia - G.S.I S.p.A. E 03D 11/08 MK/P/2019/0814 T1 

H. Lundbeck A/S C 07K 16/28 MK/P/2020/0140 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 39/00 MK/P/2020/0140 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 227/22 MK/P/2020/0187 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 229/08 MK/P/2020/0187 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 269/04 MK/P/2020/0187 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 271/22 MK/P/2020/0187 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 211/78 MK/P/2020/0187 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 498/04 MK/P/2020/0187 T1 

H.Lundbeck A/S A 61P 25/00 MK/P/2020/0130 T1 

H.Lundbeck A/S A 61K 31/506 MK/P/2020/0130 T1 

H.Lundbeck A/S C 07D 403/12 MK/P/2020/0130 T1 

Halozyme, Inc. A 61K 31/337 MK/P/2019/0818 T1 

Halozyme, Inc. C 12N 9/26 MK/P/2019/0818 T1 

Halozyme, Inc. A 61K 38/43 MK/P/2019/0818 T1 

Halozyme, Inc. A 61K 38/47 MK/P/2019/0818 T1 

HealthTech Bio Actives, S.L.U. C 07H 17/07 MK/P/2020/0530 T1 

HealthTech Bio Actives, S.L.U. C 07H 1/00 MK/P/2020/0530 T1 

Healx Limited A 61K 31/554 MK/P/2020/0752 T1 

Healx Limited A 61P 25/08 MK/P/2020/0752 T1 

Hermitage Family Office Sarl B 63B 1/06 MK/P/2020/0507 T1 

Humabs Biomed S.A. A 61P 31/16 MK/P/2020/0741 T1 

HurraH SarL B 01D 71/30 MK/P/2020/0156 T1 

HurraH SarL B 01D 69/14 MK/P/2020/0156 T1 

HurraH SarL B 01D 69/10 MK/P/2020/0156 T1 

HurraH SarL B 01D 69/06 MK/P/2020/0156 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 35/02 MK/P/2020/0748 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/0748 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 29/00 MK/P/2020/0748 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 27/02 MK/P/2020/0748 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 19/02 MK/P/2020/0748 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/517 MK/P/2020/0748 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 405/12 MK/P/2020/0748 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61P 43/00 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61P 37/00 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61P 31/00 MK/P/2020/0776 T1 
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Iomet Pharma Ltd. A 61P 25/00 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/437 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/4355 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/404 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/4045 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/405 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/407 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/4184 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/4188 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/423 MK/P/2020/0776 T1 

Iomet Pharma Ltd. A 61K 31/424 MK/P/2020/0776 T1 

Ipierian, Inc. G 01N 33/68 MK/P/2020/0504 T1 

Ipierian, Inc. C 12N 15/63 MK/P/2020/0504 T1 

Ipierian, Inc. C 07K 16/18 MK/P/2020/0504 T1 

Ipierian, Inc. A 61K 51/10 MK/P/2020/0504 T1 

Ipierian, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0504 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/48 MK/P/2020/0167 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/50 MK/P/2020/0167 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. A 61J 3/00 MK/P/2020/0167 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/10 MK/P/2020/0167 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/16 MK/P/2020/0167 T1 

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2020/0167 T1 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. G 06K 9/00 MK/P/2020/0540 T1 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. G 07F 7/08 MK/P/2020/0540 T1 

JT International S.A. A 24F 47/00 MK/P/2020/0531 T1 

JT International S.A. A 61M 11/04 MK/P/2020/0531 T1 

JT International S.A. A 61M 15/00 MK/P/2020/0531 T1 

JT International S.A. A 61M 15/06 MK/P/2020/0531 T1 

JT International S.A. A 61M 16/00 MK/P/2020/0531 T1 

JT International S.A. A 61M 11/00 MK/P/2020/0531 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/96 MK/P/2020/0802 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/70 MK/P/2020/0802 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/46 MK/P/2020/0802 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/196 MK/P/2020/0802 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/176 MK/P/2020/0802 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/119 MK/P/2020/0802 T1 

JVC Kenwood Corporation H 04N 19/136 MK/P/2020/0802 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 487/04 MK/P/2020/0554 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 35/00 MK/P/2020/0554 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 471/04 MK/P/2020/0554 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/519 MK/P/2020/0554 T1 
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Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 31/437 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 31/4545 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 31/496 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 31/506 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 45/06 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 9/48 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61P 25/02 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61P 25/06 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61P 25/08 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 31/4015 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61K 31/381 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Pharmaceutica, N.V. A 61P 25/18 MK/P/2019/0838 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. C 12N 15/86 MK/P/2019/0587 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0533 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 9/48 MK/P/2020/0533 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 47/38 MK/P/2020/0533 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/4709 MK/P/2020/0533 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/47 MK/P/2020/0567 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 19/00 MK/P/2020/0567 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 19/06 MK/P/2020/0567 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 215/36 MK/P/2020/0567 T1 

Johnson Matthey Public Limited Company C 07D 489/08 MK/P/2019/0237 T1 

Johnson Matthey Public Limited Company C 10L 1/00 MK/P/2020/0768 T1 

Joint Stock Company "UFA Engine Industrial Association" B 21D 26/02 MK/P/2020/0736 T1 

Joint Stock Company "UFA Engine Industrial Association" B 21K 3/04 MK/P/2020/0736 T1 

Joint Stock Company "UFA Engine Industrial Association" B 23P 15/04 MK/P/2020/0736 T1 

Joint Stock Company "UFA Engine Industrial Association" B 21D 53/78 MK/P/2020/0736 T1 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg C 07K 16/22 MK/P/2019/0598 T1 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg A 61K 39/395 MK/P/2019/0598 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited C 07D 401/14 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited C 07D 401/14 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61P 27/00 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61K 31/506 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited C 07D 403/06 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61K 31/444 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61K 31/4439 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61K 31/4155 MK/P/2020/0535 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited A 61K 31/501 MK/P/2020/0535 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 413/08 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 413/12 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 417/14 MK/P/2019/0809 T1 
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Katholieke Universiteit Leuven C 07D 471/04 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 487/04 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 409/12 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 409/08 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 405/12 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 403/12 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 403/10 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 403/08 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 401/14 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 401/12 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/14 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 401/08 MK/P/2019/0809 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/454 MK/P/2020/0146 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/14 MK/P/2020/0146 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/12 MK/P/2020/0146 T1 

LegoChem Biosciences,Inc. A 61K 31/70 MK/P/2019/0815 T1 

LegoChem Biosciences,Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0815 T1 

LegoChem Biosciences,Inc. A 61K 48/00 MK/P/2019/0815 T1 

LegoChem Biosciences,Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0815 T1 

LegoChem Biosciences,Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0815 T1 

LegoChem Biosciences,Inc. C 07K 16/32 MK/P/2019/0815 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 31/138 MK/P/2020/0775 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 31/404 MK/P/2020/0775 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 9/16 MK/P/2020/0775 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 9/20 MK/P/2020/0775 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 9/24 MK/P/2020/0775 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 9/48 MK/P/2020/0775 T1 

Manitou Italia S.r.l. B 60P 7/08 MK/P/2020/0760 T1 

Manitou Italia S.r.l. B 60P 7/06 MK/P/2020/0760 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG C 08K 5/07 MK/P/2020/0199 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG C 08K 5/092 MK/P/2020/0199 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG C 08K 5/00 MK/P/2020/0199 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG B 65D 65/42 MK/P/2020/0199 T1 

Mayr-Melnhof Karton AG C 09D 129/04 MK/P/2020/0199 T1 

MedImmune, LLC A 61P 31/14 MK/P/2020/0190 T1 

Medimmune Limited C 07K 16/28 MK/P/2020/0166 T1 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center C 07K 16/28 MK/P/2020/0509 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 487/04 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 12N 9/04 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 12P 7/02 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 12P 7/22 MK/P/2019/0835 T1 
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Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 207/08 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 12N 11/00 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 12N 11/08 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 12N 11/14 MK/P/2019/0835 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 207/12 MK/P/2019/0835 T1 

Messer Austria GmbH C 04B 7/36 MK/P/2020/0182 T1 

Messer Austria GmbH G 05D 11/13 MK/P/2020/0778 T1 

Messer Austria GmbH F 23N 1/02 MK/P/2020/0778 T1 

Microbial Resource Management Health NV A 61K 35/741 MK/P/2020/0777 T1 

Microbial Resource Management Health NV A 61P 1/00 MK/P/2020/0777 T1 

National Cancer Center A 61P 35/00 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61K 31/437 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61K 31/496 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61K 31/454 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61K 31/4439 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61K 31/5377 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61K 31/422 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center C 07D 471/04 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center A 61P 35/02 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center C 07D 413/06 MK/P/2020/0162 T1 

National Cancer Center C 07D 413/14 MK/P/2020/0162 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61P 5/24 MK/P/2019/0828 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61P 43/00 MK/P/2019/0828 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61K 31/5383 MK/P/2019/0828 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61P 17/04 MK/P/2019/0829 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61K 31/495 MK/P/2019/0829 T1 

Norgine BV A 61K 47/22 MK/P/2019/0595 T1 

Norgine BV A 61K 47/02 MK/P/2019/0595 T1 

Norgine BV A 61K 31/765 MK/P/2019/0595 T1 

Norgine BV A 61K 31/375 MK/P/2019/0595 T1 

Norgine BV A 61K 47/10 MK/P/2019/0595 T1 

Novartis AG A 61P 31/04 MK/P/2019/0812 T1 

Novartis AG C 07D 401/14 MK/P/2019/0812 T1 

Novartis AG A 61K 31/506 MK/P/2019/0812 T1 

Novartis AG C 07D 413/14 MK/P/2019/0812 T1 

Novartis AG A 61K 47/40 MK/P/2020/0114 T1 

Novartis AG A 61P 37/06 MK/P/2020/0114 T1 

Novartis AG A 61K 9/48 MK/P/2020/0114 T1 

Novartis AG A 61K 9/20 MK/P/2020/0114 T1 

Novartis AG A 61K 9/16 MK/P/2020/0114 T1 

Novartis AG A 61K 31/661 MK/P/2020/0114 T1 
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Novartis AG A 61K 31/137 MK/P/2020/0114 T1 

Novartis AG A 61P 37/06 MK/P/2020/0568 T1 

Novartis AG A 61P 37/00 MK/P/2020/0568 T1 

Novartis AG A 61K 31/138 MK/P/2020/0568 T1 

Novartis AG A 61K 31/137 MK/P/2020/0568 T1 

Novartis AG A 61K 31/135 MK/P/2020/0568 T1 

Novartis AG A 61K 31/661 MK/P/2020/0568 T1 

NuCana plc A 61K 33/00 MK/P/2020/0176 T1 

NuCana plc A 61K 31/7068 MK/P/2020/0176 T1 

NuCana plc A 61P 35/00 MK/P/2020/0176 T1 

Oncopeptides AB A 61K 38/05 MK/P/2020/0755 T1 

Oncopeptides AB A 61P 35/00 MK/P/2020/0755 T1 

Oncopeptides AB C 07K 5/065 MK/P/2020/0755 T1 

Oncopeptides AB A 61K 31/223 MK/P/2020/0780 T1 

Oncopeptides AB A 61K 31/573 MK/P/2020/0780 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/10 MK/P/2019/0585 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/34 MK/P/2019/0585 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/28 MK/P/2019/0585 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/12 MK/P/2019/0585 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2019/0585 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/51 MK/P/2019/0585 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 38/15 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 45/06 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61P 35/00 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/7068 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/7048 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/69 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/519 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/513 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/4745 MK/P/2020/0192 T1 

Pharma Mar, S.A. A 61K 31/4995 MK/P/2020/0192 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61P 7/00 MK/P/2020/0198 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/02 MK/P/2020/0198 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61M 5/30 MK/P/2020/0198 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/12 MK/P/2020/0198 T1 

RIPD Research and IP Development Ltd. H 01C 7/12 MK/P/2020/0758 T1 

RIPD Research and IP Development Ltd. H 01C 7/102 MK/P/2020/0758 T1 

RUAG Ammotec GmbH F 42B 12/74 MK/P/2020/0745 T1 

RUAG Ammotec GmbH F 42B 12/34 MK/P/2020/0745 T1 

RUAG Ammotec GmbH F 42B 8/12 MK/P/2020/0745 T1 

RUAG Ammotec GmbH F 42B 30/02 MK/P/2020/0745 T1 
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Recair B.V. F 24F 12/00 MK/P/2020/0188 T1 

Recair B.V. F 24F 13/18 MK/P/2020/0188 T1 

Recair B.V. F 24F 3/147 MK/P/2020/0188 T1 

Recair B.V. F 28D 9/00 MK/P/2020/0189 T1 

Recair B.V. F 28D 9/00 MK/P/2020/0804 T1 

Recair B.V. F 28D 21/00 MK/P/2020/0804 T1 

Recair B.V. F 28F 3/04 MK/P/2020/0804 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2019/0593 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/73 MK/P/2019/0593 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2019/0593 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2019/0593 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2019/0811 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2019/0811 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/64 MK/P/2019/0811 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2020/0142 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2020/0142 T1 

Rhodia Operations F 01N 3/08 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations C 09K 3/14 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations C 01F 17/00 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 37/03 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 35/02 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 23/10 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 20/30 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 20/28 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 20/06 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01D 53/94 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01J 35/10 MK/P/2020/0191 T1 

Rhodia Operations B 01D 53/94 MK/P/2020/0779 T1 

Rhodia Operations B 01J 23/63 MK/P/2020/0779 T1 

Rhodia Operations B 01J 35/10 MK/P/2020/0779 T1 

Rhodia Operations B 01J 37/08 MK/P/2020/0779 T1 

Rhodia Operations B 01J 23/10 MK/P/2020/0779 T1 

Romark Laboratories L.C. A 61K 45/06 MK/P/2020/0563 T1 

Romark Laboratories L.C. A 61P 31/12 MK/P/2020/0563 T1 

Romark Laboratories L.C. A 61K 31/426 MK/P/2020/0563 T1 

Romark Laboratories, L.C. A 01N 43/60 MK/P/2020/0532 T1 

Romark Laboratories, L.C. A 61K 31/495 MK/P/2020/0532 T1 

Romark Laboratories, L.C. A 61K 9/20 MK/P/2020/0532 T1 

Romark Laboratories, L.C. A 61K 9/24 MK/P/2020/0532 T1 

Romark Laboratories, L.C. A 61K 9/28 MK/P/2020/0532 T1 

SAIPEM S.p.A. C 12F 3/02 MK/P/2020/0556 T1 
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SAIPEM S.p.A. B 01D 53/14 MK/P/2020/0556 T1 

SAIPEM S.p.A. B 01D 53/84 MK/P/2020/0556 T1 

SAIPEM S.p.A. B 01D 53/62 MK/P/2020/0556 T1 

SAIPEM S.p.A. C 12N 9/88 MK/P/2020/0556 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07D 295/033 MK/P/2020/0529 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 01N 51/00 MK/P/2020/0529 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07D 231/14 MK/P/2020/0529 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2020/0529 T1 

Samumed, LLC C 07D 471/04 MK/P/2019/0836 T1 

Samumed, LLC A 61K 31/4162 MK/P/2019/0836 T1 

Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute C 07D 498/04 MK/P/2019/0842 T1 

Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute A 61P 19/00 MK/P/2019/0842 T1 

Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute A 61K 31/4353 MK/P/2019/0842 T1 

Secil-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. C 04B 7/24 MK/P/2020/0184 T1 

Secil-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. C 04B 7/19 MK/P/2020/0184 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 1/34 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 1/36 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 14/76 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 14/765 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 19/00 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited B 01D 15/36 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited B 01D 15/12 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited B 01D 15/32 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited B 01D 15/42 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 1/16 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 1/20 MK/P/2020/0161 T1 

Shilpa Medicare Limited C 07K 1/18 MK/P/2020/0161 T1 

Sierra Oncology, Inc. C 07D 239/42 MK/P/2020/0715 T1 

Sierra Oncology, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0715 T1 

Sierra Oncology, Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2020/0715 T1 

Sirna Therapeutics, Inc. C 12N 15/13 MK/P/2019/0600 T1 

Sirna Therapeutics, Inc. C 07H 21/04 MK/P/2019/0600 T1 

Sirna Therapeutics, Inc. C 12N 15/11 MK/P/2019/0600 T1 

Soleco Engineering S.r.I. B 63H 21/30 MK/P/2019/0808 T1 

Soleco Engineering S.r.I. F 16F 1/393 MK/P/2019/0808 T1 

Soleco Engineering S.r.I. F 16F 1/54 MK/P/2019/0808 T1 

Stankovicc-Gansen,Mari Jan C 01G 1/02 MK/P/2020/0172 T1 

Sun Rise E & T Corporation B 63B 35/38 MK/P/2020/0159 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/28 MK/P/2020/0738 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/55 MK/P/2020/0738 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/5377 MK/P/2020/0738 T1 
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Suven Life Sciences Limited A 61K 31/445 MK/P/2020/0738 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/27 MK/P/2020/0738 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/13 MK/P/2020/0738 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 45/06 MK/P/2020/0738 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/4353 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/436 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/437 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/4375 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited C 07D 498/04 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited C 07D 491/04 MK/P/2020/0751 T1 

Suven Life Sciences Limited C 07D 471/04 MK/P/2020/0751 T1 

Syngenta Participations AG A 01N 43/42 MK/P/2020/0805 T1 

Syngenta Participations AG C 07D 215/54 MK/P/2020/0805 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH A 61K 9/127 MK/P/2020/0782 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH A 61K 48/00 MK/P/2020/0782 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige 
GmbH A 61K 39/00 MK/P/2020/0782 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/519 MK/P/2020/0122 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0122 T1 

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 487/04 MK/P/2020/0122 T1 

Tellure Rôta S.p.A. B 60B 3/02 MK/P/2020/0784 T1 

Tellure Rôta S.p.A. B 60B 33/00 MK/P/2020/0784 T1 

The Regents of the University of California A 61K 39/395 MK/P/2020/0195 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12N 9/78 MK/P/2020/0746 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12N 9/10 MK/P/2020/0746 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12N 15/864 MK/P/2020/0746 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12N 15/861 MK/P/2020/0746 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 07K 14/47 MK/P/2020/0746 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania A 61K 48/00 MK/P/2020/0746 T1 

The Trustees of the University of Pennsylvania C 12N 9/12 MK/P/2020/0746 T1 

The United States of America, as represented by The 
Secretary, Department of Health and Human Services Office 
of Technology Transfer National Institutes of Health A 61K 38/17 MK/P/2020/0178 T1 

The United States of America, as represented by The 
Secretary, Department of Health and Human Services 
Office of Technology Transfer National Institutes of Health C 07K 14/725 MK/P/2020/0178 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 519/00 MK/P/2019/0834 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61P 1/04 MK/P/2019/0834 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61K 31/439 MK/P/2019/0834 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/44 MK/P/2019/0581 T1 
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UCB Biopharma SPRL C 07K 16/28 MK/P/2019/0581 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/00 MK/P/2019/0581 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/395 MK/P/2019/0581 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/00 MK/P/2019/0581 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/46 MK/P/2019/0581 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/28 MK/P/2019/0590 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/00 MK/P/2019/0590 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61P 11/00 MK/P/2019/0590 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61P 35/00 MK/P/2019/0590 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/28 MK/P/2019/0592 T1 

UCB Biopharma SPRL G 01N 33/53 MK/P/2019/0592 T1 

Universal Leaf Tobacco Company, Inc. A 24B 1/00 MK/P/2020/0559 T1 

Universal Leaf Tobacco Company, Inc. A 24B 5/00 MK/P/2020/0559 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61K 31/44 MK/P/2020/0196 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61K 31/353 MK/P/2020/0196 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61K 31/415 MK/P/2020/0196 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61P 25/28 MK/P/2020/0196 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61K 31/454 MK/P/2020/0196 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61K 31/397 MK/P/2020/0196 T1 

Universitat Pompeu-Fabra A 61K 31/52 MK/P/2020/0196 T1 

University of Florida Research Foundation, Inc. A 61P 3/00 MK/P/2020/0536 T1 

University of Florida Research Foundation, Inc. A 61K 48/00 MK/P/2020/0536 T1 

University of Florida Research Foundation, Inc. A 61P 3/10 MK/P/2020/0536 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 279/14 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 401/02 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. A 61K 31/4162 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 241/40 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 498/04 MK/P/2020/0169 T1 

VM Discovery, Inc. C 07D 265/36 MK/P/2020/0169 T1 

VORWERK AUTOTEC GmbH & Co.KG F 16F 1/38 MK/P/2019/0827 T1 

VORWERK AUTOTEC GmbH & Co.KG B 21C 37/30 MK/P/2019/0827 T1 

VORWERK AUTOTEC GmbH & Co.KG B 21D 5/14 MK/P/2019/0827 T1 

VORWERK AUTOTEC GmbH & Co.KG B 21D 53/10 MK/P/2019/0827 T1 

Vertex Pharmaceuticals Inc. C 07D 487/04 MK/P/2020/0183 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 213/73 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 213/64 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 209/49 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 209/18 MK/P/2020/0785 T1 
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Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/18 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 01N 41/06 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 401/04 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 403/10 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 403/12 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 407/12 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 413/14 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 231/20 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 239/34 MK/P/2020/0785 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 235/24 MK/P/2020/0785 T1 

Vesuvius Group S.A. B 22D 41/34 MK/P/2020/0185 T1 

Vesuvius Group S.A. B 22D 41/28 MK/P/2020/0185 T1 

Vesuvius Group S.A. B 22D 41/22 MK/P/2020/0185 T1 

Vifor (International) AG A 61K 9/14 MK/P/2020/0674 T1 

Vifor (International) AG A 61K 33/26 MK/P/2020/0674 T1 

Vifor (International) AG A 61K 9/20 MK/P/2020/0674 T1 

Voestalpine Tubulars Gmbh & Co Kg E 21B 17/042 MK/P/2020/0170 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 27/12 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. E 04B 1/66 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 27/24 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 27/30 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 27/32 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 5/02 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 7/02 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. B 32B 7/10 MK/P/2019/0584 T1 

Volteco S.p.A. E 02D 31/10 MK/P/2019/0584 T1 

Vossloh Laeis GmbH E 01B 7/24 MK/P/2019/0577 T1 

Xencor Inc. C 07K 16/46 MK/P/2019/0822 T1 

Xencor Inc. C 07K 16/30 MK/P/2020/0147 T1 

Xencor Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0147 T1 

Xencor Inc. C 07K 16/46 MK/P/2020/0147 T1 

Xencor, Inc. C 07K 14/705 MK/P/2020/0769 T1 

Xencor, Inc. A 61K 38/00 MK/P/2020/0769 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të 

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2019/905 (220) 29/07/2019 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

 
(591) сребрена 

(531) 27.05.13;27.07.00;29.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук;семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци;пијалаци од 

овошје и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии, мраз, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(210) TM  2019/906 (220) 29/07/2019 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

 
(591) сребрена, златна 

(531) 14.01.24;27.05.13;27.07.00;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2019/907 (220) 29/07/2019 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
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експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

MASTERPIECE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук;семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци;пијалаци од 

овошје и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, 

замена за кафе;брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за 

печење;сол, сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии, мраз, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(210) TM  2019/927 (220) 05/08/2019 

(442) 31/01/2021 

(731) Rakuten, Inc. (a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan) 

1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 

158-0094, JP 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  бул.Партизански Одреди бр. 

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на онлајн водич за 

Огласување кој може да се пребарува кој 

ги вклучува добрата и Услугите на онлајн 

продавачите;онлајн трговски Услуги кои ја 

олеснуваат продажбата на туѓи добра и 

Услуги преку компјутерска мрежа;Услуги 

за огласување за промоција на е-

трговија;онлајн Услуги за споредба на 

цена;совети и информации за 

потрошувачки Услуги и управување со 

производи и цени на интернет сајтови 

поврзани со набавки преку 

интернет;промоција на продажба, 

вклучувајќи и за други;Услуги за лојалност 

на потрошувачите и Услуги за клуб на 
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потрошувачи за комерцијални, промотивни 

и цели на огласување;Услуги за шеми за 

лојалност;Услуги за картички за 

лојалност;промовирање на туѓи добра и 

Услуги преку организирање спонзори да ги 

поврзуваат своите добра и услуги со 

наградни програми;промовирање на туѓи 

добра и Услуги преку дистрибуција на 

картички за попуст, преку наградување со 

поени при купување со користење на 

кредитна картичка и со издавање на 

наградни картички за лојалност и онлајн 

подарок-картички;управување, 

организација, работа и надгледување на 

лојалноста на потрошувачите, 

поттикнувачки и/или промотивни 

шеми;спроведување на потрошувачки 

програми за лојалност, наградување, 

афинитети и поттикнување за 

комерцијална промоција и за цели на 

огласување;промовирање на користењето 

на сметки за платежни и кредитни 

картички на други преку управување со 

поттикнувачки програми;издавање, надзор 

и намирување на купон поени за попуст, 

вклучувајќи и електронски поени за 

промоција на продажба на добра и 

Услуги;издавање, надзор и намирување на 

купон поени за размена или попуст на 

добра и Услуги, обезбедени 

пропорционално со набавениот 

износ;промотивни Услуги, вклучувајќи и 

организирање на поврзани продавници и 

членови да се приклучат кон програмата 

за лојалност на потрошувачи и наградни 

картички за лојалност и управување со 

истите;издавање и намирување на 

наградни картички за 

лојалност;организација и работење со 

наградните картички за 

лојалност;издавање на трговски 

маркици;обезбедување на информации во 

врска со комерцијална продажба;давање 

на совети и информации во врска со сите 

горенаведени Услуги. Огласување;водење 

на работење;управување со 

работи;канцелариски работи.  

кл. 36  Услуги за обработка на плаќање на 

програма за лојалност. 

Осигурување;финансиски 

работи;монетарни работи;работи поврзани 

со недвижности.  

 

(210) TM  2019/1177 (220) 25/10/2019 

(442) 31/01/2021 

(731) Киппер Маркет доо Желино ул. 

104, бр. 140 с. Желино 1226, MK 

(540)  

 
(591) розава,бела 

(531) 27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  компот од праска; сушени сливи; 

сушена аронија  

кл. 31  компот од праска; сушени сливи; 

сушена аронија  

 

(210) TM  2020/85 (220) 07/02/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) АЛФА АВЕНИЈА ДООЕЛ Скопје ул. 

Јадранска магистрала бр. 80/кат.2, 

Визбегово, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, сива, црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со опрема и мебел за хотели, 

ресторани и кафулиња  

кл. 41  организирање на обуки и настава  

 

(210) TM  2020/87 (220) 07/02/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје ул. 

Св. Наум Охридски бр. 69, 1000, Скопје, 

MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, жолта, црвена, портокалова 

(531) 24.03.02;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2020/460 (220) 21/05/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз 

Василево Населено место без уличен 

систем бр. 383 Василево, MK 

(540)  

 
(591) црвена, темно сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: опрема за домаќинство: 

тенџериња, тави, послужавници, садови 

од ростфрај, сервиси за јадење, филџани 

за млеко и кафе, стаклени чаши и вазни, 

украсни предмети за домаќинство, 

часовници, ситен мебел, патни торби, 

женски чанти, новогодишни, велигденски и 

божиќни украси  

 

(210) TM  2020/461 (220) 21/05/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз 

Василево Населено место без уличен 

систем бр. 383 Василево, MK 

(540)  

 
(591) црвена, темно сина, бела 

(531) 26.01.18;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: опрема за домаќинство: 

тенџериња, тави, послужавници, садови 

од ростфрај, сервиси за јадење, филџани 

за млеко и кафе, стаклени чаши и вазни, 

украсни предмети за домаќинство, 

часовници, ситен мебел, патни торби, 

женски чанти, новогодишни, велигденски и 

божиќни украси  

 

(210) TM  2020/562 (220) 01/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Митко Ѓоргиев ул. Дрварска бр. 26, 

Струмица, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, златно-жолта 

(531) 24.09.07;26.05.13;26.05.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино;алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2020/588 (220) 10/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Kiselo vrhnje 

(591) црвена, сина, зелена, жолта, бела, 

портокалова 

(531) 05.03.15;08.03.08;19.03.01;27.05.10 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака [млечни 

производи];сметана [кисела 

павлака];производи од млеко;кисела 

павлака за урда  

 

(210) TM  2020/589 (220) 10/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Kisela Pavlaka 

(591) црвена, сина, зелена, жолта, бела, 

светла кафена 

(531) 05.03.15;08.03.01;19.03.01;27.05.10 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  павлака [млечни 

производи];сметана [кисела павлака]; 

производи од млеко;кисела павлака за 

урда  

 

(210) TM  2020/599 (220) 13/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕВАЦ ЛИС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Никола Тесла бр. 

4/1-7, Скопје, MK 

(740) Адвокат Димитар Ангушевски Бул. 

Кочо Рацин бр.8 Кула Б15, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, бела 

(531) 26.04.18;26.04.22;26.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 15  издавање музички инструменти, 

озвучување, електронски музички 

инструменти  

кл. 37  конференциски системи и бина - 

конструкција  

кл. 41  организирање и водење семинари, 

концерти, јавни настапи, забави 

(планирање забави)  

кл. 43  служење храна и пијалоци, кетеринг  

 

(210) TM  2020/635 (220) 27/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Bugatti International S.A. 412F route 

d'Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

BUGATTI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и помагала, алат на 

рачен погон; прибор за јадење; ладно 

оружје, освен огнено оружје; бријачи; 

електрични или механички бријачи; 

жилети, каиши за острење, коферчиња за 

бријачи, ножеви за бријачи, зидни држачи 

на бријачи, патрони со сечила за бријачи, 

касети за бријачи, кутии прилагодени за 

бријачи  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни, 

оптички, мерни и инспекциски апарати и 

инструменти како и апарати и инструменти 

за мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, спасување на живот и 

настава/образование; апарати и 

инструменти за спроведување, 

префрлање/премостување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуција или потрошувачка на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимен медиум, медиум кој 

е подобен за превземање односно 

даунлодирање, компјутерски софтвер, 

празен дигитален или аналогнен носач за 

снимање или складирање; механизми за 

апарати кои се ракуваат со монета; каси, 

апарати за пресметување; компјутери и 

периферни компјутерски уреди; одела за 

нуркање, маски за гњурење, ушни чепови 

за нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за пливачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; каблови за напојување, 

полначи, полначи на батерии, преносни 

полначи, докови за полнење, кутии за 

батерии, футроли за батерии, футроли 

прилагодени за полначи на батерии; 

слушалки, слушалки за во уво, футроли за 

слушалки, адаптер кабли за слушалки, 

ушни јастучиња за слушалки, двосмерни 

приклучоци за слушалки, држачи за 

слушалки; звучници, држачи за звучници, 

системи од звучници, кабли за звучници, 

постоља за звучници, кутии за звучници, 

звучници со вградени појачала; саундбар, 

hi-fiзвучни системи, аудио појачала, аудио 

кабел; аудио апарати; делови и фитинзи 

за аудио апарати; аудио плеери, аудио 

апарати и радио приемници, постоља 

прилагодени за домашни аудио апарати  

 

(210) TM  2020/636 (220) 27/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Bugatti International S.A. 412F route 

d'Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, црна, бела, сива 

(531) 24.03.18;26.01.04;26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и помагала, алат на 

рачен погон; прибор за јадење; ладно 

оружје, освен огнено оружје; бријачи; 

електрични или механички бријачи; 

жилети, каиши за острење, коферчиња за 

бријачи, ножеви за бријачи, зидни држачи 

на бријачи, патрони со сечила за бријачи, 

касети за бријачи, кутии прилагодени за 

бријачи  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни, 

оптички, мерни и инспекциски апарати и 

инструменти како и апарати и инструменти 

за мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, спасување на живот и 

настава/образование; апарати и 

инструменти за спроведување, 

префрлање/премостување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуција или потрошувачка на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимен медиум, медиум кој 

е подобен за превземање односно 

даунлодирање, компјутерски софтвер, 

празен дигитален или аналогнен носач за 

снимање или складирање; механизми за 

апарати кои се ракуваат со монета; каси, 

апарати за пресметување; компјутери и 

периферни компјутерски уреди; одела за 

нуркање, маски за гњурење, ушни чепови 

за нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за пливачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; каблови за напојување, 

полначи, полначи на батерии, преносни 

полначи, докови за полнење, кутии за 

батерии, футроли за батерии, футроли 

прилагодени за полначи на батерии; 

слушалки, слушалки за во уво, футроли за 

слушалки, адаптер кабли за слушалки, 

ушни јастучиња за слушалки, двосмерни 

приклучоци за слушалки, држачи за 

слушалки; звучници, држачи за звучници, 

системи од звучници, кабли за звучници, 

постоља за звучници, кутии за звучници, 

звучници со вградени појачала; саундбар, 

hi-fiзвучни системи, аудио појачала, аудио 

кабел; аудио апарати; делови и фитинзи 

за аудио апарати; аудио плеери, аудио 

апарати и радио приемници, постоља 

прилагодени за домашни аудио апарати  

 

(210) TM  2020/637 (220) 27/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Bugatti International S.A. 412F route 

d'Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.14;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и помагала, алат на 

рачен погон; прибор за јадење; ладно 

оружје, освен огнено оружје; бријачи; 

електрични или механички бријачи; 
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жилети, каиши за острење, коферчиња за 

бријачи, ножеви за бријачи, зидни држачи 

на бријачи, патрони со сечила за бријачи, 

касети за бријачи, кутии прилагодени за 

бријачи  

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни, 

оптички, мерни и инспекциски апарати и 

инструменти како и апарати и инструменти 

за мерење, сигнализирање, откривање, 

тестирање, спасување на живот и 

настава/образование; апарати и 

инструменти за спроведување, 

префрлање/премостување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

дистрибуција или потрошувачка на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренос, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимен медиум, медиум кој 

е подобен за превземање односно 

даунлодирање, компјутерски софтвер, 

празен дигитален или аналогнен носач за 

снимање или складирање; механизми за 

апарати кои се ракуваат со монета; каси, 

апарати за пресметување; компјутери и 

периферни компјутерски уреди; одела за 

нуркање, маски за гњурење, ушни чепови 

за нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за пливачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

гасење пожар; каблови за напојување, 

полначи, полначи на батерии, преносни 

полначи, докови за полнење, кутии за 

батерии, футроли за батерии, футроли 

прилагодени за полначи на батерии; 

слушалки, слушалки за во уво, футроли за 

слушалки, адаптер кабли за слушалки, 

ушни јастучиња за слушалки, двосмерни 

приклучоци за слушалки, држачи за 

слушалки; звучници, држачи за звучници, 

системи од звучници, кабли за звучници, 

постоља за звучници, кутии за звучници, 

звучници со вградени појачала; саундбар, 

hi-fiзвучни системи, аудио појачала, аудио 

кабел; аудио апарати; делови и фитинзи 

за аудио апарати; аудио плеери, аудио 

апарати и радио приемници, постоља 

прилагодени за домашни аудио апарати  

 

(210) TM  2020/656 (220) 30/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Стефан Драгоманов ул. Максим 

Горки бр. 16/1-10, Скопје, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела, кафена 

(531) 07.01.24;08.07.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

екстракти; конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желиња, мармелади, 

компоти; мајца, млеко и млечни 

преработки; масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго; замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, слатки, бомбони, 

сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, 

прашок за печиво; сол, сенф; оцет, 

мирудии; мирудии; мраз за јадење; сосови 

за салати; напивки врз база на кафе  

кл. 43  подготвување храна и 

пијалоци;кафеани, гостилници, кантини, 
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ресторани за самопослужување, 

ресторани за брзо и постојано служење 

(шанк-барови), 

палачинкарници;пицерии;усклуги на 

привремено сместување;хотелски услуги, 

хотелски резервации; изложби 

(осигурување/набавка на простор за 

изложби)  

 

(210) TM  2020/657 (220) 30/07/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Стефан Драгоманов ул. Максим 

Горки бр. 16/1-10, Скопје, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.18;26.04.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски производи; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 14  скапоцени метали и нивните 

легури и производи од скапоцени метали 

или обложени со нив, што не се опфатени 

со другите класи; накит, скапоцени 

камења; хорологиски и хронометриски 

инструменти  

 

(210) TM  2020/694 (220) 17/11/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за угостителство КАФЕ 

БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје ул. Атинска 

бр. 25, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 02.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; уметнички материјали; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување (кои не се опфатени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/695 (220) 17/11/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за угостителство КАФЕ 

БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје ул. Атинска 

бр. 25, MK 

(540)  
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(591) крем 

(531) 26.01.18;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички 

материјал; фотографии; канцелариски 

материјал; лепила за канцелариска и куќна 

употреба; уметнички материјали; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување (кои не се опфатени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување 

 

(210) TM  2020/746 (220) 20/08/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Valdeta Kasapi and Avni Qaili Rr. 

Cvetan Dimov Nr. 50/1-4, Shkup -Çair, MK 

and Ul. Dobri Daskalov Nr. 55-5, Skopje - 

Çair, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591) златна, кафена, бела, црна, сива, 

жолта 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовниуслуги; обука; забава; 

спортски и културниактивности; 

организирање на музички настани, забави; 

продукција на шоу програми; 

организирање ин водење на конгреси, 

конференции, работилници, семинари, 

симпозиуми и концерти; организирање на 

избор на убавици; организирање на шоу 

програми; продукција на радио и 

телевизиски програми; продукција на шоу 

програми; титлување на филмови; 

организирање на улични забави  

 

(210) TM  2020/823 (220) 11/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС- ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. Моша 

Пијаде 14-41, Куманово, MK 

 (540)  

REPLAY TOBACCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

зпзлки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги 

на продажба на големо врзани за цигари; 

тутун; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2020/824 (220) 11/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС- ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. Моша 

Пијаде 14-41, Куманово, MK 
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 (540)  

ELLE TOBACCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи; 

зпзлки; кибрит; артикли за пушачи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

цигари; тутун; тутунски производи; 

запалки; кибрит; артикли за пушачи, услуги 

на продажба на големо врзани за цигари; 

тутун; тутунски производи; запалки; 

кибрит; артикли за пушачи  

 

(210) TM  2020/831 (220) 14/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Стефан Влајковски ул. Кланица бр. 

11-21, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. 

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, бела, кремава 

(531) 02.01.23;09.07.19;26.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сосови (додатоци на храна)  

кл. 40  замрзнување храна; чадење храна; 

конзервирање храна и пијалоци  

кл. 43  служење храна и пијалаци; 

ресторани; ресторани со 

самопослужување; кафетерии [експрес 

ресторани]; вагон ресторани  

 

(210) TM  2020/842 (220) 16/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Скупи бр. 57, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, сина, светло сина 

(531) 26.07.05;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  индустриски хемиски производи, 

хемиски препарати за научи цели, што не 

се за медицинска или ветеринарна 

употреба, хемиски реагенси, што не се за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

хемиски средства за анализи во 

лабораторија, што не се за медицинска 

или ветеринарна употреба, хемикалии за 

производство на пигменти  

кл. 5  фармацевтски препарати, хемиско-

фармацевтски производи, хемиски 

препарати за фармацевтска употреба, 

дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинска употреба, хемиски реагенси за 

медицинска или ветеринарна употреба  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал  

 

(210) TM  2020/843 (220) 16/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 

ул. Скупи бр. 57, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сива, зелена, светло зелена 
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(531) 26.07.05;27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/850 (220) 17/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Робертино Саздов ул. Франклин 

Рузвелт бр. 6-29, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

SAAT KULA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

компактни дискови, ДВД-а и други 

дигитални медии за снимање  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности, а особено јавни настапи, 

концерти на ТВ, радио и во живо; 

оркестар, музичка група; музичка 

продукција; компонирање, аранжирање и 

пишување на музика и текст  

 

(210) TM  2020/864 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

КЛИКНИ ЈАДИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 
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скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/865 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

KLIKNI JADI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 
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текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/866 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

КЛИКНИЈАДИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 
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бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/867 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

KLIKNIJADI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 16  хартија и картон; печатена 

материја; материјал за книговодство; 

фотографии; канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, освен мебел; 

лепила за употреба во канцеларија или за 

домаќинство; материјали за цртање и 

материјали за уметници; четки за бои; 

наставни материјали и упатства; 

пластични чаршафи, обвивки и кеси за 

завиткување и пакување; тип на печатачи, 

блокови за печатење  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

скпадирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи;  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 
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активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/871 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) плава, бела, портокалова 

(531) 24.17.02;24.17.04;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/872 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) плава, бела, портокалова 

(531) 24.17.02;24.17.04;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 
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механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/873 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) NORDIC NOIR CONCEPTS LTD. UNIT 

19B, GOLDEN STAR BUILDING, 20-24 

LOCKHART ROAD, WANCHAI, HK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун за џвакање; бурмут; вреќички 

со тутун; кутии за бурмут; безтутунски 

орални никотински вреќички [не се за 

медицинска употреба]  

 

(210) TM  2020/874 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ДАМАК-БИДОНЕР ДОО Скопје ул. 

Џон Кенеди 2,, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, кафена 

(531) 08.07.25;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, преработка на месо и месни 

производи  

кл. 35  продажба на големо и мало месо и 

млечни производи  

кл. 43  обезбедување на услуги на храна и 

пијалоци; ресторани со самопослужување  

 

(210) TM  2020/875 (220) 23/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр.188, Скопје, 

MK 

(540)  

VIRULEX 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/879 (220) 23/09/2020 

(442) 31/01/2021 
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(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ 

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна 

Бригада бр.24, Скопје, MK 

(540)  

РАКУПЕН 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за наука, 

истражување, навигација, геодезија, 

фотографија, кинематографија, 

аудиовизуелизација, оптика, мерење, 

сигнализација, откривање, тестирање, 

контрола, спасување на живот и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

собирање, регулирање или контрола на 

дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и преземени 

медиуми, компјутерски софтвер, празен 

дигитален или аналоген медиум за 

снимање и складирање; механизми за 

апарати за монети; каси, пресметковни 

уреди; компјутери и компјутерски 

периферни уреди; костуми за нуркање, 

маски за нуркачи, ушни приклучоци за 

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и 

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за 

дишење за подводно пливање; против 

пожарен апарат  

кл. 22  јажиња и жици; мрежи; шатори и 

церада; тенди од текстил или синтетички 

материјали; едра; вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на големо; 

материјали за подлоги, амортизација и 

полнење, но не од хартија, картон, гума 

или пластика; сурови влакнести текстилни 

материјали и нивни замени  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри, играчки и предмети за играње; 

апарат за видео игри; предмети за 

гимнастика и спорт; украси за 

новогодишни елки  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на стоки; патнички аранжмани  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн што се однесуваат 

на нив; услуги за индустриска анализа и 

индустриско истражување; дизајн и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалок; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/886 (220) 21/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) INTEL CORPORATION 2200 Mission 

College Boulevard, Santa Clara, California 

95052, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; рачни компјутери; 

мемориски табли (плочи); компјутерски 

хардвер; интегрирани кола; мемории на 

интегрирани кола; чипови на интегрирани 

кола; чип-сетови; полупроводнички 

процесори; чипови на полупроводнички 

процесори; полупроводнички чипови; 

микропроцесори; печатени кола; 

електронски кола; компјутерски матични 

плочи; компјутерски мемории; 

компјутерски оперативни системи; микро-
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контролори; процесори на податоци; 

централни процесорски единици; 

полупроводнички мемориски уреди; 

софтверски програмабилни 

микропроцесори; дигитални и оптички 

микропроцесори; дигитални и оптички 

процесори на податоци и сигнали; видео 

кола; аудио кола; аудио-видео кола; видео 

графички акцелератори (забрзувачи); 

мултимедијални акцелератори 

(забрзувачи); видео процесори; плочи 

(кола) за видео процесори; пакување и 

куќиште за процесорска единица; 

картички, дискови, ленти, жици, записи, 

микрочипови и електронски кола, сите за 

снимање и пренос на податоци; модеми; 

апарати и инструменти, сите за обработка, 

складирање, преземање, пренос, приказ, 

влез, излез, компресирање, 

декомпресирање, модифицирање, 

емитување и отпечаток на податоци; 

компјутерски влезни и излезни уреди; 

работни станици; податочни мемории; 

уреди за складирање; безбедносни 

системи за компјутерски хардвер и 

софтвер; сет електронски чипови; 

компоненти за компјутери и печатени кола; 

гласовни акцелератори (забрзувачи); 

акцелератори (забрзувачи) на глас, 

податоци, слика и видео; мемориски 

системи за компјутери; кабли и адаптери; 

компјутерски терминали и печатари за 

нивна употреба; единици за прикажување 

видео; телекомуникациски апарати и 

инструменти; камери; компјутерски 

хардвер за (компјутерска) обработка; 

компјутерски хардвер за (компјутерска) 

обработка преку глобална и локална 

мрежа; компјутерски хардвер за 

(компјутерска) обработка во облак; 

компјутерски хардвер за (компјутерска) 

обработка со ниска латенција и високо-

пропусен опсег; компјутерски хардвер за 

употреба при обезбедување на безбедна 

средина за (компјутерска) обработка; 

хардвер за компјутерски мрежи; сервери 

за компјутерска комуникација; 

компјутерски хардвер за употреба при 

обезбедување на безбедна мрежа за 

(компјутерска) обработка во облак; 

компјутерски софтвер за (компјутерска) 

обработка; компјутерски софтвер за 

(компјутерска) обработка во облак; 

компјутерски софтвер за (компјутерска) 

обработка преку глобална и локална 

мрежа; компјутерски софтвер за 

(компјутерска) обработка со ниска 

латенција и високо-пропусен опсег; 

хардвер за компјутерска меморија; 

компјутерски софтвер за обезбедување на 

безбедна мрежа за (компјутерска) 

обработка; компјутерски софтвер за 

употреба при обезбедување на безбедна 

мрежа за (компјутерска) обработка во 

облак; софтвер за компјутерски 

оперативен систем; екстензии (додатоци), 

алатки и помошни програми на 

компјутерски систем во областа на 

апликативниот софтвер за поврзување на 

персонални компјутери, мрежи, 

телекомуникациски апарати и апликации 

за глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

подобрување и обезбедување на 

трансфер, пренос, прием, обработка и 

дигитализација на податоците во реално 

време; компјутерски мрежни адаптери; 

компјутерски мрежни контролори; 

компјутерски мрежни интерфејс уреди; 

компјутерски мрежни хабови, прекинувачи 

и рутери; микроконтролори за уреди што 

го овозможуваат интернетот на нештата 

(IoT); компјутерски софтвер што може да 

се преземе (симне) за поврзување, 

работење и управување со уреди што го 

овозможуваат интернетот на нештата 
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(IoT); компјутерски софтвер што може да 

се преземе (симне) за поврзување, 

работење и управување со мобилни уреди 

што го овозможуваат мобилниот интернет 

на нештата (IoT); компјутерски хардвер и 

софтвер за развој, одржување и употреба 

на локални компјутерски мрежи и 

компјутерски мрежи за пошироки области; 

компјутерски хардвер и софтвер за развој, 

одржување и употреба на интерактивни 

аудио-видео компјутерски системи за 

конференции; компјутерски хардвер и 

софтвер за прием, приказ и употреба на 

емитувани видео, аудио и дигитални 

податочни сигнали; електронски контролни 

уреди за интерфејс и контрола на 

компјутери и глобални компјутерски и 

телекомуникациски мрежи со телевизиски 

и кабелски преноси и опрема; рутери; 

хабови; сервери; прекинувачи; апарати за 

тестирање и програмирање на 

интегрирани кола; апарати и уреди за 

периферна меморија; полупроводнички 

уреди; компјутерски хардвер и софтвер за 

создавање, олеснување и управување со 

далечински пристап до и комуникација со 

локални (lans), виртуелни приватни мрежи 

(vpn), мрежи за пошироки области (wans) и 

глобални компјутерски мрежи; оперативен 

софтвер за рутер, прекинувач, хаб и 

сервер; компјутерски софтверски алатки 

за олеснување на софтверски апликации 

на трети лица; компјутерски хардвер и 

софтвер за безжична мрежна 

комуникација; електронски публикации 

што може да се преземат (симнат) во 

областите на електроника, 

полупроводници и интегрирани 

електронски апарати и уреди, компјутери, 

телекомуникации, забава, телефонија, и 

жични и безжични телекомуникации; 

компјутерски хардвер за употреба во 

машински вид, машинско учење, длабоко 

учење, вештачка интелегенција, обработка 

на природни јазици, алгоритми за учење и 

анализа на податоци; компјутерски 

софтвер за машинско учење, барање 

податоци и анализа на податоци; 

компјутерски софтвер за когнитивна 

(компјутерска обработка), длабоко учење, 

вештачка интелегенција; компјутерска 

софтверска платформа за когнитивна 

(компјутерска обработка); компјутерски 

софтвер за графичко претставување на 

податоци; компјутерски софтвер за 

препознавање на шеми; компјутерски 

софтвер за пребарување податоци; 

софтвер за компјутерска визија за 

добивање, обработка, анализа и 

разбирање на дигитални слики и вадење 

на визуелни податоци; комплети за развој 

на компјутерски софтвер; комплети за 

развој на компјутерски софтвер за 

компјутерска визија, машинско учење, 

длабоко учење, вештачка интелегенција, 

обработка на природни јазици, алгоритми 

за учење и анализа на податоци; снимен и 

за преземање софтвер за визија што 

користи вештачка интелегенција за да 

гледа и интерпретира податоци, да се 

поврзе со хардвер и да чува (складира), 

управува и обработува податоци во облак; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

снимање, обработување, примање, 

репродукција, пренесување, 

модифицирање, компресирање, 

декомпресирање, емитување, спојување и 

подобрување на звук, слики, графика и 

податоци; алгоритамски софтверски 

програми за работа и контрола на 

компјутерите; компјутерски хардвер и 

софтвер за подобрување и обезбедување 

трансфер, пренос, прием, обработка и 

дигитализирање на аудио и видео 

графички информации во реално време; 

снимен и за преземање компјутерски 
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софтвер за собирање, составување, 

обработка, пренос и дисеминација на 

податоци од глобалниот систем за 

позиционирање (GPS) за употреба во 

фиксни, мобилни и рачни уреди; 

електронски бази на податоци што 

содржат информации за патишта, 

географски информации, информации за 

мапи, информации за јавни транзитни 

линии, информации за јавна транзитна 

линија, информации за траса на јавен 

превоз, возен ред и распоред на јавен 

превоз и други информации за јавен 

превоз снимени на компјутерски медиуми; 

навигациски софтвер за пресметување и 

прикажувње на трасите 

(патиштата/правци); јавен транзитен 

систем за навигација со интерактивни 

дигитални дисплеи на мапи, интерактивни 

упатства и информации генерирани од 

корисници; интерактивен социјален 

компјутерски софтвер за пребарување и 

прикажување на информации за јавен 

превоз, информации за навигација, 

географски информации, информации за 

мапи и информации за патување; 

интерактивен социјален компјутерски 

софтвер за да се овозможи пренос на 

информации за јавен превоз, мапирање, 

навигација, сообраќај, траси 

(патишта/правци) и информации за места 

од интерес на телекомуникациски мрежи, 

мобилни телефони, навигациски уреди и 

други мобилни и рачни уреди; 

интерактивен социјален компјутерски 

софтвер што овозможува размена на 

информации помеѓу корисниците; 

компјутери и компјутерски управувани 

системи за автономно возење, со помош 

на возачот, поврзани возила, беспилотни 

летала и дронови; компјутерски 

хардверски и софтверски платформи кои 

содржат интерактивни дисплеи, контролни 

системи и контролни уреди, системи за 

предупредување, поврзаност, вградни (on-

borad) компјутери и GPS за возила, 

поврзани возила, автономни возила и 

возила без возач; системи со повеќе 

камери за употреба во возила; GPS 

навигација и насоки, GPS следење на 

локација, GPS уред за прикажување на 

мапи и пресметување на траса 

(пат/насока), мрежни уреди за видео 

снимање и безжична комуникација за 

пренос на податоци или слика за возила; 

компјутерски софтверски апликации за 

дигитални виртуелни агенти, системи за 

предвидување, машинско учење, 

автоматизација на когнитивниот процес, 

препознавање на шеми, препознавање на 

карактери, апликации за визуелна 

компјутерска обработка, виртуелизација на 

знаењето, роботика, дронови и 

беспилотни возила; компјутерски 

софтверски и хардверски апликации за 

автоматска контрола на возење со возило; 

компјутерски софтверски и хардверски 

апликации за автоматска контрола на 

возење со возило, автономна контрола, 

навигација, потпомогнато управување со 

возила и самостојно управување со 

возила; уреди за следење на возила 

составени од компјутерски софтвер и 

компјутерски хардвер, сензори, 

предаватели, приемници и сателитски 

приемници за глобално позиционирање, 

сите за употреба во врска со следење на 

возилото и контрола (набљудување) на 

возилото  

кл. 42  обезбедување на привремена 

употреба на он-лајн софтвер што не може 

да се преземе за машинско учење, 

пребарување на податоци, барање на 

податоци и анализа на податоци; 

обезбедување на привремена употреба на 

он-лајн софтвер што не може да се 



 

 

264 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 
 

преземе за когнитивна (компјутерска) 

обработка, длабоко учење, вештачка 

интелегенција; обезбедување на 

привремена употреба на софтвер што не 

може да се преземе за барање на 

податоци и анализа на податоци; 

обезбедување на привремена употреба на 

софтвер што не може да се преземе за 

пребарување на податоци; обезбедување 

на привремена употреба на софтвер што 

не може да се преземе за когнитивна 

(компјутерска) обработка, длабоко учење, 

вештачка интелегенција; пребарување и 

добивање информации на компјутерски 

мрежи за други; компјутерски услуги, 

имено, обезбедување привремена 

употреба на он-лајн софтвер што не може 

да се преземе, интерфејс за 

програмирање на софтверска апликација 

(API) и софтверски елемент (за графичка 

контрола) за машинско учење, 

пребарување на податоци, барање на 

податоци и анализа на податоци; 

обезбедување на он-лајн софтвер за 

компјутерска визија кој не може да се 

преземе за добивање, обработување, 

анализирање и разбирање на дигитални 

слики и извлекување на визуелни 

податоци; обезбедување на он-лајн 

комплети за развој на компјутерски 

софтвер што не може да се преземе; 

обезбедување на он-лајн комплети за 

развој на компјутерски софтвер, што не 

може да се преземе, за компјутерска 

визија, машинско учење, длабоко учење, 

вештачка интелегенција, обработка на 

природни јазици, алгоритми за учење и 

анализа на податоци; обезбедување на 

он-лајн софтвер за визија, што не може да 

се преземе, што користи вештачка 

интелегенција за да гледа и интерпретира 

податоци, да се поврзе со хардвер и да 

чува (складира), управува и обработува 

податоци во облак; услуги на софтвер како 

услуга (SAAS) кои содржат софтвер за 

употреба при обезбедување на можности 

за компјутерска обработка во облак и 

услуги на информатичка технологија (IT), 

компјутерска обработка и компјутерска 

обработка во облак; услуги на софтвер 

како услуга (SAAS) кои содржат софтвер 

за употреба при компјутерска обработка 

преку глобална и локална мрежа; услуги 

на софтвер како услуга (SAAS) кои 

содржат платформа за развој на софтвер 

за употреба при поврзување на апликации 

со системи и уреди на претпријатието; 

софтверско советување и обезбедување 

информации за софтвер како услуга; 

услуги на софтвер како услуга (SAAS) кои 

содржат софтвер за употреба при 

обезбедување на (компјутерска) обработка 

со ниска латенција и високо-пропусен 

опсег; услуги на компјутерски софтвер за 

обезбедување на можности за 

компјутерска обработка за програмери на 

апликации и обезбедувачи на содржини; 

компјутерска обработка во облак која 

содржи софтвер за употреба при 

обезбедување на (компјутерска) обработка 

со ниска латенција и високо-пропусен 

опсег, услуги на информатичка 

технологија (IT) и компјутерска обработка 

преку глобална и локална мрежа; услуги 

на компјутерски софтвер за обезбедување 

на можности за компјутерска обработка за 

програмери на апликации и обезбедувачи 

на содржини; услуги за овозможување на 

апликациите да се распоредат преку он-

лајн мрежа; услуги за обезбедување 

анализа, складирање, пресметување и 

насочување на сообраќајот; услуги за 

обезбедување на безбедна и доверлива 

мрежа за компјутерска обработка; 

обезбедување на консултантски услуги за 

компјутерски хардвер и софтвер во 
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областа за развој на средина заснована на 

облак со интеграција на апликации низ 

различни платформи и поврзани уреди; 

компјутерски уреди, имено, создавање 

индекси, базирани на компјутерска мрежа, 

на информации, веб-страници и ресурси; 

обезбедување на привремена употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

преземе за поврзување, работење и 

управување со мрежени уреди во 

интернетот од нештата (IoT); 

обезбедување на он-лајн компјутерски 

софтвер што не може да се преземе за 

поврзување, работење и управување со 

мрежени уреди во интернетот од нештата 

(IoT); софтвер како услуга (SAAS); 

консултантски услуги во областа на 

компјутерите и безжичната компјутерска 

обработка; услуги за управување со 

компјутерски мрежи, имено, следење на 

мрежните системи за технички цели; 

хостирање на дигитална содржина на 

интернет; услуги за следење на 

компјутерска мрежа, имено, обезбедување 

информации за работата на 

компјутерските мрежи; прилагодување на 

веб-софтвер и дизајн на компјутерски 

кориснички интерфејс за други; услуги за 

развој на компјутери, услуги за дизајн на 

компјутери, и консултантски услуги за 

компјутери; дизајнирање и развој на 

стандарди за други во дизајнот и 

имплементацијата на компјутерски 

софтвер, компјутерски хардвер и 

телекомуникациска опрема; обезбедување 

на клиенти и техничари со информации во 

врска со управување со компјутерски 

проекти; обезбедување на он-лајн 

софтвер како услуга за собирање, 

составување, обработка, пренос и 

дисеминација на податоци од глобалниот 

систем за позиционирање (GPS); 

обезбедување на он-лајн софтвер, што не 

може да се преземе, што содржи 

информации за патишта, географски 

информации, информации за мапи, 

информации за јавни транзитни линии, 

информации за јавна транзитна линија, 

информации за траса на јавен превоз, 

возен ред и распоред на јавен превоз и 

други информации за јавен превоз; 

обезбедување на он-лајн навигациски 

софтвер, што не може да се преземе, за 

пресметување и прикажување на рути и 

споделување на информации за 

навигацискиот систем, мапите и 

патувањето во јавниот превоз; 

обезбедување на он-лајн компјутерски 

софтвер, што не може да се преземе, за 

да се овозможи споделување на 

информации за јавен превоз, мапирање, 

навигација, сообраќај, тури 

(насоки/правци) и информации за места од 

интерес; интерактивен социјален 

компјутерски софтвер за да се овозможи 

размена на информации помеѓу 

корисниците; обезбедување на он-лајн 

софтвер како услуга за автоматска 

контрола на управување со возило, 

автономна контрола, навигација, 

потпомогнато управување со возила, и 

самостојно управување со возила  

 

(210) TM  2020/888 (220) 24/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street, Racine, WI 53403-2236, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

OUST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за ароматизирање на 

воздухот; препарати за парфимирање на 

воздухот  
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кл. 5  препарати за прочистување на 

воздухот; препарати за дезинфекција на 

воздухот; препарати за неутрализирање 

на мириси; дезодоранси кои не се за лична 

употреба; дезодоранси за соби или 

атмосфера  

 

(210) TM  2020/889 (220) 24/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за увоз-извоз и трговија 

на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје ул. 

Христо Татарчев 13 бр. 9, 1000, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

SEPTIMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2020/890 (220) 23/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) PPG Industries Ohio, Inc. and PPG 

ARCHITECTURAL FINISHES, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 

US and One PPG Place, City Of 

Pittsburgh, State Of Pennsylvania 15272, 

US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, жолта, зелена, 

сина, виоплетова 

(531) 27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои и средства за боење; мешавини 

за премачкување во облик на боја  

 

(210) TM  2020/892 (220) 22/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(300) 88847192  25/03/2020  US 

(731) Amazon Technologies, Inc. 410 Terry 

Avenue North, Seattle, Washington 98109, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

AMAZON ADVERTISING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се преземе за создавање и испорака на 

дигитална содржина и рекламирање преку 

глобални комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе, имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 
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прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за купување медиумски простор; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; компјутерски 

софтвер што може да се преземе со цел 

да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; компјутерски софтвер што 

може да се преземе за создавање и 

испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер што може да се преземе за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање  

кл. 16  печатени рекламни и промотивни 

материјали, имено печатени визуелни 

материјали во вид на информативна 

графика и промотивни материјали кои се 

продаваат на други за рекламирање и 

промовирање на стоките и услугите на 

други  

кл. 35  рекламни и промотивни услуги 

обезбедени со помош на маркетинг на 

социјални медиуми и пребарувачи; 

објавување на рекламни текстови; анализа 

на истражување на пазарот и рекламни 

податоци за да се обезбедат рекламни и 

маркетинг стратегии и сознанија; деловно 

надгледување и консултантски услуги, 

имено, употреба на аналитички и 

статистички модели за разбирање на 

потрошувачите и бизнисите и 

предвидување на пазарните трендови и 

акции; деловно стратешко планирање во 

областа на односите со медиумите 

истражување на пазарот, анализа на 

пазарот, истражување на потрошувачите и 

спроведување анкети за истражување на 

бизнисот  и пазарот; креирање, пишување, 

уредување, објавување и дистрибуирање 

на рекламни материјали кои содржат 

текстови, визуелни материјали и 

содржини; услуги за купување и 

планирање на медиумски простор, имено, 

советување клиенти за изнајмување и 

купување на време за рекламирање и 

простор за рекламирање за испорака на 

рекламни пораки преку време на 

емитување, простор за печатење, 

внатрешен простор, надворешен простор 

или дигитален простор; рекламирање на 

отворено; услуги за рекламирање со 

плаќање по клик; подготвување 

аудиовизуелни презентации за употреба 

во рекламирање; производство, 

постпродукција, уредување, објавување и 

дистрибуција на рекламни материјали во 

форма на кинематографски, видео и аудио 

дела; обезбедување на анализа на 

податоци во вид на собирање и 

анализирање на трендовите и 

карактеристиките на купување на 

потрошувачите за оптимизирање на 

дигиталните понуди и промоции; услуги на 

агенции за односи со јавност; изнајмување 

и купување на рекламно време и рекламен 

простор на сите комуникациски средства и 

медиуми за други  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

развивање на наставна програма за други 
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во областите на рекламирање и маркетинг  

кл. 42  обезбедувач на апликациски услуги 

(ASP) што содржи софтвер за употреба 

при креирање на реклами за други; 

софтвер како услуга (SAAS) за создавање 

и испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; софтвер како 

услуга (SAAS), имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

софтвер како услуга (SAAS) за следење, 

надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

софтвер како услуга (SAAS) со цел 

следење, надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; софтвер 

како услуга (SAAS) со цел да се оцени 

однесувањето на потрошувачите; онлајн 

софтвер што не може да се преземе за 

купување медиумски простор; онлајн 

софтвер што не може да се преземе за 

создавање и испорака на дигитална 

содржина и рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за прилагодување 

на темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

 

(210) TM  2020/893 (220) 24/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Марко Трајкоски ул.„ЈНА“ БР. 15, 

Струга, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.01.18;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2020/896 (220) 25/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина, нијанси на сина, розова, 

црвена, нијанси нацрвена, зелена, светло 

зелена, кафена, портокалова 

(531) 05.07.09;25.01.15;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  детергент за миење садови  

 

(210) TM  2020/898 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за такси превоз СИТИ 

ТАКСИ-СА ДОО Скопје Христијан 

Тодоровски - Карпош бр. 1А, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, бела, црна, сина, сива, зелена 

(531) 07.05.02;26.01.16;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги (такси превоз)  

 

(210) TM  2020/899 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LARGOCILIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/908 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, златна, жолта, кафена 

(531) 05.07.06;08.07.08;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс со кикирики (смоки)  

 

(210) TM  2020/909 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, златна 

(531) 25.01.05;26.01.18;26.15.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење, маслиново 

масло за исхрана, екстра девствено 

маслиново масло  

кл. 30  ориз, брашно, оцет, сосови, зачини  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; грав, 

леќа, грашок  

 

(210) TM  2020/910 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.13.01;27.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, 

производи од тесто и слатки, флипс, 

производи од житарици; слатки, колачи, 

чајни колачиња, бисквити, чоколадо, 

полнети чоколадни производи, вафли, 

крекери, плочки од житарки, пралини, 

торти, чипс, солени стапчиња, смоки 

флипс, мачмелоу  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба 

на големо и мало со: брашно и производи 

од жито, производи од тесто и слатки, 

флипс, производи од 

житарици;слатки,колачи, чајни колачиња, 

бисквити, чоколадо, вафли, крекери, 

плочки од житарки, пралини, торти, чипс, 

солени стапчиња, смоки , полнети 

чоколадни производи, мачмелоу 

  

 

(210) TM  2020/911 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги ЈУС 

МБ ДООЕЛ с. Сарај ул. 1723 бр. 24, с. 

Сарај, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) златна, жолта, бела, црна 

(531) 25.01.05;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; сувомеснати производи; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; паштети, готови 

јадења, конзервирани; готови јадења од 

месо, гулаш; грав, конзервиран; грашок, 

конзервиран; месо свежо паковано; месо, 

конзервирано; нарезок од месо; ајвар 

[конзервирани пиперки]; конзервиран 

зеленчук, ферментиран зеленчук: 

(лутеница, малиџано, киесели 

краставички, пиперки, зелка).  

кл. 35  управување; водење на 

работењето; услуги на увоз-извоз и 

трговија на големо и мало со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

сувомеснати производи; конзервирано, 
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смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење; паштети, готови јадења, 

конзервирани; готови јадења од месо, 

гулаш; грав, конзервиран; грашок, 

конзервиран; месо свежо паковано; месо, 

конзервирано; нарезок од месо; ајвар 

[конзервирани пиперки]; конзервиран 

зеленчук, ферментиран зеленчук: 

(лутеница, малиџано, кисели краставички, 

пиперки, зелка)  

 

(210) TM  2020/912 (220) 28/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ3 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2020/921 (220) 29/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Amazon Technologies, Inc 410 Terry 

Avenue North, Seattle, Washington 98109, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, црна 

(531) 24.15.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер што може да 

се преземе за создавање и испорака на 

дигитална содржина и рекламирање преку 

глобални комуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе, имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за следење, надгледување и 

известување за трендовите за рекламни, 

маркетинг и промотивни цели; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе за купување медиумски простор; 

компјутерски софтвер што може да се 

преземе со цел развој на технологијата, 

податоците и аналитичките алатки 

фокусирани на рекламирање; компјутерски 

софтвер што може да се преземе со цел 

да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; компјутерски софтвер што 

може да се преземе за прилагодување на 

темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  

кл. 16  печатени рекламни и промотивни 

материјали, имено печатени визуелни 

материјали во вид на информативна 

графика и промотивни материјали кои се 

продаваат на други за рекламирање и 

промовирање на стоките и услугите на 

други  

кл. 35  рекламни и маркетинг услуги 

обезбедени со помош на маркетинг на 

социјални медиуми и пребарувачи; 

објавување на рекламни текстови; анализа 

на истражување на пазарот и рекламни 

податоци за да се обезбедат рекламни и 

маркетинг стратегии и сознанија; деловно 
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стратешко планирање во областа на 

односите со медиумите истражување на 

пазарот, анализа на пазарот, истражување 

на потрошувачите и спроведување анкети 

за истражување на бизнисот  и пазарот; 

креирање, пишување, уредување, 

објавување и дистрибуирање на рекламни 

материјали кои содржат текстови, 

визуелни материјали и содржини; услуги 

за купување и планирање на медиумски 

простор, имено, советување клиенти за 

изнајмување и купување на време за 

рекламирање и простор за рекламирање 

за испорака на рекламни пораки преку 

време на емитување, простор за 

печатење, внатрешен простор, 

надворешен простор или дигитален 

простор; рекламирање на отворено; услуги 

за рекламирање со плаќање по клик; 

подготвување аудиовизуелни презентации 

за употреба во рекламирање; 

производство, постпродукција, уредување, 

објавување и дистрибуција на рекламни 

материјали во форма на кинематографски, 

видео и аудио дела; обезбедување на 

анализа на податоци во вид на собирање 

и анализирање на трендовите и 

карактеристиките на купување на 

потрошувачите за оптимизирање на 

дигиталните понуди и промоции; услуги на 

агенции за односи со јавност; изнајмување 

и купување на рекламно време и рекламен 

простор на сите комуникациски средства и 

медиуми; Рекламирање и маркетинг; 

услуги на агенција за рекламирање; услуги 

на дигитално рекламирање; онлајн 

рекламни услуги за други; работење на 

онлајн пазари за продавачи на производи 

и/или услуги; развој на концепти за 

интернет рекламирање; производство на 

рекламни материјали и реклами; бизнис 

менаџмент консалтинг во врска со 

стратегијата, маркетингот, продажбата, 

работењето, дизајнот на производот 

особено специјализирани за употреба на 

аналитички и статистички модели за 

разбирање и предвидување на трендовите 

и активностите на потрошувачите, 

бизнисите и пазарот  

кл. 41  образовни услуги, имено, 

развивање на наставна програма за други 

во областите на рекламирање и маркетинг  

кл. 42  обезбедувач на апликациски услуги 

(ASP) што содржи софтвер за употреба 

при креирање на реклами за други; 

софтвер како услуга (SAAS) за создавање 

и испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; софтвер како 

услуга (SAAS), имено, софтвер што собира 

кориснички преференции за 

прилагодување на темата и изгледот на 

дигиталните содржини и рекламирање; 

софтвер како услуга (SAAS) за следење, 

надгледување и известување за 

трендовите за рекламни, маркетинг и 

промотивни цели; софтвер како услуга 

(SAAS) за проценка и анализа на 

однесувањето на потрошувачите во 

областа на рекламирање и маркетинг; 

софтвер како услуга (SAAS) со цел развој 

на технологијата, податоците и 

аналитичките алатки фокусирани на 

рекламирање; софтвер како услуга (SAAS) 

со цел да се оцени однесувањето на 

потрошувачите; онлајн софтвер што не 

може да се преземе за купување 

медиумски простор; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за создавање и 

испорака на дигитална содржина и 

рекламирање преку глобални 

комуникациски мрежи; онлајн софтвер што 

не може да се преземе за прилагодување 

на темата и изгледот на дигиталните 

содржини и рекламирање  
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(210) TM  2020/922 (220) 25/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2020/923 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BZ2X 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2020/924 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ4 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2020/926 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Suddenly 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални 

масла; козметика; дезодоранси за лична 

употреба; лосиони за коса  

 

(210) TM  2020/927 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Caveneta 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

особено жестоки алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2020/928 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 
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(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)  

ZACHOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2020/929 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

PROMIENNA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, маслиново масло, 

масти за јадење, маст и масти за готвење, 

маргарин, путер  

 

(210) TM  2020/930 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

Maribel 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  желеа, џемови, овошни намази, 

благи намази, имено мармалади, џемови, 

желеа, вклучени во оваа класа  

кл. 30  благи намази, имено мед и сирупи, 

вклучени во оваа класа  

 

(210) TM  2020/931 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

TRATTORIA ALFREDO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супа, концентрати за супи; готови 

оброци, вклучени во оваа класа, кои 

главно се состојат од месо и/или риба 

и/или живина и/или дивеч и/или колбаси 

и/или овошје и/или зеленчук и/или печурки 

и/или компири и/или сирење и/или крем, со 

додаден ориз и/или тестенини; вклучувајќи 

ги гореспоменатите стоки, ладни или 

замрзнати  

кл. 30  леб; тесто и слаткарски производи, 

торти; десерти со мраз; тестенини; пици; 

багети; оброци со тестенини; сосови 

(додатоци на јадења); подготвени оброцим 

вклучени во оваа класа, кои се состојат 

најчесто од ориз и/или тестенини со 

додадено месо и/или риба и/или живина 

и/или дивеч и/или колбаси и/или овошје 

и/или зеленчук и/или печурки и/или 

компири и/или сирење и/или крем; 

вклучувајќи ги гореспоменатите стоки, 

ладни или замрзнати  

 

(210) TM  2020/933 (220) 30/09/2020 

(442) 31/01/2021 
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(731) Акционерско друштво за 

осигурување ЕУРОЛИНК Скопје ул. 

Никола Кљусев бр. 2, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива, бела 

(531) 05.05.20;26.07.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување  

 

(210) TM  2020/955 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) МАКСТИЛ Акционерско друштво за 

поизводство и трговија со произоди за 

црна металургија Скопје ул. „16-та 

Македонска бригада“ бр. 18, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, бела, црвена 

(531) 24.15.00;27.05.17;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  челик, во сурова форма или 

полуобратен; легури од челик; челични 

ленти; жица од челик; лиен челик; челични 

шипки; ролетни од челик; челични 

листови; цевки од челик; железни плочи; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; железни руди; обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; резервоари од метал; 

железни профили од метал; листови и 

плочи од метал; топло валани челични 

шипки  

кл. 40  обработување метали; лиење 

метали; услуги за пескарење  

 

(210) TM  2020/956 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) МАКСТИЛ Акционерско друштво за 

поизводство и трговија со произоди за 

црна металургија Скопје ул. „16-та 

Македонска бригада“ бр. 18, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

MAKSTIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  челик, во сурова форма или 

полуобратен; легури од челик;челични 

ленти; жица од челик; лиен челик; челични 

шипки; ролетни од челик; челични 

листови; цевки од челик; железни плочи; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; железни руди; обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; резервоари од метал; 

железни профили од метал; листови и 

плочи од метал; топло валани челични 

шипки  

кл. 40  обработување метали; лиење 

метали; услуги за пескарење  

 

(210) TM  2020/957 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) МАКСТИЛ Акционерско друштво за 

поизводство и трговија со произоди за 

црна металургија Скопје ул. „16-та 

Македонска бригада“ бр. 18, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

MKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  челик, во сурова форма или 

полуобратен; легури од челик; челични 
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ленти; жица од челик; лиен челик; челични 

шипки; ролетни од челик; челични 

листови; цевки од челик; железни плочи; 

лиено железо, во сурова форма или 

полуобработено; железни руди;обични 

метали, во сурова форма или 

полуобработени; резервоари од метал; 

железни профили од метал; листови и 

плочи од метал; топло валани челични 

шипки  

кл. 40  обработување метали; лиење 

метали; услуги за пескарење  

 

(210) TM  2020/959 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LYFNUA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2020/960 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LYFDURA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2020/961 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

GEFZURIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2020/962 (220) 07/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

VIFNUEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2020/977 (220) 09/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Производно услужно трговско 

друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО 

увоз-извоз Скопје ул. 1523 бр.1, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  косилки за трева  

кл. 8  рачни алати  

кл. 12  велосипеди, електрични 

велосипеди, скутери, мотоцикли, детски 

колички, возила за движење по копно, 

воздух, вода или шини, електрични возила  



 

 

277 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 
 

 

(210) TM  2020/978 (220) 09/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги СКАЛАФАРМ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Атинска бр. 1/3-7, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи, хигиенски производи за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња, фластери, 

материјали за преврзување, материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли, 

дезинфекциони средства, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи (малопродажба и 

големопродажба на фармацевтски, 

ветеринарни и хигиенски препарати и 

медицински материјал)  

кл. 44  медицински услуги, ветеринарни 

услуги, услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни, земјоделски, 

градинарски и шумски услуги  

 

(210) TM  2020/980 (220) 13/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и уалуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр.56, Скопје, 

MK 

(540)  

Ајде во Нептун 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/981 (220) 13/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и уалуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА експорт-импорт 

Скопје ул. Качанички пат бр.56, Скопје, 

MK 

(540)  

Ајде 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/989 (220) 14/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги АЈУРВЕДА 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Козара 33-2, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 11.03.14;27.05.00;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  есенцијални масла; етерични 

екстракти; етерични масла; сушено 

ароматично лисје и мирудии [мириси]  

кл. 5  билки (лековити билки); билни чаеви 

за медицинска; билни екстракти за 

медицинска употреба; диететски пијалаци 

за медицинска употреба; диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба; диететски супстанции за 

медицинска употреба; лековити билки 

(хербални лекови); лековити корења; 

фармацевтски производи; хранливи 

додатоци за медицинска употреба; 

минерални додатоци на храната; хранливи 

додатоци за медицинска употреба; 

лосиони за фармацевски цели; додатоци 

во исхраната ;и диететски додатоци за 

животни  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на фармацевтски, ветеринарни и 

хигиенски препарати и медицински 

материјал; комерцијални информации и 

советување на потрошувачите 

[советувалиште за потрошувачи]; 

обезбедување комерцијални и деловни 

контакт-информации; организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели; услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]  

кл. 44  ајурведска терапија; медицинска 

помош, медицински услуги; медицински 
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клиники; телемедицински услуги; услуги на 

ароматерапија; фармацевтски совети; 

фармацевтски услуги за подготвување 

рецепти; физиотерапија; масажа; 

хиропракса [лекување со масажа на 

'рбетните пршлени]; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(210) TM  2020/997 (220) 19/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

REZAVIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/999 (220) 21/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) "BB-NCIPD" – Ltd 26 Yanko Sakazov 

Blvd., 1504, Sofia, BG 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Respivax 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диетски супстанции што 

се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(210) TM  2020/1009 (220) 21/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги НОБЛЕССЕ ОБЛИГЕ 

ЛИНГЕРИЕ ДООЕЛ Скопје Булевар 

Партизански Одреди бр. 59/4-12, Скопје, 

MK 

(740) Давор Попивода, адвокат ул. Атинска 

бр. 25, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  маркетинг  

кл. 42  дизајнирање облека  

 

(210) TM  2020/1017 (220) 27/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги ЛУХ МЕТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Гостивар, MK 

(740) Даниела Велкоска, адвокат бул. Јане 

Сандански бр. 14/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

LUX METAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 6  арматура за мебел; држачи од метал 

за буриња; заштитни решетки за фурни; 

прегради од метал; решеткаста 

конструкција од метал; сандаци од метал 

за храна; кујнски елементи од метал; 

конструкции за угостителска опрема од 

метал  

кл. 7  апарати за миење; маталки 

електрични; машини за кујна -електрични; 

машини за мелење; машини за месење; 

машини за мешање; машини за миење 

садови; машини за правење тесто за 

јадење; машини за приготвување храна 

електромеханички  

кл. 11  апарати за готвење; апарати и 

машини за ладење; апарати за печење; 

апарати и уреди за готвење; апарати и 

уреди за ладење; аспиратори за кујни; 

електричен прибор за готвење; електрични 

апарати за кафе; електрични фритези; 

конструкции за печки; кујни; кујнски 

шпорети [рерни]; ладење [комори за 

ладење]; мијалници, апарати за готвење, 

грејни апарати; печки за пекарници; 

пламеници;плочи за греење; плочи за 

печење; прегради за ладење; санитарни 

апарати и инсталации за кујна; скари; 

фрижидери; тостери; шпорети  

кл. 40  обработка на метали; составување 

материјали по нарачка за трети лица  

 

(210) TM  2020/1019 (220) 27/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ИПМО АДВИСОРИ АГ ул. 

Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау, 

CH 

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

IPMO Advisory 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; агенции за наплаќање 

долгови; агенции за недвижности; агенции 

за станови; агенциии за кредити; 

банкарски служби за дебитни картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; верификација на чекови; 

брокерство; гаранции; депонирање 

скапоцености; давање заеми врз основа 

на хипотеки; заеднички фондови; 

доверителство; заеми; здравствено 

осигурување; издавање вредносни купони; 

известување за цени на хартии од 

вредност; издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; изнајмување 

заеднички канцеларии за работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; инвестирање 

средства; капитални инвестиции; кредити 

со отплата на рати; кредитирање со 

заложно обезбедување; купување на 

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање 

кирија; лизинг на фарми; нумизматичка 

проценка; обезбедување финансиски 

информации преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; организирање 

наплаќање; осигурителни информации; 

осигурување; осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; осигурување од 

пожар; позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; порамнување, 

финансиско; посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; проценка 

за надоместок на штета [финансиска 

проценка]; прибирање добротворни 

средства; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

проценување антиквитети; проценување 

накит; проценување недвижен имот; 
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проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; служби за кредитни 

картички; советување во врска со 

осигурување; советување во врска со 

финансии; статистички услуги; трговија за 

акции и обврзници; управување со емисии 

на јаглерод; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; услуги за берзанско 

посредување; услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги поврзани со 

индивидуални сефови во банки; факторинг 

[администрирање на побарувачката на 

една организација со посредство на 

надворешен орган]; финансиска процена 

на волна; финансиска процена на 

несечени дрва; финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; финансиско 

управување со исплатата на надомести за 

други; фискално проценување; царина; 

штедилници  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности; aикидо 

обука; aкадемии [образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

вариетеа; гимнастичка обука; дресирање 

животни; дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

забава; забава со помош на радио; забави 

(планирање забави); забавишта; забавни 

паркови; зоолошки градини; известување 

за забави; известување за рекреација; 

изнајмување аудио опрема; изнајмување 

видеокамери; изнајмување видеоленти; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување внатрешни аквариуми; 

изнајмување диск-џокеј; изнајмување 

звучни записи; изнајмување играчки; 

изнајмување кинематографски филмови; 

изнајмување опрема за играње; 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок 

на возила; изнајмување спортски терени; 

изнајмување стадиони; изнајмување 

сценски декор за приредби; изнајмување 

сценски декор; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување уметнички дела; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; интернати; казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина); 

информирање за образование; 

калиографски услуги; коцкање [играње за 

пари]; курсеви за кореспонденција; 

микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; монтажа на видеоленти; 

настава по веронаука; ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; 

обезбедување спортска опрема; 

обезбедување услуги за караоке; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

одржување претстави во живо; одржување 

часови по фитнес; Он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; опрема за 

голф (обезбедување опрема за голф); 

опрема за музеи (обезбедување опрема за 

музеи) [претставувања, изложби]; 

организирање балови; организирање 

време на спортски натпревари; 
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организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење семинари; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање избори на убавици; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; организирање лотарии; 

организирање модни ревии за забавни 

цели; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; организирање шоу 

програми [импресарио услуги]; педагошки 

истражувања; пишување текстови што не 

се рекламни текстови; подучување; 

позирање за уметници како модели; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; прикажување филмови; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; резервирање места за 

шоу програми; садо обука [обука за чајна 

церемонија]; синхронизација; снимање 

видеоленти; ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; театарски 

изведби; телевизиска забава; титлување 

филмови; толкување јазик со знаци; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); услуги за вокална 

преквалификација; услуги за толкување; 

услуги на дискотеки; услуги на естрадни 

уметници [забавувачи]; услуги на 

здравствени клубови; услуги на игри што 

се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на кампови 

за летување [забава]; услуги на клубови 

[забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на личен 

тренер (фитнес); услуги на обука кои се 

даваат преку симулатори; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; услуги на 

репортери; услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; физичко 

образование; филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; школски образовни услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истржувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; анализа 

на водата; анализа на компјутерски 

системи; анализа на ракопис 

[графологија]; анализи за искористување 

на нафтените полиња; архитектура; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; внатрешно уредување; 

водење студија за техничко проектирање; 

временска прогноза; геолошки 

испитувања; геолошки истражувања; 

геолошки истражувања на терен; градежно 

советување; графички дизајн; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници; дигитализација на документи 

[скенирање]; дизајнирање [индустриски 

дизајн]; дизајнирање облека; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 
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интернет; енергетска ревизија; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

градежни планови; изработка на 

компјутерски програми; индустриски 

дизајн; инженерство; инсталирање 

компјутерски програми; испитувања на 

нафтените полиња; испитување 

материјали; истражувања во козметиката; 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; истражување во машинството; 

истражување и развој за други; 

калибрирање [мерење]; картографски 

услуги; клинички испитувања; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

консултации за безбедноста на интернет; 

консултации за безбедност на податоци; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на Интернет 

[услуги на информатичка технологија]; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; метеоролошки 

информации; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; научно 

истражување; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми отклучување 

мобилни телефони; подводно 

истражување; премерување; премерување 

земјиште; програмирање компјутерски 

системи; процена на квалитетот на 

непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии; советување за заштеда на 

енергија; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

создавање вештачки дождови; софтвер 

како услуга [ЅааЅ]; тестирање на возната 

состојба на возилата; тестирање на 

нафтени извори; тестирање ткаенини; 

трагање по нафта; умножување 

компјутерски програми; урбанистичко 

планирање; услуги за дизајн на амбалажи; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; услуги на кодирање податоци; 

услуги на надворешни фирми во областа 

на информациските технологии; услуги на 

научни лаборатории; утврдување 

автентичност на уметнички дела; физика 

[истражување]; хемиски анализи; хемиски 

истражувања; хемиски услуги; хостирање 

сервери; чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2020/1020 (220) 27/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ИПМО АДВИСОРИ АГ ул. 

Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау, 

CH 

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

IPMO Advisory MENA 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; агенции за наплаќање 

долгови; агенции за недвижности; агенции 

за станови; агенциии за кредити; 

банкарски служби за дебитни картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; верификација на чекови; 

брокерство; гаранции; депонирање 

скапоцености; давање заеми врз основа 

на хипотеки; заеднички фондови; 

доверителство; заеми; здравствено 

осигурување; издавање вредносни купони; 

известување за цени на хартии од 

вредност; издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; изнајмување 

заеднички канцеларии за работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; инвестирање 

средства; капитални инвестиции; кредити 

со отплата на рати; кредитирање со 

заложно обезбедување; купување на 

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање 

кирија; лизинг на фарми; нумизматичка 

проценка; обезбедување финансиски 

информации преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; организирање 

наплаќање; осигурителни информации; 

осигурување; осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; осигурување од 

пожар; позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; порамнување, 

финансиско; посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; проценка 

за надоместок на штета [финансиска 

проценка]; прибирање добротворни 

средства; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

проценување антиквитети; проценување 

накит; проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; служби за кредитни 

картички; советување во врска со 

осигурување; советување во врска со 

финансии; статистички услуги; трговија за 

акции и обврзници; управување со емисии 

на јаглерод; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; услуги за берзанско 

посредување; услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги поврзани со 

индивидуални сефови во банки; факторинг 

[администрирање на побарувачката на 

една организација со посредство на 

надворешен орган]; финансиска процена 

на волна; финансиска процена на 

несечени дрва; финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; финансиско 

управување со исплатата на надомести за 

други; фискално проценување; царина; 

штедилници  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности; aикидо 

обука; aкадемии [образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

вариетеа; гимнастичка обука; дресирање 

животни; дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

забава; забава со помош на радио; забави 

(планирање забави); забавишта; забавни 

паркови; зоолошки градини; известување 

за забави; известување за рекреација; 

изнајмување аудио опрема; изнајмување 

видеокамери; изнајмување видеоленти; 
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изнајмување видеорекордери; 

изнајмување внатрешни аквариуми; 

изнајмување диск-џокеј; изнајмување 

звучни записи; изнајмување играчки; 

изнајмување кинематографски филмови; 

изнајмување опрема за играње; 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок 

на возила; изнајмување спортски терени; 

изнајмување стадиони; изнајмување 

сценски декор за приредби; изнајмување 

сценски декор; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување уметнички дела; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; интернати; казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина); 

информирање за образование; 

калиографски услуги; коцкање [играње за 

пари]; курсеви за кореспонденција; 

микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; монтажа на видеоленти; 

настава по веронаука; ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; 

обезбедување спортска опрема; 

обезбедување услуги за караоке; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

одржување претстави во живо; одржување 

часови по фитнес; Он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; опрема за 

голф (обезбедување опрема за голф); 

опрема за музеи (обезбедување опрема за 

музеи) [претставувања, изложби]; 

организирање балови; организирање 

време на спортски натпревари; 

организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење семинари; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање избори на убавици; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; организирање лотарии; 

организирање модни ревии за забавни 

цели; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; организирање шоу 

програми [импресарио услуги]; педагошки 

истражувања; пишување текстови што не 

се рекламни текстови; подучување; 

позирање за уметници како модели; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; прикажување филмови; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; резервирање места за 

шоу програми; садо обука [обука за чајна 

церемонија]; синхронизација; снимање 

видеоленти; ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; театарски 

изведби; телевизиска забава; титлување 

филмови; толкување јазик со знаци; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); услуги за вокална 

преквалификација; услуги за толкување; 
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услуги на дискотеки; услуги на естрадни 

уметници [забавувачи]; услуги на 

здравствени клубови; услуги на игри што 

се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на кампови 

за летување [забава]; услуги на клубови 

[забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на личен 

тренер (фитнес); услуги на обука кои се 

даваат преку симулатори; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; услуги на 

репортери; услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; физичко 

образование; филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; школски образовни услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истржувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; анализа 

на водата; анализа на компјутерски 

системи; анализа на ракопис 

[графологија]; анализи за искористување 

на нафтените полиња; архитектура; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; внатрешно уредување; 

водење студија за техничко проектирање; 

временска прогноза; геолошки 

испитувања; геолошки истражувања; 

геолошки истражувања на терен; градежно 

советување; графички дизајн; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници; дигитализација на документи 

[скенирање]; дизајнирање [индустриски 

дизајн]; дизајнирање облека; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 

идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; енергетска ревизија; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

градежни планови; изработка на 

компјутерски програми; индустриски 

дизајн; инженерство; инсталирање 

компјутерски програми; испитувања на 

нафтените полиња; испитување 

материјали; истражувања во козметиката; 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; истражување во машинството; 

истражување и развој за други; 

калибрирање [мерење]; картографски 

услуги; клинички испитувања; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

консултации за безбедноста на интернет; 

консултации за безбедност на податоци; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на Интернет 

[услуги на информатичка технологија]; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; метеоролошки 

информации; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; научно 

истражување; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 
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компјутерските програми отклучување 

мобилни телефони; подводно 

истражување; премерување; премерување 

земјиште; програмирање компјутерски 

системи; процена на квалитетот на 

непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии; советување за заштеда на 

енергија; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

создавање вештачки дождови; софтвер 

како услуга [ЅааЅ]; тестирање на возната 

состојба на возилата; тестирање на 

нафтени извори; тестирање ткаенини; 

трагање по нафта; умножување 

компјутерски програми; урбанистичко 

планирање; услуги за дизајн на амбалажи; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; услуги на кодирање податоци; 

услуги на надворешни фирми во областа 

на информациските технологии; услуги на 

научни лаборатории; утврдување 

автентичност на уметнички дела; физика 

[истражување]; хемиски анализи; хемиски 

истражувања; хемиски услуги; хостирање 

сервери; чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2020/1021 (220) 27/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ИПМО АДВИСОРИ АГ ул. 

Сихлеггстрассе бр. 23 8832 Воллерау, 

CH 

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

AIPMO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; агенции за наплаќање 

долгови; агенции за недвижности; агенции 

за станови; агенциии за кредити; 

банкарски служби за дебитни картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; верификација на чекови; 

брокерство; гаранции; депонирање 

скапоцености; давање заеми врз основа 

на хипотеки; заеднички фондови; 

доверителство; заеми; здравствено 

осигурување; издавање вредносни купони; 

известување за цени на хартии од 

вредност; издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; изнајмување 

заеднички канцеларии за работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; инвестирање 

средства; капитални инвестиции; кредити 

со отплата на рати; кредитирање со 

заложно обезбедување; купување на 

кредит; лизинг на недвижности; наплаќање 

кирија; лизинг на фарми; нумизматичка 

проценка; обезбедување финансиски 

информации преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти; организирање 

наплаќање; осигурителни информации; 

осигурување; осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; осигурување од 

пожар; позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; порамнување, 

финансиско; посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; проценка 

за надоместок на штета [финансиска 

проценка]; прибирање добротворни 
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средства; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

проценување антиквитети; проценување 

накит; проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; служби за кредитни 

картички; советување во врска со 

осигурување; советување во врска со 

финансии; статистички услуги; трговија за 

акции и обврзници; управување со емисии 

на јаглерод; управување со недвижни 

имоти; управување со станбени згради; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; услуги за берзанско 

посредување; услуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; услуги на фондови за 

помош за позајмување; услуги поврзани со 

индивидуални сефови во банки; факторинг 

[администрирање на побарувачката на 

една организација со посредство на 

надворешен орган]; финансиска процена 

на волна; финансиска процена на 

несечени дрва; финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; финансиски 

услуги; финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; финансиско 

управување со исплатата на надомести за 

други; фискално проценување; царина; 

штедилници  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности; aикидо 

обука; aкадемии [образование]; 

библиотеки за изнајмување книги; 

вариетеа; гимнастичка обука; дресирање 

животни; дизајнерски услуги што не се за 

рекламни цели; електронско издаваштво; 

забава; забава со помош на радио; забави 

(планирање забави); забавишта; забавни 

паркови; зоолошки градини; известување 

за забави; известување за рекреација; 

изнајмување аудио опрема; изнајмување 

видеокамери; изнајмување видеоленти; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување внатрешни аквариуми; 

изнајмување диск-џокеј; изнајмување 

звучни записи; изнајмување играчки; 

изнајмување кинематографски филмови; 

изнајмување опрема за играње; 

изнајмување опрема за нуркање; 

изнајмување радио и телевизиски апарати; 

изнајмување спортска опрема, со исклучок 

на возила; изнајмување спортски терени; 

изнајмување стадиони; изнајмување 

сценски декор за приредби; изнајмување 

сценски декор; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување уметнички дела; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување филмски проектори и 

прибори; интернати; казина [коцкање] 

(обезбедување опрема во казина); 

информирање за образование; 

калиографски услуги; коцкање [играње за 

пари]; курсеви за кореспонденција; 

микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; монтажа на видеоленти; 

настава по веронаука; ноќни клубови; 

обезбедување видео автомати за забава; 

обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; обезбедување користење 

онлајн музика, која не може да се преземе; 

обезбедување користење онлајн видеа, 

кои не може да се преземат; 

обезбедување спортска опрема; 

обезбедување услуги за караоке; 

образовни услуги; обука [тренирање]; 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; 

одржување претстави во живо; одржување 

часови по фитнес; Он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; опрема за 

голф (обезбедување опрема за голф); 
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опрема за музеи (обезбедување опрема за 

музеи) [претставувања, изложби]; 

организирање балови; организирање 

време на спортски натпревари; 

организирање и водење колоквиуми; 

организирање и водење концерти; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење семинари; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање избори на убавици; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; организирање лотарии; 

организирање модни ревии за забавни 

цели; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање 

спортски натпревари; организирање шоу 

програми [импресарио услуги]; педагошки 

истражувања; пишување текстови што не 

се рекламни текстови; подучување; 

позирање за уметници како модели; 

практична обука [демонстрирање]; 

преведување; прикажување филмови; 

продавање билети [забава]; продукција на 

музика; продукција на радио и телевизиски 

програми; продукција на шоу програми; 

производство на филмови; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; резервирање места за 

шоу програми; садо обука [обука за чајна 

церемонија]; синхронизација; снимање 

видеоленти; ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; театарски 

изведби; телевизиска забава; титлување 

филмови; толкување јазик со знаци; 

услови за рекреирање (обезбедување 

услови за рекреирање); услуги за вокална 

преквалификација; услуги за толкување; 

услуги на дискотеки; услуги на естрадни 

уметници [забавувачи]; услуги на 

здравствени клубови; услуги на игри што 

се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; услуги на кампови 

за летување [забава]; услуги на клубови 

[забава или образование]; услуги на 

компонирање музика; услуги на личен 

тренер (фитнес); услуги на обука кои се 

даваат преку симулатори; услуги на 

оркестри; услуги на пишување сценарија; 

услуги на подвижни библиотеки; услуги на 

репортери; услуги на спортски кампови; 

услуги на студија за снимање; физичко 

образование; филмски студија; 

фотографија; фотографски репортажи; 

циркуси; школски образовни услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истржувања и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; анализа 

на водата; анализа на компјутерски 

системи; анализа на ракопис 

[графологија]; анализи за искористување 

на нафтените полиња; архитектура; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; внатрешно уредување; 

водење студија за техничко проектирање; 

временска прогноза; геолошки 

испитувања; геолошки истражувања; 

геолошки истражувања на терен; градежно 

советување; графички дизајн; давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници; дигитализација на документи 

[скенирање]; дизајнирање [индустриски 

дизајн]; дизајнирање облека; електронско 

зачувување податоци; електронско 

нагледување на податоци за лична 
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идентификација заради откривање кражба 

на идентитет преку интернет; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; енергетска ревизија; 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

градежни планови; изработка на 

компјутерски програми; индустриски 

дизајн; инженерство; инсталирање 

компјутерски програми; испитувања на 

нафтените полиња; испитување 

материјали; истражувања во козметиката; 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; истражување во машинството; 

истражување и развој за други; 

калибрирање [мерење]; картографски 

услуги; клинички испитувања; компјутерско 

програмирање; конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

консултации за безбедноста на интернет; 

консултации за безбедност на податоци; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на Интернет 

[услуги на информатичка технологија]; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; метеоролошки 

информации; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

надгледување компјутерски системи 

заради откривање неовластен пристап или 

повреда на податоци; научно 

истражување; обезбедување алатки за 

пребарување по интернет; обезбедување 

научни информации, совети и консултации 

во однос на намалување на емисијата на 

јаглен; обновување комјутерски бази на 

податоци; обработка во облак [Cloud 

computing]; одржување компјутерски 

програми; осовременување на 

компјутерските програми отклучување 

мобилни телефони; подводно 

истражување; премерување; премерување 

земјиште; програмирање компјутерски 

системи; процена на квалитетот на 

непречесени дрва; процена на квалитетот 

на волна; следење компјутерски системи 

со далечински пристап; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; советодавни услуги од 

областа на технологијата; советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии; советување за заштеда на 

енергија; советување во врска со 

информатичка технологија; советување за 

компјутерски програми; советување за 

правење веб-страници; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

создавање вештачки дождови; софтвер 

како услуга [ЅааЅ]; тестирање на возната 

состојба на возилата; тестирање на 

нафтени извори; тестирање ткаенини; 

трагање по нафта; умножување 

компјутерски програми; урбанистичко 

планирање; услуги за дизајн на амбалажи; 

услуги за заштита на компјутери од 

вируси; услуги на кодирање податоци; 

услуги на надворешни фирми во областа 

на информациските технологии; услуги на 

научни лаборатории; утврдување 

автентичност на уметнички дела; физика 

[истражување]; хемиски анализи; хемиски 

истражувања; хемиски услуги; хостирање 

сервери; чување резервни копии на 

податоци надвор од мрежата  

 

(210) TM  2020/1024 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED 

Lampousas, 1, P.C. 1095, Nicosia, CY 
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(740) Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна 

(531) 03.11.02;26.01.00;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  аперитиви, безалкохолни; бадемов 

пијалак; безалкохолни овошни екстракти, 

безалкохолни овошни пијалаци; 

безалкохолни пијалаци; безалкохолни 

пијалаци на база на мед; безалкохолни 

пијалаци од алое вера; вода за литиум 

оксид; води за маса; води за пиење 

[пијалаци]; газирана вода; екстракти за 

правење пијалаци; изотонични пијалаци; 

квас [безалкохолни пијалаци]; коктели, 

безалкохолни; коктели врз база на пиво; 

ликери (средства за правење ликери); 

лимонади; минерална вода; минерална 

вода [пијалаци]; минерална вода (средства 

за правење минерална вода); овошни 

сирупи, безалкохолни; овошни сокови; 

освежителен пијалак од корен на сапарина 

[безалкохолен пијалак]; пастили за 

пенливи пијалаци; пиво; пиво од слад; 

пиво од ѓумбир; пијалаци од соја, освен 

замена за млеко; пијалаци од сурутка; 

прашок за пенливи пијалаци; сируп за 

пијалаци; смути (кашести пијалаци од 

овошје и зеленчук); сода вода; сок од 

домати [пијалаци]; сок од зеленчук 

[пијалаци]; сок од јаболка, безалкохолен, 

средства за правење пијалаци; хмел 

(екстракти од хмел) за правење пиво; 

шербет [пијалаци]; шира; шира, 

непревриена; шира од пиво; шира од слад  

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2020/1025 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за приредуввање игри на 

среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, златно жолта 

(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/1026 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за приредуввање игри на 

среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, златно жолта 

(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/1027 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за приредуввање игри на 

среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 
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(540)  

 
(591) црна, златно жолта 

(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/1028 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за приредуввање игри на 

среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива 

(531) 17.02.02;28.11.00;29.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/1029 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за приредуввање игри на 

среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје 

Бул. 8-ми Септември бр. 16, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златно жолта 

(531) 17.02.02;27.07.00;28.11.00;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/1031 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 

20 бр. 236, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина 

(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

козметички производи; средства за 

белење и други супстанции за перење; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и нагризување; течен сапун; сапун; 

производи за нега на тело и убавина; 

влажни марамчиња; бебешки марамици за 

чистење; влажни пешкири за бришење од 

целулоза и памук; бебешки шампони; 

средства за чистење на стакло; средства 

за чистење на садови; омекнувачи за 

платна за употреба во перални  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; санитарни производи, 

влажни пешкири со медицински лосион 

или дезифектанти, валжни марамчиња за 

хигиенски цели, дезинфективни средства, 

хигиенски улошки, хигиенски тампони, 
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пелени вклучувајќи тие од хартиа и 

текстил, бебешки пелени од хартија, 

пелени за животни; препарати за 

уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 16  производи од хартија или целулоза, 

пелени  

 

(210) TM  2020/1032 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 

20 бр. 236, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

туршија, ајвар, лутеница и други 

преработки од зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; шекер; брашно и 

производи од жита; леб, производи од 

тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол; 

оцет, сосови [како мирудии]; мраз 

[замрзната вода]  

кл. 31  сурови и непреработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумски производи; сурови и 

непреработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

билки и цвеќиња; луковици, садници и 

семиња за садење; храна и пијалоци за 

животни; слад  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2020/1035 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China Building 

Al, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 

Economic Development Zone, Tonglu 

County, Hangzhou 311501, CN 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
 (531) 26.05.11;26.07.05;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска меморија, уреди; 

компјутерски програми (програми), 

снимени; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; апликации за компјутерски 

софтвери, што можат да се преземаат; 

паркинг-метри; апарати за проверка на 

поштенски марки; детектори за 

фалсификувани метални парички; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; холограми; опрема за 
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препознавање на лице; машина за 

присуство; фототелеграфни апарати; 

апарати за мерење на тежина; 

електронски огласни табли; апарати за 

интерна комуникација; видео телефони; 

апарати за глобално позиционирачки 

систем [GPS]; компакт дискови (аудио-

видео); апарати за снимање на звук; 

видеорекордери; камери за мониторинг; 

апарати за мониторинг за немедицински 

цели; видливи монитори за бебиња; 

фотографска камера (фотографија); 

филтри за употреба во фотографија; 

троногалки за камери; капаци за 

фотографски леќи; селфи стапови (рачни 

моноподи); мерни инструменти; оптички 

леќи; влакна за оптички кабли; електрични 

жици; кабел; полупроводнички плочки за 

изградба на интегрални кола; чипови 

(интегрални кола); кондензатори; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; филаменти за спроведување 

светлина [оптички влакна (влакна)]; 

електрична опрема која се користи за 

далечинско управување на индустриските 

операции; громобрани; апарати за 

гаснење пожар; екрани за радиологија за 

индустриска употреба; заштитни уреди за 

лична употреба против незгоди; 

инсталации за заштита од кражба, 

електрични; аларми против кражба; 

батерии, електрични; слајдови 

(фотографски); сензори; детектори; 

инфрацрвени термовизуелни уреди; 

термовизуелна опрема за мерење на 

температура  

кл. 42  научно истражување; истражување 

и развивање на нови производи за други; 

дизајнирање на компјутерски софтвер; 

развој на софтвер во рамките на 

објавување на софтвер; дизајнирање на 

компјутерски систем; изнајмување на 

компјутери; изнајмување на компјутерски 

софтвер; компјутерско програмирање; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

одржување на компјутерски софтвер; 

конверзија на податоци или документи од 

физички на електронски носачи; 

конверзија на податоци од компјутерски 

програми и податоци (не физичка 

конверзија); обновување на комјутерски 

податоци; анализи на компјутерски 

системи; креирање и одржување на веб 

страници за други; хостинг на компјутерски 

сајтови (веб сајтови); сервер хостинг; 

услуги на заштита од компјутерски вируси; 

следење компјутерски системи со 

далечински пристап; студии за техничко 

проектирање; инженерство; премерување; 

урбано планирање; истражувања во 

област на механика; индустриски дизајн; 

консултантски услуги во врска со дизајнот 

и развојот на компјутерски хардвер; 

техничко советување во врска со 

компјутери; софтвер како услуга (ЅааЅ); 

платформа како услуга (РааЅ)  

 

(210) TM  2020/1036 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China Building 

Al, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 

Economic Development Zone, Tonglu 

County, Hangzhou 311501, CN 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

HIKMICRO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерска меморија, уреди; 

компјутерски програми (програми), 

снимени; компјутерски оперативни 
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програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; апликации за компјутерски 

софтвери, што можат да се преземаат; 

паркинг-метри; апарати за проверка на 

поштенски марки; детектори за 

фалсификувани метални парички; 

механизми за апарати што се вклучуваат 

со паричка; холограми; опрема за 

препознавање на лице; машина за 

присуство; фототелеграфни апарати; 

апарати за мерење на тежина; 

електронски огласни табли; апарати за 

интерна комуникација; видео телефони; 

апарати за глобално позиционирачки 

систем [GPS]; компакт дискови (аудио-

видео); апарати за снимање на звук; 

видеорекордери; камери за мониторинг; 

апарати за мониторинг за немедицински 

цели; видливи монитори за бебиња; 

фотографска камера (фотографија); 

филтри за употреба во фотографија; 

троногалки за камери; капаци за 

фотографски леќи; селфи стапови (рачни 

моноподи); мерни инструменти; оптички 

леќи; влакна за оптички кабли; електрични 

жици; кабел; полупроводнички плочки за 

изградба на интегрални кола; чипови 

(интегрални кола); кондензатори; видео 

екрани; апарати за далечинско 

управување; филаменти за спроведување 

светлина [оптички влакна (влакна)]; 

електрична опрема која се користи за 

далечинско управување на индустриските 

операции; громобрани; апарати за 

гаснење пожар; екрани за радиологија за 

индустриска употреба; заштитни уреди за 

лична употреба против незгоди; 

инсталации за заштита од кражба, 

електрични; аларми против кражба; 

батерии, електрични; слајдови 

(фотографски); сензори; детектори; 

инфрацрвени термовизуелни уреди; 

термовизуелна опрема за мерење на 

температура  

кл. 42  научно истражување; истражување 

и развивање на нови производи за други; 

дизајнирање на компјутерски софтвер; 

развој на софтвер во рамките на 

објавување на софтвер; дизајнирање на 

компјутерски систем; изнајмување на 

компјутери; изнајмување на компјутерски 

софтвер; компјутерско програмирање; 

инсталирање на компјутерски софтвер; 

одржување на компјутерски софтвер; 

конверзија на податоци или документи од 

физички на електронски носачи; 

конверзија на податоци од компјутерски 

програми и податоци (не физичка 

конверзија); обновување на комјутерски 

податоци; анализи на компјутерски 

системи; креирање и одржување на веб 

страници за други; хостинг на компјутерски 

сајтови (веб сајтови); сервер хостинг; 

услуги на заштита од компјутерски вируси; 

следење компјутерски системи со 

далечински пристап; студии за техничко 

проектирање; инженерство; премерување; 

урбано планирање; истражувања во 

област на механика; индустриски дизајн; 

консултантски услуги во врска со дизајнот 

и развојот на компјутерски хардвер; 

техничко советување во врска со 

компјутери; софтвер како услуга (ЅааЅ); 

платформа како услуга (РааЅ)  

 

(210) TM  2020/1038 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

ул.СКОЕВСКА б.б. , Штип, MK 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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Karlini 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  вафли; чоколадни бомбони; 

кремови; ролати тортици; бисквити  

кл. 35  услуги за малопродажба врзани за 

вафли, чоколадни бомбони, кремови, 

ролати, тортици и бисквити; услуги на 

големо врзани за вафли, чоколадни 

бомбони, кремови, ролати, тортици и 

бисквити  

 

(210) TM  2020/1039 (220) 28/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) REMEDICA Ltd Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

EXATRON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/1044 (220) 29/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Laboratórios Atral S.A. Rua da 

Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 

Castanheira do Ribatejo, PT 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

Neocef 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи, хигиенски производи за 

медицинска употреба, диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња, фластери, 

материјали за преврзување, материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли, 

дезинфекциони средства, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2020/1046 (220) 29/10/2020 

(442) 31/01/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО 

Гостивар ул. Седек Костовски бр. 37, 

Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена, сива 

(531) 06.01.00;27.05.17;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода, газирана вода, 

сода вода  

кл. 35  продажба на големо и мало на 

минерална вода, газирана вода, сода вода  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

297 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2020/0842 

2 MK/T/2020/0890 

3 MK/T/2020/0657 

3 MK/T/2020/0888 

3 MK/T/2020/0889 

3 MK/T/2020/0896 

3 MK/T/2020/0926 

3 MK/T/2020/0989 

3 MK/T/2020/1031 

5 MK/T/2020/0657 

5 MK/T/2020/0842 

5 MK/T/2020/0843 

5 MK/T/2020/0875 

5 MK/T/2020/0888 

5 MK/T/2020/0889 

5 MK/T/2020/0899 

5 MK/T/2020/0959 

5 MK/T/2020/0960 

5 MK/T/2020/0961 

5 MK/T/2020/0962 

5 MK/T/2020/0978 

5 MK/T/2020/0989 

5 MK/T/2020/0997 

5 MK/T/2020/0999 

5 MK/T/2020/1031 

5 MK/T/2020/1039 

5 MK/T/2020/1044 

6 MK/T/2020/0955 

6 MK/T/2020/0956 

6 MK/T/2020/0957 

6 MK/T/2020/1017 

7 MK/T/2020/0977 

7 MK/T/2020/1017 

8 MK/T/2020/0635 

8 MK/T/2020/0636 

8 MK/T/2020/0637 

8 MK/T/2020/0977 

9 MK/T/2020/0635 

9 MK/T/2020/0636 

9 MK/T/2020/0637 

9 MK/T/2020/0850 

9 MK/T/2020/0864 

9 MK/T/2020/0865 

9 MK/T/2020/0866 

9 MK/T/2020/0867 

9 MK/T/2020/0871 

9 MK/T/2020/0872 

9 MK/T/2020/0879 

9 MK/T/2020/0886 

9 MK/T/2020/0892 

9 MK/T/2020/0921 

9 MK/T/2020/0980 

9 MK/T/2020/0981 

9 MK/T/2020/1035 

9 MK/T/2020/1036 

10 MK/T/2020/0889 

10 MK/T/2020/0999 

11 MK/T/2020/0871 

11 MK/T/2020/0872 

11 MK/T/2020/0980 

11 MK/T/2020/0981 

11 MK/T/2020/1017 

12 MK/T/2020/0912 

12 MK/T/2020/0922 

12 MK/T/2020/0923 

12 MK/T/2020/0924 

12 MK/T/2020/0977 

14 MK/T/2020/0657 

15 MK/T/2020/0599 

16 MK/T/2020/0694 

16 MK/T/2020/0695 

16 MK/T/2020/0864 

16 MK/T/2020/0865 

16 MK/T/2020/0866 

16 MK/T/2020/0867 

16 MK/T/2020/0892 

16 MK/T/2020/0921 

16 MK/T/2020/1031 

22 MK/T/2020/0864 

22 MK/T/2020/0865 

22 MK/T/2020/0866 



 

 

298 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021  
 
 

22 MK/T/2020/0867 

22 MK/T/2020/0879 

24 MK/T/2020/0864 

24 MK/T/2020/0865 

24 MK/T/2020/0866 

24 MK/T/2020/0867 

24 MK/T/2020/0879 

25 MK/T/2020/0850 

25 MK/T/2020/0864 

25 MK/T/2020/0865 

25 MK/T/2020/0866 

25 MK/T/2020/0867 

25 MK/T/2020/0879 

25 MK/T/2020/1009 

28 MK/T/2020/0864 

28 MK/T/2020/0865 

28 MK/T/2020/0866 

28 MK/T/2020/0867 

28 MK/T/2020/0879 

29 MK/T/2019/0905 

29 MK/T/2019/0907 

29 MK/T/2019/1177 

29 MK/T/2020/0588 

29 MK/T/2020/0589 

29 MK/T/2020/0656 

29 MK/T/2020/0874 

29 MK/T/2020/0909 

29 MK/T/2020/0911 

29 MK/T/2020/0929 

29 MK/T/2020/0930 

29 MK/T/2020/0931 

29 MK/T/2020/1032 

30 MK/T/2020/0656 

30 MK/T/2020/0831 

30 MK/T/2020/0908 

30 MK/T/2020/0909 

30 MK/T/2020/0910 

30 MK/T/2020/0930 

30 MK/T/2020/0931 

30 MK/T/2020/1032 

30 MK/T/2020/1038 

31 MK/T/2019/0905 

31 MK/T/2019/0907 

31 MK/T/2019/1177 

31 MK/T/2020/0909 

31 MK/T/2020/1032 

32 MK/T/2019/0905 

32 MK/T/2019/0907 

32 MK/T/2020/1024 

32 MK/T/2020/1032 

32 MK/T/2020/1046 

33 MK/T/2019/0905 

33 MK/T/2019/0906 

33 MK/T/2019/0907 

33 MK/T/2020/0087 

33 MK/T/2020/0562 

33 MK/T/2020/0927 

33 MK/T/2020/0928 

33 MK/T/2020/1024 

34 MK/T/2020/0823 

34 MK/T/2020/0824 

34 MK/T/2020/0873 

35 MK/T/2019/0905 

35 MK/T/2019/0907 

35 MK/T/2019/0927 

35 MK/T/2020/0085 

35 MK/T/2020/0460 

35 MK/T/2020/0461 

35 MK/T/2020/0694 

35 MK/T/2020/0695 

35 MK/T/2020/0823 

35 MK/T/2020/0824 

35 MK/T/2020/0842 

35 MK/T/2020/0864 

35 MK/T/2020/0865 

35 MK/T/2020/0866 

35 MK/T/2020/0867 

35 MK/T/2020/0871 

35 MK/T/2020/0872 

35 MK/T/2020/0874 

35 MK/T/2020/0892 

35 MK/T/2020/0910 

35 MK/T/2020/0911 

35 MK/T/2020/0921 

35 MK/T/2020/0978 

35 MK/T/2020/0980 

35 MK/T/2020/0981 

35 MK/T/2020/0989 

35 MK/T/2020/1009 

35 MK/T/2020/1038 

35 MK/T/2020/1046 

36 MK/T/2019/0927 

36 MK/T/2020/0933 

36 MK/T/2020/1019 

36 MK/T/2020/1020 

36 MK/T/2020/1021 

37 MK/T/2020/0599 

38 MK/T/2020/0864 

38 MK/T/2020/0865 

38 MK/T/2020/0866 

38 MK/T/2020/0867 

38 MK/T/2020/0879 

39 MK/T/2020/0864 

39 MK/T/2020/0865 

39 MK/T/2020/0866 

39 MK/T/2020/0867 

39 MK/T/2020/0879 

39 MK/T/2020/0893 

39 MK/T/2020/0898 

40 MK/T/2020/0831 

40 MK/T/2020/0955 

40 MK/T/2020/0956 

40 MK/T/2020/0957 

40 MK/T/2020/1017 

41 MK/T/2020/0085 

41 MK/T/2020/0599 

41 MK/T/2020/0746 

41 MK/T/2020/0850 

41 MK/T/2020/0864 

41 MK/T/2020/0865 

41 MK/T/2020/0866 

41 MK/T/2020/0867 

41 MK/T/2020/0892 
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41 MK/T/2020/0893 

41 MK/T/2020/0921 

41 MK/T/2020/1019 

41 MK/T/2020/1020 

41 MK/T/2020/1021 

41 MK/T/2020/1025 

41 MK/T/2020/1026 

41 MK/T/2020/1027 

41 MK/T/2020/1028 

41 MK/T/2020/1029 

42 MK/T/2020/0864 

42 MK/T/2020/0865 

42 MK/T/2020/0866 

42 MK/T/2020/0867 

42 MK/T/2020/0879 

42 MK/T/2020/0886 

42 MK/T/2020/0892 

42 MK/T/2020/0921 

42 MK/T/2020/1009 

42 MK/T/2020/1019 

42 MK/T/2020/1020 

42 MK/T/2020/1021 

42 MK/T/2020/1035 

42 MK/T/2020/1036 

43 MK/T/2019/0905 

43 MK/T/2019/0907 

43 MK/T/2020/0599 

43 MK/T/2020/0656 

43 MK/T/2020/0694 

43 MK/T/2020/0695 

43 MK/T/2020/0831 

43 MK/T/2020/0864 

43 MK/T/2020/0865 

43 MK/T/2020/0866 

43 MK/T/2020/0867 

43 MK/T/2020/0874 

43 MK/T/2020/0879 

43 MK/T/2020/0893 

44 MK/T/2020/0978 

44 MK/T/2020/0989 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

BB-NCIPD - Ltd MK/T/2020/0999 

AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED MK/T/2020/1024 

Amazon Technologies, Inc MK/T/2020/0921 

Amazon Technologies, Inc. MK/T/2020/0892 

Avni Qaili MK/T/2020/0746 

Bugatti International S.A. MK/T/2020/0635 

Bugatti International S.A. MK/T/2020/0636 

Bugatti International S.A. MK/T/2020/0637 

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd. A limited company of the People’s 

Republic of China MK/T/2020/1035 

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd. A limited company of the People’s 

Republic of China MK/T/2020/1036 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2020/0899 

INTEL CORPORATION MK/T/2020/0886 

Laboratórios Atral S.A. MK/T/2020/1044 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0926 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0927 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0928 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0929 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0930 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0931 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2020/0959 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2020/0960 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2020/0961 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2020/0962 

Mliječna industrija d.o.o. MK/T/2020/0588 

Mliječna industrija d.o.o. MK/T/2020/0589 

NORDIC NOIR CONCEPTS LTD. MK/T/2020/0873 

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC. a corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware MK/T/2020/0890 

REMEDICA Ltd MK/T/2020/1039 

REMEDICA Ltd. MK/T/2020/0997 

Rakuten, Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) MK/T/2019/0927 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/2020/0888 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR MK/T/2020/0912 
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CORPORATION) 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2020/0922 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2020/0923 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2020/0924 

АЛФА АВЕНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0085 

Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје MK/T/2020/0933 

ДАМАК-БИДОНЕР ДОО Скопје MK/T/2020/0874 

ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз Василево MK/T/2020/0460 

ДПТУ ГРОСИСТ увоз-извоз Василево MK/T/2020/0461 

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ MK/T/2020/1031 

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ MK/T/2020/1032 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје MK/T/2020/1025 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје MK/T/2020/1026 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје MK/T/2020/1027 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје MK/T/2020/1028 

Друштво за приредуввање игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје MK/T/2020/1029 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје MK/T/2020/0843 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ 

увоз-извоз MK/T/2020/1038 

Друштво за производство трговија и услуги ЛУХ МЕТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Гостивар MK/T/2020/1017 

Друштво за производство, трговија и услуги Л&Л ЦОМПАНИ ДОО Гостивар MK/T/2020/1046 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС- ТОБАКО ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово MK/T/2020/0823 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС- ТОБАКО ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово MK/T/2020/0824 

Друштво за производство, трговија и услуги НОБЛЕССЕ ОБЛИГЕ ЛИНГЕРИЕ 

ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1009 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2020/0864 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2020/0865 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2020/0866 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2020/0867 

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2020/0879 

Друштво за производство, трговија и услуги ПЕВАЦ ЛИС ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/0599 

Друштво за производство, трговија и услуги СКАЛАФАРМ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/0978 
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Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0842 

Друштво за такси превоз СИТИ ТАКСИ-СА ДОО Скопје MK/T/2020/0898 

Друштво за трговија и услуги ЈУС МБ ДООЕЛ с. Сарај MK/T/2020/0911 

Друштво за трговија, производство и услуги АЈУРВЕДА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/0989 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО 

Скопје MK/T/2020/0908 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО 

Скопје MK/T/2020/0909 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО 

Скопје MK/T/2020/0910 

Друштво за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0889 

Друштво за угостителство КАФЕ БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0694 

Друштво за угостителство КАФЕ БАР КАПРИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0695 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0875 

ИПМО АДВИСОРИ АГ MK/T/2020/1019 

ИПМО АДВИСОРИ АГ MK/T/2020/1020 

ИПМО АДВИСОРИ АГ MK/T/2020/1021 

Киппер Маркет доо Желино MK/T/2019/1177 

МАКСТИЛ Акционерско друштво за поизводство и трговија со произоди за црна 

металургија Скопје MK/T/2020/0955 

МАКСТИЛ Акционерско друштво за поизводство и трговија со произоди за црна 

металургија Скопје MK/T/2020/0956 

МАКСТИЛ Акционерско друштво за поизводство и трговија со произоди за црна 

металургија Скопје MK/T/2020/0957 

Марко Трајкоски MK/T/2020/0893 

Митко Ѓоргиев MK/T/2020/0562 

Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз 

Скопје MK/T/2020/0977 

Робертино Саздов MK/T/2020/0850 

САЛОНИКО 2019 ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0087 

Стефан Влајковски MK/T/2020/0831 

Стефан Драгоманов MK/T/2020/0656 

Стефан Драгоманов MK/T/2020/0657 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и уалуги НЕПТУН 

МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0980 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и уалуги НЕПТУН 

МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0981 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН 

МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0871 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН 

МАКЕДОНИЈА експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0872 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-

импорт Скопје MK/T/2019/0905 
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Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-

импорт Скопје MK/T/2019/0906 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-

импорт Скопје MK/T/2019/0907 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2020/0896 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të 

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit 

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  29210  (151)  20/01/2021 

(210)  TM  2015/482 (220)  23/04/2015 

(181)  23/04/2025 

(450)  31/01/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги 

ЕУРОТУРС-ЕХР ДООЕЛ Струга, MK 

(540)  

EURO SAVA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги;пакување и 

складирање стока;организирање на 

патувања  

кл. 41  образовни услуги;обука, 

забава;спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  29236  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2019/167 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за аудио и видео 

податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

САБОТАЖА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  29204  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2019/836 (220)  04/07/2019 

(181)  04/07/2029 

(450)  31/01/2021 

(732)  Енсар Бајрами ул. 6 бр. 56, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со обувки  

 

(111)  29234  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2019/945 (220)  13/08/2019 

(181)  13/08/2029 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за дигитален маркетинг, 

трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје 

ул. Мајаковски бр. 17/11, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

Qpick 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да се симнува од интернет); 

компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтверски платформи за 

управување и маркетинг во областа на 

малопродажба на стоки, снимени или со 

можност за снимање; точки на поврзување 

на компјутери (интерфејси за компјутери)  

кл. 35  малопродажба (презентација на 

стоки и услуги преку комуникациски 

медиуми за малопродажба); маркетинг во 

рамките на издавање на софтвер; помош 

во водење бизнис; аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси); информации 

(бизнис информации); испитување на 

јавното мислење; компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 
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податоци); компјутерско рекламирање 

преку Интернет; маркетинг истражување; 

комерцијални информации и 

советувалиште на потрошувачите; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; промовирање на продажба 

за трети лица; рекламирање; рекламни 

огласи( ширење на рекламните 

огласи;собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 42  софтвер како услуга (Ѕааѕ) во 

областа на рекламирање и управување со 

малопродажбата на производи; алатки за 

пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; изработка, 

инсталирање, одржување и 

осовременување на компјутерски 

програми; програмирање компјутерски 

системи; изнајмување на веб (интернет) 

сервери; изнајмување на компјутерски 

програми  

 

(111)  29209  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2019/1134 (220)  15/10/2019 

(181)  15/10/2029 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за услуги и трговија и 

производство ЕСНАФ КОРЗО увоз-

извоз ДОО Битола ул. Широк Сокак бр. 

154, MK 

(740)  Ангел Гина ДТЦ Мавровка, ламела 

Ц, 2/9, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци  

 

(111)  29208  (151)  20/01/2021 

(210)  TM  2020/73 (220)  31/01/2020 

(181)  31/01/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

СТЕДИМАРК ДООЕЛ Скопје ул. „Ѓоре 

Ѓоревски“ бр. 64, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  марамчиња натопени со препарати 

за вадење шминка; памук за козметичка 

употреба  

кл. 5  хигиенски влошки  

кл. 16  шамичиња од хартија  

кл. 24  шамичиња од текстил  

 

(111)  29205  (151)  20/01/2021 

(210)  TM  2020/122 (220)  13/02/2020 

(181)  13/02/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Карастоев Доне ул. М. 

Хаџивасилев-Јасмин 61/1/20, Струмица, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитации на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите 

класи;животинска кожа, делови од 

живoтинска кожа; торби и куфери; чадори, 

сонцебрани и стапови за одење  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи;односи со 

јавноста;медиумска презентација;бизнис 

информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизниз менаџмент кај 

уметничките професии;демонстрација на 

производи, ангажирање манекенки за 

рекламирање или промовирање 

производи;барање 

спонзорства;вработување персонал, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции;комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба;on-line рекламирање по пат 

на компјутерска мрежа односи со јавност, 

промоција, промовирање на продажбата 

за трети лица, објавување рекламни 

текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење 

на рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, организирање дејности и 

советување за организирање;советување 

за бизнис работење и 

организација;телевизиско 

рекламирање;уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките 

професии);услуги на увоз-извоз и трговија 

на големо и мало со: Кожа и имитации на 

кожа и производи направени од овие 

материјали, што не се вклучени во другите 

класи;животинска кожа, делови од 

живoтинска кожа;торби и куфери;чадори, 

сонцебрани и стапови за одење  

 

(111)  29207  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/371 (220)  23/04/2020 

(181)  23/04/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  светло и темно зелена, бела, црна, 

жолта, портокалова  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење, екстра девствено 

маслиново масло  

 

(111)  29223  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/373 (220)  15/04/2020 

(181)  15/04/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Haver Farma ilaç A.S. Acarlar 

Mah.74.Sok. Acarkent Sitesi B742 No: 17/1 

Beykoz, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

SELOVITA-C 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29221  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/388 (220)  28/04/2020 

(181)  28/04/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

САЛАТКО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 35  рекламирање, компјутерско 

рекламирање преку интернет, маркетинг, 

водење на работење, канцелариски 

работи, управување со работи, 

телевизиско рекламирање и рекламен 

материјал  

кл. 43  подготовка за храна и пијалаци  

 

(111)  29201  (151)  30/12/2020 

(210)  TM  2020/391 (220)  04/05/2020 

(181)  04/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје ул. Орце Николов бр. 

133/13, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  авионски и бродски дневници 

[инструменти за мерење]; каси (регистар-

каси); компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми [софтвер 

што може да се симнува од интернет]; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен; монитори 

[компјутерски програми]; програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми 

за играње); програми (компјутерски 

програми) [софтвер штоможе да се 
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симнува од интернет]; пумпи за точење 

гориво за бензински станици; регистар-

каси; софтвер (компјутерски софтвер), 

снимен и уреди за сметководство  

кл. 35  автомати (изнајмување автомати); 

аутсорсинг услуги [подцршка на бизниси]; 

бизнис (помош во водењето бизнис); 

бизнис информации; бизнис испитување; 

бизнис истражување; бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); бизнис менаџмент на 

хотели; бизнис пребарување; изводи од 

сметки (изработка на изводи од сметки); 

изнајмување автомати [за цигари или 

пијалаци]; информации (бизнис 

информации); испитување (бизнис 

испитување); книговодство; компјутерски 

бази на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

пребарување (бизнис пребарување); 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица; раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки); систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; собирање информации во 

компјутерските бази на податоци; 

советување на потрошувачите 

(комерцијални информации и советување 

на потрошувачите) [советувалиште за 

потрошувачи] и фактурирање  

кл. 37  анализирање (финансиско 

анализирање); информации (осигурителни 

информации); информации (финансиски 

информации); информации за поправки; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); одржување и поправање каси и 

финансиски информации  

кл. 38  изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

информации од областа на 

телекомуникациите; компјутерски 

терминали (комуникација со помош на 

компјутерски терминали); комуникација со 

помош на компјутерски терминали; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа 

[провајдери на услуги]; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа и пренесување слики; 

пораки со помош на компјутери; пристап 

на глобална компјутерска мрежа 

(изнајмување време за пристап на 

глобална компјутерска мрежа и 

телекомуникации (информации од областа 

на телекомуникациите)  

кл. 42  анализа на компјутерски системи; 

заштита на компјутери од вируси (услуги 

за заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; изнајмување 

компјутерски програми; изработка на 

компјутерски програми; инсталирање 

компјутерски програми; компјутери 

(изнајмување компјутери); компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(изработка на компјутерски програми); 

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (одржување компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); компјутерски програми 

(советување за компјутерски програми); 

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); компјутерски 

системи (програмирање компјутерски 

системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 
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метеоролошки информации; одржување 

компјутерски програми; програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

умножување компјутерски програми и 

услуги за заштита на компјутери од вируси  

 

(111)  29212  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/394 (220)  04/05/2020 

(181)  04/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, црвена, зелена, 

портокалова, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови, сок од мешавина на различни 

видови овошја  

 

(111)  29225  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2020/395 (220)  04/05/2020 

(181)  04/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта, црвена, зелена, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови, сок од портокал  

 

(111)  29202  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/397 (220)  04/05/2020 

(181)  04/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  LAWAND GENERAL TRADING FZE 

JAFZA VIEW - LOB 19-2603 JEBEL ALI, 

DUBAI, AE 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, цигари, тутун меласа, тутун 

за џвакање, кутии за цигари, запалки за 

пушачи, кутивчиња со кибрит, пепелници, 

филтри за цигари, табакери, филтри за 

цигари, врвови на цигари  

 

(111)  29216  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/403 (220)  13/05/2020 

(181)  13/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  ISMAIL ISMAIL Aleppo Syrian Arab 

Republic, Syrian passport No.139-17-

L00787, SY 

(740)  АДВОКАТ Тоневски Драган Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  29226  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2020/404 (220)  21/07/2020 

(181)  21/07/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Фисник Шерифи Наколец, Ресен, 

MK 

(540)  

 

(591)  зелена, светло зелена, црвена, 

жолта, портокалова, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  овошје свежо, зеленчук свеж  

кл. 32  овошни сокови  

 

(111)  29217  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/425 (220)  14/05/2020 

(181)  14/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  ALDI GmbH & Co. KG Burgstr. 37, 

D-45476 Mülheim an der Ruhr, DE 

(740)  БИНПРО дооел Скопје ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ALDI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажба во врска со 

земјоделски производи, градинарски 

производи, шумарски производи, 

прехрамбени производи, препарати за 

перење, препарати за чистење, артикли 

наменети за чистење, средства за 

дезинфекција, козметика, санитарни 

артикли, медикаменти што се издаваат без 

рецепт, додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 
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компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун;онлајн 

малопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за чистење, артикли наменети 

за чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун;услуги за 

големопродажба во врска со земјоделски 

производи, градинарски производи, 

шумарски производи, прехрамбени 

производи, препарати за перење, 

препарати за чистење, артикли наменети 

за чистење, средства за дезинфекција, 

козметика, санитарни артикли, 

медикаменти што се издаваат без рецепт, 

додатоци за исхрана, огномети, 

електрични апарати и додатоци, 

електронски апарати и додатоци за истите, 

компјутери и компјутерски додатоци, 

компакт дискови, компјутерски хардвер и 

софтвер, светлосни уреди, алати, 

градинарски апарати и додатоци за 

истите, велосипеди и додатоци за истите, 

додатоци за автомобили, саати, часовници 

и накит, канцелариски материјал и 

канцелариски реквизити, книги и други 

печатени работи, мебел и друга покуќнина, 

мебел за градина, кујнски прибор за 

домаќинство и додатоци за истиот, 

производи за домаќинство, покривки за 

кревет, вклучително перници, постелнина, 

текстил за домаќинство, облека, капи, 

чевли, производи од кожа, спортска 

опрема, играчки, лежерни артикли, 

прехрамбени производи за животни, 

растенија, производи од тутун;раководење 

супермаркети, малопродажни аутлет 

продавници и малопродажни дисконт 

аутлет 

продавници;рекламирање;рекламирање 

на интернет, за други;обезбедување 

информации на интернет, имено 

информации за производите за 

потрошувачите, советодавни информации 

за потрошувачите и информации за 

кориснички услуги;подготвување на 
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трговски транскации за трети лица, исто 

така на интернет;обезбедување на 

договори за мобилна телефонија за 

други;водење на работење;организациско 

планирање и надзор на развојот на 

бизнисот;вработување на 

персонал;консултантски услуги за бизнис 

организација;асистирање во трговско и 

индустриско управување;обезбедување 

услуги за други [купување производи и 

услуги за други бизниси]  

 

(111)  29206  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/426 (220)  14/05/2020 

(181)  14/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  HAS GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI Köybasi Caddesi, Kirazli 

Bağlar Sokak, No.2, Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сива, сина  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; мешунки; супи, бујони; 

преработени маслинки, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; сушено, 

конзервирано, замрзнато, варено, пушено 

или посолено овошје и зеленчук; доматно 

пире; подготвено јаткасто овошје и сушено 

овошје како закуски; намаз од лешник и 

путер од кикирики; тахини [тесто од 

сусамово семе]; јајца и јајца во прав; чипс  

кл. 30  кафе, какао; пијалоци на база на 

кафе или какао, пијалоци на база на 

чоколадо; тестенини, полнети кнедли, 

резанки од тесто; слатки и пекарски 

производи на база на брашно; десерти на 

база на брашно и чоколадо; леб, полнети 

пецива, пита, сендвичи, пити, колачи; 

десерти на база на тесто обложено со 

сируп; пудинзи, крем пудинг, пудинг од 

ориз; мед, пчелен лепак за човечка 

потрошувачка, прополис за исхрана на 

луѓето; додатоци за јадења, ванила 

(арома), зачини, сосови (додатоци на 

храна), доматен сос; квасец, прашок за 

пециво; брашно, гриз, скроб за храна; 

шеќер, коцка шеќер, шеќер во прав; чај, 

ладен чај; слаткарски производи, 

чоколади, бисквити, крекери, наполитанки; 

гуми за џвакање; сладолед, овошни 

десерти со мраз; сол; мали парчиња храна 

од жита, пуканки, дробен овес, пченкарен 

чипс, житарици за појадок, преработена 

пченица за човечка потрошувачка, дробен 

јачмен за човечка потрошувачка, 

преработен овес за човечка потрошувачка, 

преработена 'рж за човечка потрошувачка, 

ориз; меласа за исхрана  

кл. 32  пива; средства за правење пиво; 

минерална вода, изворска вода, вода за 

маса, сода вода; сокови од овошје и 

зеленчук, концентрати од овошје и 

зеленчук и екстракти за производство на 

пијалоци, безалкохолни пијалоци; 

енергетски пијалоци, спортски пијалоци 

збогатени со протеини  

 

(111)  29237  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2020/429 (220)  19/05/2020 

(181)  19/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за услуги, трговија и 

организирање на културни и уметнички 

настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје бул. Видое 

Смилевски Бато бр. 71-1/11, Скопје, MK 
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(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков бр. 

11 ДТЦ Мавровка Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 

1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг истражување, бизнис 

пребарување, собирање информации во 

компјутерските бази на податоци, 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица, 

маркетинг, обезбедување комерцијални и 

деловни контакт-информации, ажурирање 

и одржување податоци во компјутерски 

бази на податоци, обезбедување деловни 

информации преку веб-страница, 

дизајнирање рекламен материјал  

кл. 38  информации од областа на 

телекомуникациите, услуги со електронски 

огласни табли [телекомуникациски услуги], 

услуги на пренесување конференции од 

далечина, обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги], 

обезбедување интернет соби за разговор, 

обезбедување пристап до бази на 

податоци, услуги со говорна пошта, пренос 

на дигитални датотеки, безжично 

емитување, услуги за видеоконференција, 

обезбедување услуги за онлајн форуми, 

проток на податоци  

кл. 42  компјутерско програмирање, 

изработка на компјутерски програми, 

осовременување на компјутерските 

програми, советување на полето на 

компјутерски хардвер, графички дизајн, 

истражување и развој за други, 

обновување компјутерски бази на 

податоци, одржување компјутерски 

програми, анализа на компјутерски 

системи, програмирање компјутерски 

системи, умножување компјутерски 

програми, конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи, креирање 

и одржување веб [интернет] страници за 

други, давање простор за веб [интернет] 

страници, инсталирање компјутерски 

програми, конверзија на компјутерски 

програми и податоци, освен физичка 

конверзија, советување за компјутерски 

програми, изнајмување веб [интернет] 

сервери, услуги за заштита на компјутери 

од вируси, обезбедување алатки за 

пребарување по интернет, дигитализација 

на документи [скенирање], советување за 

правење веб-страници, софтвер како 

услуга [SaaS], советување во врска со 

информатичка технологија, хостирање 

сервери, електронско зачувување 

податоци, давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници, обработка во 

облак [Cloud computing], услуги на 

надворешни фирми во обласга на 

информациските технологии, советодавни 

услуги од областа на 

компјутерскататехнологија, советодавни 

услуги од областа на телекомуникациските 

технологии  

 

(111)  29220  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/435 (220)  20/05/2020 

(181)  20/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  ЈП депонија ДРИСЛА Скопје бул. 

Илинден бб, Скопје, Скопје, MK 

(740)  ЈП депонија ДРИСЛА Скопје бул. 

Илинден бб, с. Батинци, п.фах 34, , Скопје 
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(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  палење отпад и ѓубре; 

преработување отпад [трансформирање]; 

производство на енергија; 

рециклирање на отпад и ѓубре; 

рециклирање [рециклирање отпад]; 

сортирање отпад и материјали за 

рециклирање [трансформирање] 

уништување отпад и ѓубре  

 

(111)  29218  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/436 (220)  20/05/2020 

(181)  20/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, црна, бела, сина, кафена, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(111)  29219  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/437 (220)  20/05/2020 

(181)  20/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Stret #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

 

(111)  29203  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/441 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna 

Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR 

(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)  

ANDOL PRO 75 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  
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(111)  29224  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/442 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Top Learning (Beijing) Education 

Technology Co., Ltd. Rm. 136, 1/F, Bldg. 

No.23, East Zone, Yard No. 10 Xibeiwang 

Rd. East, Haidan Dist., Beijing, CN 

(740)  Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна, светло сива, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутер; таблет компјутер; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер, 

снимен; апликации за компјутерски 

софтвери, што можат да се преземат; 

платформи за компјутерски софтвер, 

снимени или што може да се преземат; 

софтверски апликации за мобилни 

телефони што можат да се преземат; 

апликации за мобилен телефон што можат 

да се преземат; читачи на електронски 

книги; електронски публикации, кои се 

преземаат; машини за учење; електронски 

машини за учење  

кл. 41  образовни услуги; настава, обука; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање изложби за 

културни или образовни цели; он-лајн 

публикување на електронски книги и 

изданија; обезбедување електронски он-

лајн публикации што не можат да се 

преземат; овозможување на филмови, што 

не се преземаат, преку услуги за пренос 

на видеозапис на барање; услуги за видео 

игри овозможени преку интернет; 

преведување; услуги за преведување; 

преведување на јазик; услуги на 

библиотеки; услуги на библиотеки за 

позајмување; услуги на подвижни 

библиотеки; услуги на библиотеки 

(подвижни); услуги на електронски 

библиотеки  

 

(111)  29227  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2020/444 (220)  27/05/2020 

(181)  27/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

PAMPERS HARMONIE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња од хартија и/или 

целулоза  

кл. 5  пелени за една употреба од хартија 

и/или целулоза  

 

(111)  29229  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2020/449 (220)  20/05/2020 

(181)  20/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Videnov Grup EOOD Yagoda str. 

number 6, Yambol, BG 

(740)  Адвокат Владимир Стојановски бул. 

Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; мебел и покуќнина; 

модуларен мебел; тапациран мебел; 

вградени мебели; комоди [мебел]; регали 

[мебел]; огледала [мебел]; обликуван 

мебел; маси [мебел]; кујнски мебел; 

фиокари [мебел]; табуретки [мебел]; 

шкафови и мебел; мијалници [мебел]; 

полици (мебел); биро [мебел]; училишен 

мебел; полици [мебел]; високи столови 

[мебел]; мебел со фиоки; мебел за бања; 

делови за мебел; дрвени полици [мебел]; 

врати за мебел; високи полици [мебел]; 

мебел за продавници; мебел за дневна 

соба; мебел за седење; мебел за дома; 

мебел за претсобје; рафтови; полици 

[мебел]; аголни елементи [мебел]; 

тапацирани мебели на прекпопување; 

мебел за компјутери; мебел за кујни; 

мебел за аудиториум; неметални рафтови 

[мебел]; метален мебел за канцеларија; 

мебел за канцеларија; фиоки за мебел; 

мебел од дрво; дрвени рафтови [мебел]; 

рамки за мебел; профили на мебел; 

држачи за мебел; модуларни бироа 

[мебел]; канцелариски мебел; столови; 

тркалца за мебели; мебел за деца; бар-

столови [мебел]; рафтови за мебел; 

потпирачи за мебел; рекламни билборди 

[мебел]; секционален мебел, неметален; 

мебел за двор; мебел на отварање; мебел 

за спални соби; делови за мебел; држачи 

за биро [мебел]; делови за мебел, 

неметални; работни маси; модули за 

складирање [мебел]; пластични тркалца за 

мебел; орман за Чевли [мебел]; шкафови 

за дискови [мебел]; табуретки со тркала 

[мебел]; фиоки за складирање [мебел]; 

мебел за внатрешно уредување; вграден 

мебел за спална соба; ногарки за мебели 

[неметални]; мебел со вградено легло; 

шкафови, кои се мебел; биро за компјутер 

[мебел]; шкафови за складирање (мебел); 

фиоки [делови од мебел]; мебел на 

неколку модули; врати за мебел 

[неметални]; мебел за детска соба; полици 

за книги [мебел]; полици за цвеќиња 

[мебел]; врати од дрво за мебел; маси на 

тркалца за сервирање [мебел]; мебел за 

дома, канцеларија и градина; мебел, 

изработен од замена на дрво; закачалки за 

облека, рафтови за облека [мебел] и 

закачалки за облека со куки  

кл. 39  транспортирање на мебел; 

преместување на мебел; пренесување на 

мебел; достава на мебел; превоз на 

мебел; складирање на мебел; 

пренесување на домашен мебел; 

пренесување на трговски мебел; 

транспортирање на мебел на трети лица 

со камиони  

кл. 40  сечење на мебел; производство на 

мебел по порачка и спецификација; 

изработка на прекривки за мебел по 

порачка; производство на мебел за 

канцеларија (производство по порачка  

кл. 42  услуги за дизајн на мебел; услуги за 

проектирање на мебел; проектантски 

услуги за мебел; услуги за дизајн за 

канцелариски мебел; услуги за 

проектирање на модели за канцелариски 

мебел; услуги и консултации поврзани со 

избор на покривки за мебел [внатрешни 

уредување]; услуги поврзани со избор на 

комбинации на бои, бои на ѕидови и мебел 
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за внатрешен дизајн; услуги поврзани со 

хармонизација на бои, бои на ѕидови и 

мебел за внатрешен дизајн  

 

(111)  29222  (151)  22/01/2021 

(210)  TM  2020/463 (220)  28/05/2020 

(181)  28/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; есенцијални 

масла; козметика; декоративна козметика; 

шминка; дезодоранси и антиперспиранти 

за лична употреба; креми за миење и 

туширање; гелови за миење и туширање; 

депилатори; соли за капење, масла за 

капење и адитиви за капење за 

немедицинска употреба; препарати за 

чистење, нега и омекнување на косата; 

шампони; тоници за коса; спреј за коса; 

бои и препарати за отстранување на бои 

за употреба во коса; агенси за заштита од 

сонце за козметичка употреба; лосиони за 

после сончање; пасти за заби за 

немедицинска употреба; средства за 

плакнење на устата; немедицински 

препарати за орална хигиена и нега на 

забите; вата и памучни чепкалки за 

козметичка употреба; марамчиња и 

тоалетна хартија импрегнирани со 

козметички лосиони  

кл. 5  медицински масти и креми за нега на 

кожа; медицинска пудра за нега на рани и 

заздравување; агенси за заштита од сонце 

за медицинска употреба; медицински 

агенси за после сончање за нега на 

кожата; соли за капење и адитиви за 

капење за медицинска употреба; пасти за 

заби за медицинска употреба; медицински 

средства за плакнење на уста; медицински 

препарати за орална хигиена и нега на 

забите; вата и памучни чепкалки за 

медицинска употреба; женски артикли за 

хигиена, имено влошки, дневни влошки, 

тампони; гаќи за менструален циклус; 

пелени за бебиња; и гаќички за бебиња 

(пелени) направени од хартија или 

целулоза; пелени за бебиња направени од 

текстил  

кл. 8  бричеви и сечила за бричеви; алатки 

за бричење; диспензери, касети и 

кертриџи, од кои сите содржат сечила; 

алатки за маникир и педикир; сетови за 

педикир; кутии за алатки за маникир и 

педикир; делови и додатоци за сите 

гореспоменати стоки  

кл. 16  хартија, картон и стока направена 

од овие материјали (вклучени во оваа 

класа), имено салфети од целулоза за 

нега на лице и кожа, салфети од целулоза 

за козметичка употреба, тупфери од 

хартија за чистење и нега на кожа, 

тоалетна хартија, влажна тоалетна 

хартија, џебни марамчиња  

кл. 25  гаќички за бебиња со пелена 

(облека)  

 

(111)  29228  (151)  25/01/2021 

(210)  TM  2020/464 (220)  28/05/2020 

(181)  28/05/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за продукција, 

промоција и посредување 4 МЈУЗИК 
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ДООЕЛ Скопје ул. Аминта Трети бр. 

21/1-8, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  претходно снимени аудиокасети, 

дискови и касети, видео касети, дискови и 

касети, дигитални аудио и аудио-видео 

касети и дискови, ЦД-а, ДВД-а, ласерски 

дискови, и фонограмски записи со музика 

и забава; театарски и музички звук и видео 

снимки; софтвер за игри за виртуелна 

реалност; превземање на ринг-тонови, 

музика, mp3-датотеки со музика и забава, 

графика, слики од областа на музиката и 

забава поврзана со музика, видеа од 

областа на музиката и забавата поврзана 

со музика и игри за безжични 

комуникациски уреди; музика што може да 

се превземе, mp3-датотеки со музика и 

забава поврзана со музика, графика, слики 

од областа на музиката и забава поврзана 

со музика, видеа во областа на музиката и 

забавата поврзана со музика и 

компјутерски игри; софтвер за 

компјутерска игра, ленти, картриџи и 

касети; софтвер за видео игри, ленти, 

картриџи и касети; кружна прекривка за 

грамофонската подлога како делови и 

додатоци на грамофон; подлоги за 

компјутерски глувчиња; симнување на 

електронски публикации во вид на книги, 

брошури, музички партитури, магазини, 

списанија, прирачници, летоци, памфлети 

и билтени, сите во областа на музиката и 

забавата поврзана со музиката; мобилни 

апликации за користење во врска со 

пристап, прикажување, дистрибуирање, 

симнување, репродукција, примање, 

стриминг и пренос на музика и забава 

поврзана со музика, што може да се 

симнат од интернет  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работата, 

дистрибутерски услуги во областа на 

музички звучни снимки и видео 

снимки;рекламирање и промотивни услуги 

и сродните консултантски 

услуги;рекламирање и рекламни 

услуги;услуги за здружување, имено, 

промовирање на интересите на музичари, 

пејачи, текстописци, музички изведувачи и 

уметници;компјутеризирано онлајн 

нарачување, кое опфаќа тргување и стоки 

за широка потрошувачка;компјутеризирани 

онлајн услуги за нарачки во областа на 

музиката;компјутеризирани онлајн 

малопродажни продавници во областа на 

музиката;компјутеризирани онлајн услуги 

за нарачки на подароци кои ги 

задоволуваат барањата на давателот на 

подарокот со желбите и потребите на 

примачите на подарок;одржување на 

онлајн саем за изложба, во областа на 

музиката, музичките концерти и 

видеа;услуги за нарачка на каталог по 

пошта со ЦД-а, касети, ДВД-а, облека и 

општа стока;онлајн продавници за 

малопродажба со можност за преземање 

на претходно снимена музика и аудио-

визуелна содржина, облека и општа 

стока;организирање на промоции со 

користење аудио-визуелни 

медиуми;подготвување аудио-визуелни 

прикази за музичко 

рекламирање;подготовка на аудио 
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визуелни презентации за употреба во 

рекламирање;организирање и 

спроведување на изложби во областа на 

музиката и забавата;организирање и 

спроведување саеми и изложби за 

деловни и рекламни цели; промовирање и 

спроведување на саеми во областа на 

музиката; промовирање на концерти на 

други промовирање на стоките и услугите 

на други преку организирање спонзори да 

ги поврзат своите стоки и услуги со 

концерти и музички настани; промовирање 

на стоки на други преку подготвување и 

поставување реклами во електронски 

магазин за кој се пристапува преку 

глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување информации за 

производите за широка потрошувачка за 

стоките и услугите на другите преку 

глобална компјутерска мрежа; услуги за 

малопродажба достапни преку 

компјутерска комуникација и интерактивна 

телевизија со ЦД-а, касети, ДВД-а, 

видеокасети и лиценцирана трговска 

стока; претплати за книги, рецензии, 

весници или стрипови  

кл. 41  производство на телевизиски и 

радио програми; дистрибуција на 

телевизиски и радио програми за други; 

производство и издавање на музика; 

обезбедување на онлајн забава, имено, 

обезбедување снимање на звук и видео 

снимки во областа на музиката и забавата 

поврзана со музиката, што не можат да се 

симнат од интернет; забавни услуги, 

имено, обезбедување на онлајн претходно 

снимен музички звук и видео снимки преку 

глобална компјутерска мрежа, што не 

можат да се симнат од интернет; фан 

кпубови; развој и дисеминација на 

едукативни материјали од други во 

областа на музиката и забавата; 

производство и дистрибуција на радио 

забава; аудио и снимање на звук и 

продукција; продукција на записи; филмска 

и видео продукција; продукција на на 

кинематографски филмови; дистрибуција 

на кинематографски филмови; 

телевизиска синдикална програма; забава 

во вид на тековни телевизиски програми 

во областа на музиката и забавата; 

забава, имено, континуирана музичка и 

забавна емисија дистрибуирана преку 

телевизиски, сателитски, аудио и видео 

медиуми; објавување на книги и списанија; 

забава во вид на тековни радио програми 

во областа на музиката; забава во смисла 

на концерти и изведби во живо од музички 

уметници и групи; забавни услуги, имено, 

лични настапи од музички групи, музички 

уметници и познати личности; забавни 

услуги во смисла на изведби во живо 

изведени од музички уметници преку 

медиумите на телевизија, радио, аудио и 

видео записи; забавни услуги, имено, 

изведби на музички изведувачи кои се 

изведуваат во живо и снимени за идна 

дистрибуција; едукативни и забавни 

услуги, имено, производство и 

презентација на телевизиски емисии, 

спортски настани, модни ревии, емисии за 

игри, музички емисии, шоу за награди и 

комични претстави пред жива публика, кои 

се емитуваат во живо или се снимаат за 

подоцнежно емитување; забавни услуги, 

имено, обезбедување на веб-страница со 

музички изведби, музички спотови, сродни 

филмски клипови, фотографии и други 

мултимедијални материјали со музика и 

забава, што не можат да се симнат од 

интернет; забавни услуги, имено, 

обезбедување онлајн прегледи на музика, 

музички уметници и музички спотови; 

забавни услуги, имено, обезбедување 

претходно снимена музика што не може да 

се превземе, информации во областа на 
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музиката и коментари и статии за музика, 

сите онлајн преку глобална компјутерска 

мрежа; забавни услуги, имено, во живо, 

телевизиски и филмски настапи од страна 

на професионален забавувач; 

спроведување на забавни изложби во 

смисла на музички фестивали; забавни 

услуги, имено, спроведување изложби во 

областа на музиката и уметноста; 

организирање изложби за забавни цели со 

музика и уметност; објавување на веб-

списанија  

 

(111)  29230  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/517 (220)  11/06/2020 

(181)  11/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(300)  88723075  11/12/2019  US 

(732)  Amgen, Inc. One Amgen Center 

Drive,Thousand Oaks, California 91320-

1799, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

KINHARTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

фармацевтски производи за третман на 

кардиоваскуларни заболувања и 

нарушувања  

 

(111)  29231  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/518 (220)  11/06/2020 

(181)  11/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр.18, Скопје, MK 

(540)  

LAXAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29211  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/520 (220)  11/06/2020 

(181)  11/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул.Борис Трајковски бр.94, 

Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи 
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за проветрување на бетон, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање ѕидови со 

исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29213  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/521 (220)  11/06/2020 

(181)  11/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул.Борис Трајковски бр.94, 

Скопје, Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетон, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање ѕидови со 

исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29214  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/522 (220)  11/06/2020 

(181)  11/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, 

Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 
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хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетон, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање ѕидови со 

исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29215  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/523 (220)  11/06/2020 

(181)  11/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, 

Кисела Вода, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материјали во сурова состојба, 

хемиски материи за конзервирање, 

адхезиви (лепливи материи) што се 

користат во индустријата, лепило, 

препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со 

исклучок на бои и масла, керамички смеси 

за сврзување (зрна и прав), производи ка 

конзервирање бетон, хемиски производи 

за проветрување на бетон, пластични 

маси (разложувачи на пластични маси), 

производи за конзервирање ѕидови со 

исклучок на бои и масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали 

што се користат во производството, 

материјали за обвивање за заптисување и 

за изолација, изолатори, непропустливи 

материјали за задржување топлина, 

изолација на градби против влага, 

материјали изолатори, изолациони облоги 

што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, 

тавани што не се од метал, цемент, 

обвивки што не се од метал за градби, 

бетон, фасади што не се од метал за 

градба  

 

(111)  29232  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/542 (220)  19/06/2020 

(181)  19/06/2030 

(450)  31/01/2021 
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(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, , 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

VAGILACT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, особено 

медицински средства  

 

(111)  29235  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/546 (220)  26/06/2020 

(181)  26/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  TM LIMITED S.A.R.L 8 Rue De 

Beggen L-1220 Luxembourg, LU 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  ресторани; сервисирање храна и 

пијалоци; услуги во барови  

 

(111)  29233  (151)  26/01/2021 

(210)  TM  2020/547 (220)  26/06/2020 

(181)  26/06/2030 

(450)  31/01/2021 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, златна, светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници; компјутерски глувчиња; 

компјутерски програми кои се користат за 

следење на статус на разни корисници на 

услуги на онлајн интерактивно играње на 

игри и онлалн поврзување на играчи со 

други играчи од сите нивоа на вештини; 

софтвер за “проширена реалност” за 

играње на видео игри кој може да се 

преземе, софтвер за игри за мобилни 

телефони кој може да се преземе; 

подкасти кои можат да се преземат од 

областа на е-спорт и видео игри; софтвер 

за видео игри кој може да се преземе; 

видео игри кои можат да се преземат; 

софтвер за игри со виртуелна реалност кој 

може да се преземе за играње на видео 

игри; слушалки - бубици; очила за вид; 

слушалки; интерактивни мултимедијални 

програми за видео игри; подлоги за 

глувчиња; снимен софтвер за “проширена 

реалност” за играње на видео игри; 

снимен софтвер за виртуелна реалност за 

играње на видео игри; очила за сонце; 

кертриџи за видео игри; дискови за видео 

игри; софтвер за видео игри; софтвер за 

видео игри и прирачници во електронски 

формат кои се продаваат како целина; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе преку глобална компјутерска 

мрежа и безжични уреди  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

ранци; паричници за монети; козметички 
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торбици кои се продаваат празни; ранец 

(вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; багаж; 

ознаки на багаж; курирски торби; торби за 

пазарење (тоте торби); чадори за дожд; 

паричници  

кл. 25  облека, имено, ремени, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за ноќ на вештерките, 

дуксери со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи, 

облека за спиење, кратки чорапи, долни 

делови на тренерки, дукс маици, џемпери, 

костими за капење, маици со кратки 

ракави, горни делови на облека, долна 

облека, обувки; покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварување во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри; услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе а кој им 

овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени од корисници, музика и други 

медиски датотеки по пат на глобални 

компјутерски мрежи, интернет и безжични 

мрежи; услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци во живо со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови; услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри; 

услуги на разонода, имено, овозможување 

на привремено користење на видео-игри 

кои не може да се преземат; услуги на 

организирање на натпревари во играње на 

видео игри, изложби и турнири; услуги на 

објавување на видео-игри; обезбедување 

на услуги на објавување на онлајн 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови базирани на видео-игри 

кои не може да се преземат; услуги на 

обезбедување на онлајн игри со 

“проширена реалност”; обезбедување на 

онлајн информации во врска со видео 

игри; обезбедување на онлајн услуги во 

врска со тривиа игри (квизови), совети и 

стратегии за видео игри; обезбедување на 

услуги на онлајн играње на игри со 

виртуелна реалност  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 

 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 29211 

1 29213 

1 29214 

1 29215 

3 29208 

3 29222 

3 29227 

5 29203 

5 29208 

5 29222 

5 29223 

5 29227 

5 29230 

5 29231 

5 29232 

8 29222 

9 29201 

9 29224 

9 29228 

9 29233 

9 29234 

16 29208 

16 29222 

17 29211 

17 29213 

17 29214 

17 29215 

18 29205 

18 29233 

19 29211 

19 29213 

19 29214 

19 29215 

20 29229 

24 29208 

25 29204 

25 29205 

25 29222 

25 29233 

29 29206 

29 29207 

30 29206 

30 29221 

31 29226 

32 29206 

32 29212 

32 29216 

32 29225 

32 29226 

33 29218 

33 29219 

34 29202 

35 29201 

35 29204 

35 29205 

35 29217 

35 29221 

35 29228 

35 29234 

35 29236 

35 29237 

37 29201 

38 29201 

38 29233 

38 29236 

38 29237 

39 29210 

39 29229 

40 29220 

40 29229 

41 29210 

41 29224 

41 29228 

41 29233 

41 29236 

42 29201 

42 29229 

42 29234 

42 29237 

43 29209 

43 29210 

43 29221 

43 29235 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

ALDI GmbH & Co. KG 29217 MK/T/2020/0425 

Amgen, Inc. 29230 MK/T/2020/0517 

HAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI 29206 MK/T/2020/0426 

Haver Farma ilaç A.S. 29223 MK/T/2020/0373 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29232 MK/T/2020/0542 

ISMAIL ISMAIL 29216 MK/T/2020/0403 

LAWAND GENERAL TRADING FZE 29202 MK/T/2020/0397 

Lidl Stiftung & Co. KG 29222 MK/T/2020/0463 

PLIVA Hrvatska d.o.o. 29203 MK/T/2020/0441 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 29233 MK/T/2020/0547 

SIAK PTE LTD 29218 MK/T/2020/0436 

SIAK PTE LTD 29219 MK/T/2020/0437 

TM LIMITED S.A.R.L 29235 MK/T/2020/0546 

Top Learning (Beijing) Education Technology Co., Ltd. 29224 MK/T/2020/0442 

Videnov Grup EOOD 29229 MK/T/2020/0449 

ЈП депонија ДРИСЛА Скопје 29220 MK/T/2020/0435 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 29221 MK/T/2020/0388 

Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје 29236 MK/T/2019/0167 

Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје 29234 MK/T/2019/0945 

Друштво за продукција, промоција и посредување 4 МЈУЗИК ДООЕЛ 

Скопје 29228 MK/T/2020/0464 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29211 MK/T/2020/0520 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29213 MK/T/2020/0521 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29214 MK/T/2020/0522 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29215 MK/T/2020/0523 

Друштво за производство, промет и услуги АКЦЕНТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 29201 MK/T/2020/0391 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје 29212 MK/T/2020/0394 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 

Скопје 29225 MK/T/2020/0395 

Друштво за трговија и услуги СТЕДИМАРК ДООЕЛ Скопје 29208 MK/T/2020/0073 

Друштво за услуги и трговија и производство ЕСНАФ КОРЗО увоз-извоз 

ДОО Битола 29209 MK/T/2019/1134 

Друштво за услуги, трговија и организирање на културни и уметнички 29237 MK/T/2020/0429 
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настани КАРА5 ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 29231 MK/T/2020/0518 

Енсар Бајрами 29204 MK/T/2019/0836 

Карастоев Доне 29205 MK/T/2020/0122 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп 29207 MK/T/2020/0371 

Тhe Procter & Gamble Company 29227 MK/T/2020/0444 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОТУРС-ЕХР 

ДООЕЛ Струга 29210 MK/T/2015/0482 

Фисник Шерифи 29226 MK/T/2020/0404 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 3765 

(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 12558 

(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

 

(111) 11313 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11698 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18731 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18995 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 27281 

(732) Advanced New Technologies Co., Ltd 

Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 1917 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 2861 

(732) Qualcomm Incorporated (Corporation of Delaware) 5775 Morehouse Drive, San Diego, 

CA 92121-1714, US 
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(111) 1753 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 1754 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 1756 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 1757 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 1760 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 1768 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 6401 

(732) TATA CONSUMER PRODUCTS GB LIMITED 325 Oldfield Lane North, Greenford, 

Middlesex, UB6 0AZ, UK 

 

(111) 2911 

(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, LLC 7100 Corporate Drive, Plano TX 

75024, US 

 

(111) 10135 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 10639 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 10642 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 
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(111) 10613 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 10614 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 10618 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

 

(111) 13205 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13204 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13203 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13202 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13190 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13189 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13191 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13206 
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(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13192 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13199 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13225 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13212 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13211 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13210 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13209 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13215 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13214 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 

 

(111) 13213 

(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац, 

RS 
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(111) 18503 

(732) ACORDA THERAPEUTICS, INC., Corporation Delaware 420 Saw Mill River Road, 

Ardsley, New York 10502, US 

 

(111) 18504 

(732) ACORDA THERAPEUTICS, INC., Corporation Delaware 420 Saw Mill River Road, 

Ardsley, New York 10502, US 

 

(111) 18659 

(732) Transatlantic Holdings, Inc. 18th Floor, One Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, 

New York 10006, US 

 

(111) 18431 

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Schochenmuehlestrasse 6 6340 Baar, ZG, CH 

 

(111) 18430 

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Schochenmuehlestrasse 6 6340 Baar, ZG, CH 

 

(111) 18986 

(732) Deckers Outdoor Corporation 250 Coromar Drive, Goleta, California, 93117, US 

 

(111) 19427 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 18974 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 19137 

(732) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419, Hannover, DE 

 

(111) 19663 

(732) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419, Hannover, DE 

 

(111) 20461 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 20564 

(732) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419, Hannover, DE 

 

(111) 20565 
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(732) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419, Hannover, DE 

 

(111) 23301 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 25637 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 25625 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 25626 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 25627 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 25629 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 25630 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 25631 

(732) Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Дабиље Струмица Населено место без уличен систем бр. 480 Дабиље, Струмица, MK 

 

(111) 27664 

(732) Davidco B.V. Stadionkade 20 2, 1077VL Amsterdam, NL 

 

(111) 27663 

(732) Davidco B.V. Stadionkade 20 2, 1077VL Amsterdam, NL 

 

(111) 27662 

(732) Davidco B.V. Stadionkade 20 2, 1077VL Amsterdam, NL 

 

(111) 27503 
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(732) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME, also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street, 

15125 Marousi, GR 

 

(111) 28127 

(732) KIOXIA Corporation 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

 

 

НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI 

 

(111) 22499  MK/T/ 2014/762  

 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ / KUFIZIMI I KLASAVE 

 

(111) 3276 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511) кл. 5   дезодоранси за лична употреба  

(111) 23476 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  компјутери; лаптоп компјутери; ноутбук компјутери; рачни компјутери; лични 

дигитални асистенти; апаратура за компјутерски и видео игри адаптирана за употреба 

со телевизиски приемници или други екстерни дисплеј екрани или монитори; дисплеи 

за компјутер; монитори за компјутер; компјутерски хардвер; звучни картички за 

компјутер; компјутерски периферни уреди; контролери за компјутерски и видео игри; 

глувци за компјутер; тастатури за компјутер; блок типки од тастатура за компјутер 

(keypads); компјутерски графички таблети; пенкала за компјутер; џоистици за 

компјутер; компјутерски покажувачи со топче (trackballs); управувач за летање за 

компјутери и видео игри; волани за компјутери и видео игри; педали за забрзување и 

педали за сопирање за компјутерски и видео игри; пиштоли за компјутерски и видео 

игри; сензори за движење за компјутрски и видео игри; апаратура за снимање, пренос 

или репродукција на податоци, звук или слики; аудио опрема и апаратура; слушалки 

(earphones); слушалки (headphones); микрофони; слушалки со микрофон (headsets); 

звучници; апаратура за организирање и работа со каблите за погореспоменатите 

стоки; батерии и снабдување со електрична енергија за погореспоменатите стоки; 

делови и резервни делови за погореспоменатите стоки вклучени во оваа класа; 

компјутерски софтвер и драјвери за компјутерски софтвер за погореспоменатите 

стоки; компјутерски и видео игри; подлоги за компјутерски глушец; торби, торбички, 

кутии и покривки адаптирани за држење и чување на погореспоменатите стоки; 
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компјутерски периферни уреди што може да се носат; компјутерски хардвер; 

компјутерски хардвер за снимање, организирање, пренос, манипулација, разгледување 

и прием на телефонски повици, податоци, аудио и видео; компјутерски периферни 

уреди за снимање, организирање, пренос, манипулација, разгледување и прием на 

податоци; периферни уреди за мобилни уреди; периферни уреди за мобилни уреди 

што може да се носат; компјутерски периферни уреди за мобилни уреди за снимање, 

организирање, пренос, манипулација, разгледување и прием на телефонски повици, 

податоци, аудио и видео; компјутерски хардвер за прикажување на телефонски 

повици, податоци, аудио и видео; компјутерски периферни уреди за прикажување на 

телефонски повици, податоци, аудио и видео; компјутерски периферни уреди за 

мобилни уреди за прикажување на телефонски повици, податоци, аудио и видео; 

компјутерски софтвер; компјутерски софтвер што се користи за аплоудирање, 

даунлодирање, чување, резервно памтење (backing up), снимање, организирање, 

пренесување, примање, пристапување, спасување/враќање, управување, 

синхронизирање и разгледување на текст, податоци, електронска пошта, документи, 

слики, видео и аудио фајлови, мултимедијална содржина, електронска локација на 

мобилни дигитални електронски уреди; компјутерски софтвер што може да се 

даунлодира, имено, мобилни апликации што може да се даунлодираат за сетирање, 

конфигурирање и контролирање на компјутерски хардвер што може да се носи и 

компјутерски периферни уреди што може да се носат; очила за сонце; очила на рецепт; 

футроли за очила; делови за очила, имено декоративни пресвлеки за рачки за очила; 

уреди со екрани за прикажување што се ставаат на глава; електронски кодирани 

идентитетски алки; нараквици со електроника; микропроцесор или микроконтролер 

што треба да се инкорпорира на ланче; уред на систем за глобално позиционирање 

(GPS); софтвер за синхронизација на база на податоци; и компјутерски софтвер за 

употреба при пристапување на интернет или други компјутерски или комуникациски 

мрежи; компјутерски програми за управување со лични информации; софтвер за 

електронска пошта и испраќање пораки  
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

(111) 3776   (186) 17/08/2030 

(111) 3774   (186) 17/08/2030 

(111) 3944   (186) 16/10/2030 

(111) 3980   (186) 28/08/2030 

(111) 6315   (186) 15/08/2030 

(111) 3425   (186) 12/06/2030 

(111) 3426   (186) 12/06/2030 

(111) 4132   (186) 07/12/2030 

(111) 1170   (186) 28/08/2030 

(111) 4183   (186) 20/07/2030 

(111) 4184   (186) 20/12/2030 

(111) 4207   (186) 22/07/2030 

(111) 4208   (186) 20/07/2030 

(111) 2848   (186) 10/08/2030 

(111) 2861   (186) 10/07/2030 

(111) 2119   (186) 01/08/2030 

(111) 4421   (186) 27/11/2030 

(111) 3226   (186) 20/07/2030 

(111) 2308   (186) 31/10/2030 

(111) 4821   (186) 17/07/2030 

(111) 6401   (186) 22/07/2030 

(111) 2911   (186) 11/07/2030 

(111) 9611   (186) 15/03/2030 

(111) 9929   (186) 10/07/2030 

(111) 9928   (186) 10/07/2030 

(111) 9926   (186) 10/07/2030 

(111) 10044   (186) 03/08/2030 

(111) 9785   (186) 23/08/2030 

(111) 9826   (186) 15/09/2030 

(111) 9934   (186) 22/09/2030 

(111) 10031   (186) 22/09/2030 

(111) 10188   (186) 12/10/2030 

(111) 10558   (186) 13/11/2030 

(111) 10208   (186) 30/11/2030 
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(111) 10266   (186) 19/12/2030 

(111) 10268   (186) 19/12/2030 

(111) 13312   (186) 26/12/2025 

(111) 13313   (186) 26/12/2025 

(111) 19678   (186) 20/11/2029 

(111) 18166   (186) 23/04/2030 

(111) 18167   (186) 23/04/2030 

(111) 18168   (186) 23/04/2030 

(111) 18169   (186) 23/04/2030 

(111) 18490   (186) 12/06/2030 

(111) 18791   (186) 28/06/2030 

(111) 18749   (186) 02/07/2030 

(111) 18503   (186) 08/07/2030 

(111) 18504   (186) 08/07/2030 

(111) 18909   (186) 09/07/2030 

(111) 18336   (186) 27/07/2030 

(111) 20109   (186) 10/08/2030 

(111) 18443   (186) 10/08/2030 

(111) 18431   (186) 13/08/2030 

(111) 18430   (186) 13/08/2030 

(111) 18428   (186) 18/08/2030 

(111) 19126   (186) 07/09/2030 

(111) 19105   (186) 07/09/2030 

(111) 18845   (186) 17/09/2030 

(111) 19019   (186) 07/10/2030 

(111) 19018   (186) 07/10/2030 

(111) 19013   (186) 07/10/2030 

(111) 19007   (186) 07/10/2030 

(111) 19017   (186) 07/10/2030 

(111) 19004   (186) 07/10/2030 

(111) 19031   (186) 08/10/2030 

(111) 19181   (186) 08/10/2030 

(111) 19033   (186) 08/10/2030 

(111) 18596   (186) 08/10/2030 

(111) 18599   (186) 08/10/2030 

(111) 18600   (186) 08/10/2030 
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(111) 18601   (186) 08/10/2030 

(111) 18602   (186) 08/10/2030 

(111) 18603   (186) 08/10/2030 

(111) 18604   (186) 08/10/2030 

(111) 18605   (186) 08/10/2030 

(111) 18986   (186) 15/10/2030 

(111) 18860   (186) 22/10/2030 

(111) 18886   (186) 28/10/2030 

(111) 19246   (186) 05/11/2030 

(111) 18752   (186) 16/11/2030 

(111) 19030   (186) 22/11/2030 

(111) 19032   (186) 22/11/2030 

(111) 18839   (186) 22/11/2030 

(111) 18840   (186) 22/11/2030 

(111) 18832   (186) 22/11/2030 

(111) 19427   (186) 23/11/2030 

(111) 18974   (186) 23/11/2030 

(111) 18705   (186) 30/11/2030 

(111) 18699   (186) 30/11/2030 

(111) 18700   (186) 30/11/2030 

(111) 19534   (186) 22/12/2030 

(111) 25696   (186) 22/12/2030 

(111) 19200   (186) 30/12/2030 

(111) 20235   (186) 12/01/2031 

(111) 19667   (186) 17/01/2031 

(111) 19151   (186) 17/01/2031 

(111) 19099   (186) 20/01/2031 

(111) 19167   (186) 11/03/2031 

(111) 19513   (186) 20/05/2031 

(111) 19658   (186) 17/06/2031 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2021/1  (45) 31/01/2021 

(22) 04/01/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Веселин Теохаров 

(73) Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) ЗВУЧНИК  

                   

 

(21) ID  2021/2  (45) 31/01/2021 

(22) 04/01/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Веселин Теохаров 

(73) Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) ЗВУЧНИК  
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(21) ID  2021/3  (45) 31/01/2021 

(22) 04/01/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Веселин Теохаров 

(73) Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 14-01 

(54) ЗВУЧНИК  
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  1/2021 - 31/01/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(51) (21) 

14-01 MK/I/ 2021/1 

14-01 MK/I/ 2021/2 

14-01 MK/I/ 2021/3 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (21) 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин 
ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

MK/I/ 2021/1 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин 
ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

MK/I/ 2021/2 

Трговско друштво за услуги, електроника и инжињеринг ТН-ТВ Веселин 
ДООЕЛ Скопје бул. Јане Сандански бр. 47, 1000, Скопје, MK 

MK/I/ 2021/3 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
 
244. Мартин Бошкоски, адвокат 
ул. Македонија бр. 11/1-5 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб.078 884304 
e-mail:boskoski@lblaw.com.mk 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ 
Центар за заштита, искористување и унапредување на музичко книжевни дела, 
пронајдувачки дејности, стоковни и услужни жигови и други авторски права Д.О.О. Скопје, 
ул. “Апостол Гусларот”  бр.3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189 
факс: 02 3121-059 
 
197. Адвокатско друштво Папазоски и Мишев 
Бул. 8 Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3140 909 
Факс. 02 3116 525 
e-mail: kiril.p@mk.pwc.com 
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ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВП ДАТУМ НА ПБЈАВА И ДАТУМ НА ИЗДАВАОЕ НА РЕШЕНИЕТП НА 

ТМ/2019/859 

На ден 31/03/2020 гпдина, вп Службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска 

сппственпст, Гласник бр. 3/2020 пбјавенп е решение за тргпвска марка ТМ/2019/859 сп рег. бр. 

28372, на ппднпсителпт Инфппрпјект ДОО, ул.Ивп Рибар Лпла бр.70/16, Скппје, МК., Вп врска сп 

тпа  вп делпт 450 кпј се пднесува на ппдатпци за датумпт на пбјавата на решениетп за тргпвска 

марка се прави исправка на грешка наместп датумпт кпј стпи  31/03/2020 гпдина, треба да стпи 

датумпт 31/01/2021 гпдина. 

 

Пбјава на Решение за издаваое на дппплнителен сертификат за заштита на медицински 

прпизвпди 

 

(73) The Regents of The University of California, 12th Floor 1111 Franklin Street  Oakland, CA 

94607-5200, US 

(95) “Xtandi” (ЕКСТАНДИ-ензалутамид) 

(92) SPC/ US  сп брпј на пдпбрение NDA 203415  и датумпт на издаваое 31/08/2012 

(93) Одпбрение за ставаое вп прпмет на РСМ   Бр.15-8789/14 пд 11/03/2015 

(68) 18/01/2012  EP1893196  

(54)  ДИАРИЛХИДАНТОИН СОЕДИНЕНИЕ 

(11)  904357      09-2032/3-2016 2016/96 пд 24/01/2019 

(94) Истекува на 11/03/2030 гпдина 
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