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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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. 

 

 

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.  

 

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. 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

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

Република Северна 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 
 

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.  
 

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

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

за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  E 04H 6/00, B 62D 25/00  

(11)  9625   (13) А 

(21)  2017/489   (22) 29/06/2017 

(45) 31/10/2019 

(73)  Тасевски Славчо ул. Пере Тошев бр. 

1, Скопје, MK 

(72) Тасевски Славчо 

(54)  Монтажна подвижна гаража 

(57)  Монтажната подвижна гаража има 

конзола (1) и конзола (2) кои се поврзани со 

еден зглоб. односно спојка (3). На двете 

конзоли прицврстени се шест цевки (4) во 

форма на буквата ‘’П” кои се прицврстени со 

шест спојки(5). 

Сигурносната направа обезбедува церадата 
која е водоотпорна и изработена од 
материјал од висок квалитет лесно и 
безбедно да се подига. така што потребно е 
само едно повлекување на едната конзола и 
автомобилот се сместува во подвижната 
гаража потоа ја повлекуваме копзолата 
надолу и автомобилот е заштитен. 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8B62D25/00 8B62D25/00 9625 A 

8E04H6/00 8B62D25/00 9625 A 

 
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  

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

(73) (51) (11) (13) 

Тасевски Славчо E 04H 6/00 9625 А 

Тасевски Славчо B 62D 25/00 9625 А 

 

 

ПРОМЕНИ 

 
 

(11) 1150 

(73) Biogen International GmbH Biogen 

International GmbH, Neuhofstrasse 30, 

6340 Baar, CH, CH 

 

(11) 6090 

(73) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL 

HEALTH USA INC. 2621 North Belt 

Highway St. Joseph MO 64506-2002, US 

 

(11) 6790 

(73) Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 

15 1 13 29 Stockholm,Sweden, SE 

 

(11) 7397 

(73) Exelixis Patent Company LLC 1851 

Harbor Bay Parkway,Alameda,CA 94502, 

US 

 

(11) 7456 

(73) Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 

15 1 13 29 Stockholm,Sweden, SE 
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(11) 7956 

(73) Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 

15 1 13 29 Stockholm,Sweden, SE 

 

(11) 9129 

(73) Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 

15 1 13 29 Stockholm,Sweden, SE 

 

 

ПРЕНОС 

 
(11) 6790 

(73) Medical Need Europe AB 

Norrtullsgatan 15 1 13 29 

Stockholm,Sweden, SE 

 

(11) 7397 

(73) Exelixis Patent Company LLC 

1851 Harbor Bay Parkway,Alameda,CA 

94502, US 

 

(11) 7456 

(73) Medical Need Europe AB 

Norrtullsgatan 15 1 13 29 

Stockholm,Sweden, SE 

 

(11) 7956 

(73) Medical Need Europe AB 

Norrtullsgatan 15 1 13 29 

Stockholm,Sweden, SE 

 

(11) 9129 

(73) Medical Need Europe AB 

Norrtullsgatan 15 1 13 29 

Stockholm,Sweden, SE 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
(11) 982 

(73) Biogen International GmbH Landis + 

Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH 

 

(11) 892 

(73) Future New Developments Limited 

George Town, Grand Cayman, KY 

 

(11) 933 

(73) Les Laboratoires Servier S.A. 22  rue 

Garnier,  92200 Neuilly sur Seine, FR 

 

(11) 1111 

(73) DOMPE'  pha.r.ma S.p.A. Via Campo 

di Pile,   67100 L'Aquila, IT 

 

(11) 1237 

(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de 

France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1415 

(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de 

France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1629 

(73) Dr.Tahir AHMED 629 Destacada 

Avenue, Coral Gables, Coral Gables, 

Florida 33156, US 

 

(11) 1781 

(73) Leone, Enzo 20124 Milano, IT 

 

(11) 2085 
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(73) Powderject Vaccines, Inc 585 Science 

Drive, Suite C  Madison, Wisconsin 53711, 

US 

 

(11) 2148 

(73) Biogen MA, Inc. 250 Binney Street, 

Cambridge, MA 02142, US 

 

(11) 2225 

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 

201 Tabor Road, Morris Plains, New 

Jersey 07950, US 

 

(11) 2204 

(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 

Cambridge, MA02142, US 

 

(11) 2301 

(73) Biogen Idec MA Inc. Cambridge , 

Massachusetts 02142, US 

 

(11) 2747 

(73) AMGEN INC. One Amgen Center 

Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

 

(11) 2367 

(73) KIRIN-AMGEN INC. c/o Amgen Inc.  

One Amgen Center Drive  Thousand Oaks, 

CA 91320, US 

 

(11) 3241 

(73) YEDA RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CO., LTD. 76100 Rehovot, 

IL 

 

(11) 3848 

(73) Филевски Владимир " Вељко 

Влаховиќ " 18/10 Скопје, MK 

 

(11) 3608 

(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320 - 1799, 

US 

 

(11) 4427 

(73) Kirin-Amgen Inc. c/o Amgen Inc.  One 

Amgen Center Drive  Thousand Oaks, CA 

91320, US 

 

(11) 4815 

(73) Kirin-Amgen Inc. One Amgen Center 

Drive,  Thousand Oaks, CA 91320, US 

 

(11) 5205 

(73) Biogen MA, Inc. 250 Binney Street, 

Cambridge, MA 02142, US 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(51)  C 07C 51/09, C 07C 57/04, C 07C 67/03, C 

07C 69/54, C 07D 301/08, C 07D 305/12, C 08G 

63/00  

(11)  9627   (13) Т1 

(21)  2018/679   (22) 30/08/2018 

(45) 31/10/2019 

(96)  25/10/2012 EP12842768.9 

(97)  30/05/2018 EP2771307 

(73)  Novomer, Inc. 1 Bowdoin Square, Suite 

300 Boston, Massachusetts 02114, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  FARMER, Jay, J.; PORCELLI, Richard, V. 

and LAPOINTE, Robert, E. 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

АКРИЛАТИ ОД ЕПОКСИДИ 

(57) има уште  патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/13, H 04N 19/136, H 04N 19/70, H 

04N 19/18, H 04N 19/19, H 04N 19/176  

(11)  9608   (13) Т1 

(21)  2018/756   (22) 20/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  KR20090102818  28/10/2009  KR 

(96)  28/10/2010 EP15158614.6 

(97)  19/09/2018 EP2899981 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han, 

Woo-Jin 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

РЕЗИДУАЛЕН БЛОК 

(57)  1  Апаратура за декодирање слика, 

апаратурата содржи: 

Екстрактор конфигуриран за екстрахирање, од 

податочен тек, поделена информација на 

постојна кодирана единица којашто покажува 

дали постојната кодирана единица е поделена 

во кодирани единици со пониска длабочина, 

кадешто постојната кодирана единица е 

хиерархиски поделена од максимална кодирана 

единица, 

кога поделената информација на постојната 

кодирана единица покажува дека постојната 

кодирана единица не е повеќе поделена во 

кодирани единици со пониска длабочина, 

екстрахирање, од податочниот тек, на 

информација околу начинот на предвидување 

на постојната кодирана единица којашто 

покажува внатрешен начин или меѓу начин и 

информација околи тип на партиција која што 

покажува на димензија на предвидена единица 

добиена од постојната кодирана единица и 

добивање, од податочниот тек, ознака за 

кодиран блок која покажува дали 

трансформациски резидуален блок добиен од 

постојната кодирана единица вклучува најмалку 

една не-нулти ефективен коефициент на 

трансформација; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на ознаки за 

ефективен коефициент за множество на 

единици на фреквентен појас, кадешто 

ознаките за ефективен коефициент за 

множество единици на фреквентен појас се 

добиени од единиците со фреквентен појас 

освен единица со прв фреквентен појас 

кореспондентна на најнискиот фреквенетн појас 

помеѓу множеството на единици со фреквентен 

појас, множеството на единици со фреквентен 

појас е вклучено во трансформацискиот 

резидуален блок; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 

единица со втор фреквенетн појас покажува на 

единица со втор фреквентен појас којашто 

вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, добивање на 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

трансформациски коефициенти за единица со 

втор фреквентен појас врз основа на значајна 

мапа којашто ги покажува локациите на не-

нулти ефективни коефициенти на 

трансформација  коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас и информација за 

ниво на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас добиена од 

податочниот тек; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 

единицата со втор фреквентен појас покажува 

на единица со втор фреквентен појас којашто 

не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, определување 

на трансформациски коефициенти на единици 

со втор фреквенетн појас како нула; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти на единицата 

со втор фреквентен појас врз основа на 

значајна мапа која ги покажува локациите на 

не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас и информација за 

нивото на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас добиени од 

податочниот тек; 

декодер конфигуриран за изведба на инверзна-

трансформација на трансформацискиот 

резидуален блокнаведениот декодер е 

конфигуриран за изведба на внатрешно 

предвидување и меѓу предвидување на 

единицата за предвидување врз основа на 

информацијата за начинот за предвидување и 

информацијата околу видот на партиција; 

кадешто единицата со втор фреквентен појас е 

една од множеството на единици со 

фреквентен појас и различна од единицата со 

прв фреквентен појас, 

кадешто обликот на максималната кодирана 

единица е квадратен со ширина и должина во 

износ од 2, 

кадешто обликот на постојната кодирана 

единица е квадрат, и 

кадешто обликот на трансформацискиот 

резидуален блок е квадрат и кадешто 

множеството на единици со фреквентен појас 

добиени од трансформацискиот резидуален 

блок имаат иста димензија. 

 

 

(51)  A 61K 38/26, A 61K 47/00, A 61P 3/10  

(11)  9609   (13) Т1 

(21)  2018/759   (22) 21/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20120160743  22/03/2012  --; 

EP20130153459  31/01/2013  -- and 

US201361748840P  04/01/2013  US 

(96)  15/03/2013 EP13709231.8 

(97)  15/08/2018 EP2827885 

(73)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsværd, DK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ELIASEN, Helle; VILHELMSEN, Thomas and 

HANSEN, Tue 

(54)  СОСТАВИ НА GLP-1 ПЕПТИДИ И НИВНО 

ПОДГОТВУВАЊЕ 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи прв 

тип на гранули и втор тип на гранули, кадешто 

споменатиот прв тип на гранули содржи сол на 

N-(8-(2-хидроксибензоил)амино)каприлна 

киселина и не GLP-1 пептид, и кадешто 

споменатиот втор тип на гранули содржи GLP-1 

пептид и не сол на N-(8-(2-

хидроксибензоил)амино)каприлна киселина, и 

кадешто споменатиот состав е во формата на 

цврста дозирана форма избрана од групата 

составена од таблета, капсула и кесичка.   

 има уште 37 патентни барања 

 

 

 (51)  B 01D 11/00, B 01D 11/04, B 01D 21/00, E 

02D 27/32, E 02D 27/12, B 03B 5/60, C 22B 3/00, 

C 22B 3/02, C 22B 3/22, B 65D 88/12  

(11)  9610   (13) Т1 

(21)  2018/760   (22) 24/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  FI20120005714  26/06/2012  FI 

(96)  12/06/2013 EP13810718.0 

(97)  08/08/2018 EP2864011 

(73)  Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SAARIO, Rami; FREDRIKSSON, Henri and 

VAARNO, Jussi 

(54)  СЕТЛЕР ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА 

РАСТВОРУВАЧ, КОЈ ОПФАЌА ОСНОВА 

(57)  1  Сетлер за екстракција на растворувач 

(1) кој се употребува во  хидрометалургиски 

течни-течни екстракциони процеси за 

одвојување на растворите помешани во 

дисперзија во различни фази на 

растворување,при што наведениот сетлер  (1) 

кој опфаќа основа (2), назначен со тоа, што 

сетлерота за екстракција на растворот (1) се 

состои од мноштво самоподдржувачки модули 

(3), секој самоподдржувачки модул (3) кој 

содржи самоподдржлива рамка структура која 

има облик на правоаголен паралелепипед со 

надворешни димензии и аголни фитинзи (4) во 

согласност со ISO превоз со стандарди за 

контејнери; и дека основата (2) содржи 

мноштво столбови (5) на кои самоподдржливи 

модули (3) се поддржани на височина над 

нивото на земјата, со што се обезбедува 

простор за цевки и пристап до сетлерот, и дека 

столбовите (5) опфаќаат придружни фитинзи за 

прицврстување на контејнери (6, 7) за испорака, 

на кои аголните фитинзи (4) од модулите (3) 

може да се поврзат.  

има уште 6 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(51)  C 12N 15/113  

(11)  9611   (13) Т1 

(21)  2018/761   (22) 24/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20130306440  18/10/2013  -- 

(96)  20/10/2014 EP14786893.9 

(97)  15/08/2018 EP3058071 

(73)  Centre National de la Recherche 

Scientifique; Université de Strasbourg and 

Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale 3, rue Michel-Ange 75016 Paris, FR; 4, 

rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg, FR and 10 

rue de Tolbiac 75013 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  LAPORTE, Jocelyn; COWLING, Belinda and 

TASFAOUT, Hichem 

(54)  ДИНАМИН 2 ИНХИБИТОР ЗА ТРЕТМАН 

НА ЦЕНТРОНКУЛЕAРНИ МИОПАТИИ 

(57)  1  Инхибитор на Динамин 2 за употреба во 

третманот на центронуклеарна миопатиа, при 

што инхибиторот на динамин 2 е одбран од 

групата составена од антитело насочено против 

Динамин 2, молекул на нуклеинска киселина кој 

е во интеракција директно со нуклеинска 

киселина која го кодира Динамин 2, и мала 

молекула која ја инхибира активноста, 

експресијата или функцијата на Динамин 2, 

наведената мала молекула е одбрана во 

групата составена од 3-Хидроксинафтален-2-

карбоксилна киселина (3,4-

дихидроксибензилиден) хидразид,3-Хидрокси-

N'-[(2,4,5-

трихидроксифенил)метилиден]нафтален-2-

карбохидразид,Тетрадецилтриметиламониум 

бромид, 4-Хлоро-2-((2-(3-нитрофенил)-3-

диоксо-2,3-дихидро-1Н-изоиндол-5-карбонил)-

амино)-бензоева киселина,2-Циано-N-октил-3-

[1-(3-диметиламинопропил)-1H-индол-3-ил] 

акриламид, 3-(2,4- Дихлоро-5-метоксифенил)-2-

сулфанилхиназолин-4(3H)-еден, N, N'- (Пропан-

3-дил) бис (7,8-дихидрокси-2-имино-2H- 

хромен-3- карбоксамид), N, N'-(Eтан-2-

дил)бис(7,8-дихидрокси-2-имино-2H-хромен-3-

карбоксамид), Октадецил ТриМетилАмониум 

Бромид, Динамински инхибиторен пептид со 

аминокиселинска секвенца: QVPSRPNRAP, 3-

хидрокси-N'-[(2,4,5-трихидроксифенил) 

метилиден] нафтален-2-карбохидразид, и 4-(N, 

N-Диметил- N-октадецил-N-етил) -4-аза-10-

оксатрицикло- [5.2.1] декан-3,5-дион бромид.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 

12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00  

(11)  9612   (13) Т1 

(21)  2018/762   (22) 24/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20050025657  24/11/2005  -- 

(96)  24/11/2006 EP10011772.0 

(97)  05/09/2018 EP2325210 

(73)  Astellas Pharma Inc. and TRON - 

Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH 

5- Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 

103-841 JP and Freiligrathstrasse 12 

55131 Mainz, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk; 

Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg, 

Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja 

Kristina and Thiel, Philippe 

(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ 

КЛАУДИН-18 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Моноклонално антитело коешто содржи 

алотипична модификација на тешката низа на 

антитело, кадешто антителото содржи 

комбинација на тешки низи и лесни низи 

избрани од следните можности (i) до (ix): 

(i) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 115 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 122, 

(ii) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 116 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 12 

(iii) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 117 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 123, 

(iv) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 119 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 126, 

(v) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 118 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 125, 

(vi) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со  

SEQ ID NO: 120 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 124, 

(vii) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со  

SEQ ID NO: 120 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 127, 

(viii) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со  

SEQ ID NO: 120 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена  со 

SEQ ID NO: 128, и 

(ix) тешката низа којашто содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 120 и лесната низа содржи 

аминокиселинска секвенца претставена со SEQ 

ID NO: 129; 

кадешто споменатата тешка низа содржи 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 46 и 

алотипичната модификација е преместување 

на K93R, D235E и L237M во рамките на 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 46. 

има уште 9 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/12, C 07K 14/20, C 12N 15/70, C 

12N 5/07, C 12P 21/02, A 61K 39/02  

(11)  9613   (13) Т1 

(21)  2018/764   (22) 25/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261668627P  06/07/2012  US and 

US201313802991  14/03/2013  US 

(96)  08/07/2013 EP13734430.5 

(97)  05/09/2018 EP2869839 

(73)  Valneva Austria GmbH Campus Vienna 

Biocenter 3 1030 Vienna, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MEINKE, Andreas; COMSTEDT, Pär; 

GROHMANN, Brigitte; HANNER, Markus; 

LUNDBERG, Urban; REINISCH, Christoph; 

SCHLEGL, Robert; SCHÜLER, Wolfgang and 

WIZEL, Benjamin 

(54)  МУТИРАНИ ФРАГМЕНТИ НА OspA И 

ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ ВО ВРСКА СО ТОА 

(57)  1  Полипептид којшто го содржи 

полипептидот со аминокиселинската секвенца 

на SEQ ID NO: 186;  

или било која функционална варијанта на 

споменатата аминокиселинска секвенца  

- со секвенцна идентичност од барем 80%, 

подобро барем 85%, уште подобро барем 90%, 

најдобро барем 95% за секвенцата со SEQ ID 

NO: 186, и 

- со разлика во заштитен капацитет (Δpc) 

помеѓу функционалната варијанта и плацебото 

(негативна) контрола од барем 50%, особено 

барем 60%, особено барем 70%, подобро 

барем 80%, уште подобро 90%, најдобро 95%, 

особено најдобро барем 95%. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/715, C 07K 16/28, C 07K 14/54, C 

07K 16/24, C 12N 15/113, A 61K 39/00  

(11)  9614   (13) Т1 

(21)  2018/765   (22) 25/09/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  GB20150022186  16/12/2015  GB 

(96)  16/12/2016 EP16822941.7 

(97)  01/08/2018 EP3298040 

(73)  National University of Singapore and 

Singapore Health Services Pte Ltd 21 Lower 

Kent Ridge Road Singapore 119077 , SG and 31 

Third Hospital Avenue No 03-03 Bowyer Block 

Singapore 168753 , SG 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  COOK, Stuart Alexander and SCHAEFER, 

Sebastian 

(54)  ТРЕТМАН НА ФИБРОЗА 

(57)  1  Антителото кое може да се врзува за 

интерлеукин 11 (IL-11) или IL-11 рецептор α (IL-

11Rα) и инхибирање на сигнализирање 

посредувано со IL-1 за употреба во метод за 

третирање или спречување фиброза кај 

човекот.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  B 01D 5/00, C 02F 1/32, C 02F 1/44, C 02F 

1/18, E 03B 3/28, F 24F 3/14, A 61L 9/22  

(11)  9615   (13) Т1 

(21)  2018/781   (22) 01/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  CN20151431527  21/07/2015  CN 

(96)  21/07/2016 EP16180554.4 

(97)  26/09/2018 EP3120907 

(73)  NG, Tat Yung and NG, Tsz Yan Irys 

Room A, 13/F 499 King's Road North Point, 

Hong Kong, CN and Room A, 13/F. 499 King's 

Road North Point, Hong Kong, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  NG, Tsz Yan Irys 

(54)  СИСТЕМ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА 

РОСА ОД АТМОСФЕРАТА 

(57)  1  Уред на систем за трансформација на 

роса од атмосферата, кадешто уред на систем 

за трансформација на роса од атмосферата 

содржи уред за прочистување на воздух (1) и 

уред за подготовка на вода (2); 

уредот за прочистување на воздух (1) содржи 

куќиште (11) и филтерска единица поставена во 

куќиштето, филтерската единица содржи 

филтерско платно (12), слој од фибер 

материјал (13), мрежен слој од активен јаглерод 

(14), погонски мотор (15), шуплива плоча (16), 

пропелер (17), одвод за воздух (18), 

ултравиолетова гермицидна лампа (19) и 

контролна плоча (110); 

уредот за подготовка на вода (2) содржи 

куќиште (21), кондензациски испарувач (24), 

собирен резервоар за вода (26), погонска пумпа 

(28), издувувач 

(217), издувна плоча (223), и генератор на 

негативни кислородни јони (226), 

се карактеризира со тоа што 

левите и десните страни во средниот долен дел 

на куќиштето (11) се обезбедени со отвори на 

куќиштето, филтерското платно (12) е 

поставено во куќиштето (11) и се наоѓа во 

предниот дел од отворите на куќиштето, 

горниот завршеток на филтерското платно (12) 

е обезбедено со слој од фибер материјал (13), 

мрежниот слој од активен јаглерод (14) е 

поставен над слојот од фибер материјал (13) на 

одалеченост, филтерското платно (12), слојот 
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од фибер материјал (13), и мрежниот слој од 

активен јаглерод (14) се поставени паралелно 

еден на друг и се фиксно поврзани кон 

внатршниот зид на куќиштето (1), шупливата 

плоча(16) се поставени над мрежниот слој од 

активен јаглерод (14), шупливата плоча(16) е 

фиксно поврзана со внатрешниот зид на 

куќиштето (1), погонскиот мотор (15) за 

погонување на пропелерот (17) е фиксно 

монтиран на шупливата плоча(16), излезното 

вратило на погонскиот мотор (15) е поврзано со 

пропелерот (17), горниот завршеток на 

куќиштето (11) е обезбедено со издувна плоча 

(18), ултравиолетовата гермицидна лампа (19) 

е поставена на внатрешниот зид на куќиштето 

(1) лоцирана помеѓу издувната плоча (18) и 

шупливата плоча(16), и контролната плоча 

(110) е поставена на надворешниот зид на 

прагот куќиштето (11); уредот за подготовка на 

водата (2) понатаму содржи контролна плоча 

(225) поставена на куќиштето, регулатор на 

влажност (22), воздушен филтер (23), корито за 

прибирање на вода, контролер на нивото на 

коритото за прибирање на вода (27), систем за 

филтрирање (29), систем за прочистување со 

реверзна осмоза (210), нанометарски 

ултравиолетов стерилизациски дезинфикатор 

(211), резервоар за прочистен вода со 

контантна температура (212), вентил (216) за 

питка неутрална вода, електролитска бања 

(213), вентил (214) за питка кисела вода, вентил 

(215) за питка алкална вода, компресор (220), 

довод на вода од чешма или техничка вода;  

уредот за прочистување на воздух (1) у уредот 

за подготовка на вода (2) се поврзани низ 

цевовод (00), и цевоводот (00) е поврзан помеѓу 

издувната плоча (18) и филтер за воздух (23); 

уредот на систем за трансформација на роса од 

атмосферата е конфигуриран на тој начин што 

работниот принцип на уредот на систем за 

трансформација на роса од атмосферата е 

таков што: пропелерот (17) е контролиран да 

ротира низ погонскиот мотор (15), воздухот 

навлегува во внатрешноста на куќиштето (11) 

од отворот на куќиштето, потоа филтерското 

платно (12), слојот од фибер материјал (13) и 

мрежниот слој од активен јаглерод (14) 

секвнецно го процесираат воздухот, воздухот 

откако е процесиран, навлегува низ шупливата 

плоча(16) и потоа се дезинфицира со 

ултравиолетовата гермицидна лампа (19), и 

прочистениот воздух се издувува кон филтерот 

за воздух (23) преку издувната плоча (18) преку 

цевоводот (00); системот за екстракција на роса 

е составен од регулатор на влажноста (22), 

издувувач (217), кондензациски испарувач (24) 

и компресорот ја намалува температурата на 

воздухот до температура на роса низ 

кондензацискиот испарувач (24);  под 

температурната точка на роса, влачноста на 

воздухот е екстрахирана и кондензирана во 

водни меури, за да потоа водните меури 

автоматски капат во коритото за собирање на 

вода (25) од кондензацискиот испарувач (24); 

коритото за собирање на вода (25) ја собира 

водата во собирен резервоар за вода (26), 

собирниот резервоар за вода (26) е 

контролиран од страна на погонска пумпа(28) 

поврзана со собирниот резервоар за вода (26) 

да ја погонува водата во согласност со 

контролерот за ниво на водата (27), и водата 

откако е повторно прочистена преку системот 

за филтрација (29), систем за прочистување со 

реверзна осмоза (210) и нанометарскиот 

ултравиолетов стерилизациски дезинфикатор 

(211) се чуваат на константна температура во 

резервоарот за прочистена вода (212); и 

внатрешноста на резервоарот за прочистена 

вода (212) е обезбеден со дисплеј за ниво на 

вода и дното на резервоарот за прочистена 

вода (212) е соодветно поврзан кон вентилот за 

напојување со електролизирана вода (216) и 

електролитската бања (213) за да корисникот 

избере да ја испушти неутрална вода или да 

направи неутралната вода за помине низ 

електролитската бања (213), и киселата вода 
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или алкалната вода се испуштаат со помош на 

вентилот за напојување со топла вода (214) и 

вентилот за напојување со ладна вода (215); и 

прочистениот и воздухот на којшто му е 

отстранета влажноста по поминување низ 

системот за екстракција на влаѓноста на 

регулаторот за влажност (22), издувувачот 

(217), кондензацискиот испарувач (24) и 

компресорот (220) од уредот за подготовка на 

вода (2), се испушта со помош на 

кондензацискиот испарувач (24) преку 

издувната плоча (223) по поминувањето низ 

генератор на негативни кислородни јони (226). 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/506, A 61P 31/16  

(11)  9616   (13) Т1 

(21)  2018/782   (22) 01/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20090187713P  17/06/2009  US and 

US20090287781P  18/12/2009  US 

(96)  17/06/2010 EP16181549.3 

(97)  25/07/2018 EP3141252 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

Boston, MA 02210, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CHARIFSON, Paul; MALTAIS, Francois; 

PEROLA, Emanuele; WANG, Tiansheng; 

FARMER, Luc; CLARK, Michael, P.; 

BANDARAGE, Upul, K.; BETHIEL, Randy, S.; 

COURT, John, J.; DENG, Hongbo; DRUTU, Ioana; 

DUFFY, John, P.; GAO, Huai; GU, Wenxin; 

JACOBS, Dylan, H.; KENNEDY, Joseph, M.; 

LEDEBOER, Mark, W.; LEDFORD, Brian; 

WANNAMAKER, M., Woods; BYRN, Randal; 

ZHOU, Yi; LIN, Chao; JIANG, Min; GERMANN, 

Ursula, A.; JONES, Steven; SALITURO, 

Francesco G. and KWONG, Ann Dak-Yee 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА 

ВИРУСИ НА ГРИП  

(57)  1  Составот кој што содржи соединение 

кое што ја има следната структура 

и фармацевтски прифатлив носител, средство, 

или адјувант за употреба како лек за третирање 

на инфекција со вирус на грип. 

има уште 14 патентни барања 
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 (51)  H 04L 5/00  

(11)  9617   (13) Т1 

(21)  2018/783   (22) 01/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  JP20090035617  18/02/2009  JP 

(96)  17/02/2010 EP10743560,4 

(97)  11/07/2018 EP2400807 

(73)  Sun Patent Trust New York, NY 10017, 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)  OGAWA, Yoshihiko; NISHIO, Akihiko; 

NAKAO, Seigo; IWAI, Takashi; IMAMURA, Daichi 

and FUTAGI, Sadaki 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И МЕТОД 

ЗА ПЛАНИРАЊЕ  

(57)  1  Апаратура за планирање (300) која што 

се состои од: 

дел за подесување на доделувањето на 

фреквенција (301) прилагоден така да ја 

подесува големината на групата на ресурсни 

блокови во согласност и со ширината  на 

опсегот на сис-темот и со бројот на кластери 

кои што треба да бидат доделени на една 

терминална  апара¬тура (400); 

каде што големината на групата на ресурсни 

блокови е бројот на гранични ресурсни блокови 

вклучени во  респективна група во ресурсни 

блокови, и каде што секој од кластерите содржи 

една или повеќе групи на ресурсни блокови во 

согласност со подесената големина на група¬та 

на ресурсни блокови; и 

и каде што апаратурата за планирање (300) 

понатаму се состои од: 
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планер (113) прилагоден да доделува ресурс на 

фреквенција на терминалната апара¬тура (400) 

врз основа на големината на групата на 

ресурсни блокови која што е поде¬сена од 

делот за подесување на доделувањето на 

фреквенции (301); 

што се карактеризира со тоа што  

една вредност, која што е подесена како 

големина на групата на ресурсни блокови, 

за¬виси од ширината  на опсегот на системот и 

бројот на кластери; и 

каде што секој кластер доделен на 

терминалната апаратура (400) е одвоен од друг 

клас¬тер, кој што е исто така доделен на 

терминалната апаратура (400), во доменот на 

фреквенции. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61K 48/00, A 61K 31/7105  

(11)  9618   (13) Т1 

(21)  2018/784   (22) 02/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201361783663P  14/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14718284.4 

(97)  25/07/2018 EP2968586 

(73)  Translate Bio, Inc. and Ethris GmbH 

29 Hartwell Avenue Lexington, MA 0242 US and 

Semmelweisstrasse 3 82152 Planegg, DE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  GUILD, Braydon, Charles; DEROSA, Frank; 

HEARTLEIN, Michael; SMITH, Lianne; RUDOLPH, 

Carsten and PLANK, Christian 

(54)  КОМПОЗИЦИИ ЦФТР ИРНК И ПОВРЗАНИ 

ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ 

(57)  1  In vitro препишана iRNK опфаќа 

кодирачка секвенца која е најмалку 80% 

идентична SEQ ID NO: 3 за употреба во 

лекување на цистична фиброза кај цицачи.  

има уште 14 патентни барања 
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 (51)  B 29C 53/66, B 29C 70/38, B 29C 53/80  

(11)  9619   (13) Т1 

(21)  2018/785   (22) 02/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  IT2015UB00273  06/05/2015  IT 

(96)  06/05/2016 EP16168638.1 

(97)  04/07/2018 EP3090856 

(73)  AVIO S.p.A. Via Leonida Bissolati 76 

Roma, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  MASTRONARDI, Roberto; REPOLE, Rosario 

Rocco and CARDELLI, Massimiliano 

(54)  ОБЛИКУВАЧКА МАШИНА ЗА 

ОБЛИКУВАЊЕ ШУПЛИВО ТЕЛО, ОСОБЕНО  

КУЌИШТЕ ЗА МОТОР НА ЦВРСТО ГОРИВО И 

ГЛАВА ЗА НАНЕСУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ТАКВА ОБЛИКУВАЧКА МАШИНА 

(57)  1  Глава за нанесување материјал за 

обликувачка машина за обликување шупливи 

тела; главата за нанесување материјал се 

состои од потпорна рамка прилагодена за да 

биде поврзана со подвижен член, моторизирани 

средства за снабдување и средства за 

насочување кои ги носи наведената потпорната 

рамка за снабдување, долж претходно 

утврдена патека за снабдување, ремен кој се 

состои од слој од леплив материјал и заштитна 

лента распоредена само на една страна од 

наведениот слој од леплив материјал, 

моторизирани намотувачки средства за 

намотување на наведената заштитна лента и 

кои ги носи наведената рамка, и прв притисен 

валјак за туркање на наведената лента и 

наведениот слој од леплив материјал кон 

површина за нанесување на наведениот леплив 

материјал и што може да ротира околу својата 

оска која е ортогонална на патеката за 

снабдување, назначена со тоа што 

дополнително се состои од втор притисен 

валјак за туркање на наведената лента и 

наведениот слој од леплив материјал кон 

наведената површина за нанесување; каде што 

наведениот втор притисен валјак е носен од 
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страна на наведената потпорна рамка и може 

да ротира околу својата оска која со наведената 

патека за снабдување формира агол којшто не 

е 90о; каде што првото средство за активирање 

и средство за насочување се вметнати помеѓу 

наведената потпорна рамка и наведениот втор 

притисен валјак за придвижување на вториот 

притисен валјак во спротивни правци долж 

насоката која е попречна на наведената патека 

за снабдување.  

 има уште 15 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61K 38/17, A 61K 38/49, A 61M 31/00, A 

61P 25/00, A 61P 9/10  

(11)  9620   (13) Т1 

(21)  2018/786   (22) 02/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201161501117P  24/06/2011  US and 

US201261617001P  28/03/2012  US 

(96)  23/06/2012 EP12802409.8 

(97)  29/08/2018 EP2723363 

(73)  NoNO Inc. 88 Strath Avenue Toronto ON 

M8X 1R5, CA 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TYMIANSKI, Michael 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА 

ИСХЕМИЈА 

(57)  1  PSD-95 инхибитор за употреба во 

лекување на штетниот ефект од исхемија на 

централниот нервен систем кај човечки субјект 

којшто има или е во ризик од исхемија кадешто 

реперфузионата терапија е изведена кај 

субјектот, и PSD-95 инхибитор и 

реперфузионата терапија го третираат 
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штетниот ефект од исхемија на централниот 

нервен систем кај субјект, кадешто PSD-95 

инхибиторот е администриран пред 

реперфузионата терапија да е изведена, 

кадешто реперфузионата терапија е изведена 

по определување на квалификациите на 

субјектот за реперфузија базирана на 

исхемична полусенка и недостаток на 

хеморагија како што е покажано со CT, MRI или 

PET анализа и кадешто инхибиторот содржи 

пептид којшто има аминокиселинска секвенца 

составена од или којашто содржи KLSSIESDV 

(SEQ ID NO:5) или KLSSIETDV (SEQ ID NO:43), 

кадешто пептидот е поврзан за 

интернализационен пептид или липидиран при 

што се покачува преминот на пептидот преку 

мембрана или крвно мозочната бариера.   

 има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 12N 5/0735  

(11)  9621   (13) Т1 

(21)  2018/787   (22) 02/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201462017582P  26/06/2014  US and 

US201462017627P  26/06/2014  US 

(96)  26/06/2015 EP15745288.9 

(97)  26/09/2018 EP3161128 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FRENDEWEY, David; DROGUETT, Gustavo; 

GAGLIARDI, Anthony; KUNO, Junko; 

AUERBACH, Wojtek and VALENZUELA, David M. 
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(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ЦЕЛНИ 

ГЕНЕТСКИ МОДИФИКАЦИИ И ПОСТАПКИ НА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Постапка за модифицирање на целен 

геномски локус на Y хромозом во клетка, 

којашто содржи: 

 

(a) обезбедување на клетката којашто го 

содржи целниот геномски локус на Y хромозом, 

кадешто целниот геномски локус содржи место 

за препознавање за нуклеазен агенс, и кадешто 

клетката е во култура којашто содржи DMEM 

базна средина; 

(b) воведување во клетката: 

 

(i) нуклеазниот агенс, кадешто нукелазниот 

агенс вклучува засек или прекинување на 

двојна-низа на местото на препознавање; и 

(ii) голем вектор за таргетирање којшто содржи 

вметнат полинуклеотид 

придружен од први и втори хомологни гранки 

коишто одговараат на првите и вторите целни 

места лоцирани во рамките на целниот 

геномски локус, кадешто вкупниот износ на 

првата хомологна гранка и втората хомологна 

гранка е најмалку 10 kb, и каде што векторот за 

таргетирање се подложува на хомологна 

рекомбинација со целниот геномски локус; и 

 

(c) идентификација на барем една клетка 

којашто содржи во нејзиниот геном вметнат 

полинуклеотид интегриран во целниот геномски 

локус, кадешто интеграцијата на вметнатниот 

полинуклеотид вклучува генетска модификација 

којашто содржи бришење на едногената 

нуклеинска киселинска секвенца и замена со 

егзогената нуклеинска секвенца на целниот 

геномски локус, 

 

кадешто клетката не е добиена со употреба на 

постапка којашто вклучува модифицирање на 

микробната линија со генетска идентичност на 

човечки суштества или коишто вклучуваат 

употреба на човечки ембрион за индустриски 

или комерцијални цели и  

кадешто постапката не е постапка за лекување 

на човечко или животинско тело со терапија. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 23L 2/56, A 23L 27/30, A 23L 2/60  

(11)  9622   (13) Т1 

(21)  2018/788   (22) 03/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EPA14003778  10/11/2014  -- 

(96)  22/10/2015 EP15784281.6 

(97)  15/08/2018 EP3217813 

(73)  ADM WILD Europe GmbH & Co. KG 

Rudolf-Wild-Straße 107-115 69214 Eppelheim, 

DE 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  HEIDEBACH, Thomas; SATTLER, Robert; 

DE WITH, Axel and SASS, Matthias 

(54)  Состав кој што се состои од 

гликозилирани стевиол гликозиди 

(57)  1  Состав кој што се состои од: 

а) мешавина од  стевиол гликозиди која што се 

состои од најмалку еден гликозилиран стевиол 

гликозид, и 

б) природен маскирачки агенс, наведениот 

природен маскирачки агенс се добива од рогач 

и/или плодови од агруми преку постапка која 

што се состои од чекорите на: 

i) добивање на воден екстракт од рогач 

и/или воден екстракт од плодови на агруми; 

ii) фракционирање на производот од 

чекорот i) за да се добие прва фракција која 

што се состои од полисахариди, полиоли, 

протеини, слободни амино киселини, влакна, 

масти и полифеноли; втора фракција од 

јонизирани молекули кои што се состојат од 

минерали и органски киселини; и трета 

фракција која што се состои од моносахариди и 

дисахариди; и  

iii) мешање на првата фракција и втората 

фракција. 

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/417, A 61K 31/4178, A 61K 45/06, 

A 61P 11/00, A 61P 9/10  

(11)  9623   (13) Т1 

(21)  2018/789   (22) 03/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261726119P  14/11/2012  US 

(96)  14/11/2013 EP13803292.5 

(97)  01/08/2018 EP2919780 

(73)  BIAL - Portela & CA., S.A. Av. da 

Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do 

Coronado, PT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOARES DA SILVA, Patrício Manuel Vieira 

Araújo and BONIFÁCIO, Maria João Macedo da 

Silva 

(54)  3-ДИХИДРОИМИДАЗОЛ-2-ТИОН 

ДЕРИВАТИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО 

НА БЕЛОДРОБНА АРТЕРИСКА 

ХИПЕРТЕНЗИЈА И ПОВРЕДА НА БЕЛИ 

ДРОБОВИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

       

за употреба во лекување на белодробна 

артериска хипертензија, кадешто R R2 и R3 се 

истиот или различни и означуваат водороди, 

халогени, алкил, алкиларил, алкилокси, 

хидрокси, нитро, амино, алкилкарбониламино, 

алкиламино или диалкиламино група;  

R4 означува водород, алкил, -алкиларил или -

алкилхетероарил; X означува CH2, кислороден 

атом или сулфурен атом; n е  2 или 3, со 

клаузулата дека кога n е  X не е CH2; и 

индивидуалните (R)- и (S)-енантиомери или 

смеси на енантиомери и нивни фармацевтски 
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прифатливи соли, опционално во комбинација 

со најмалку уште една друга активна 

фармацевтска состојка. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07D 309/10, A 61K 31/70, A 61P 3/00  

(11)  9624   (13) Т1 

(21)  2018/790   (22) 03/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  WO2010CN73865  12/06/2010  -- 

(96)  10/06/2011 EP11791943.1 

(97)  18/07/2018 EP2580225 

(73)  Theracos Sub, LLC 225 Cedar Hill Street, 

Suite 200 Marlborough, MA 01752, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  XU, Ge; LV, Binhua; SEED, Brian; CAI, 

Mengzhuang; LIU, Qian and ROBERGE, Jacques 

Y. 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 

БЕНЗИЛБЕНЗЕН SGLT2 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Кристална форма на соединението со 

формулата:  

се карактеризира со  

(a) модел на прашкаста дифракција со X-зраци 

(XRPD) којшто содржи највисоки врвови на 11.2, 

12.9, 15.5, 17.8, 19. 20.0, 20.6, 20.7, 21.2 и 22.8 

степени 2θ (± 0.1 степени 2θ), кадешто 

споменатиот XRPD е направен со употреба на 

CuKα1 радијација; или  

(b) Раманов спектар којшто содржи највисоки 

врвови на 353, 688 и 825 cm-1; или 

(c) Раманов спектар во согласност со оние од 

Слика 4.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14  

(11)  9626   (13) Т1 

(21)  2018/791   (22) 03/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  IN2014CHE2142  28/04/2014  IN 

(96)  26/03/2015 EP15713170.7 

(97)  15/08/2018 EP3137455 

(73)  MMV Medicines for Malaria Venture 

20 route de Pré-Bois, ICC 1215 Geneva, CH 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  HAMEED PEER MOHAMED, Shahul; PATIL, 

Vikas; MURUGAN, Kannan; VITHALRAO 

BELLALE, Eknath; RAICHURKAR, Anandkumar; 

LANDGE, Sudhir; PUTTUR, Jayashree; ROY 

CHOUDHURY, Nilanjana; SHANBHAG, Gajanan; 

KOUSHIK, Krishna; IYER, Pravin; KIRTHIKA 

SAMBANDAMURTHY, Vasan; SOLAPURE, 

Suresh and NARAYANAN, Shridhar 

(54)  Соединенија на триаминопиримидин 

корисни за превенција и третман на 

маларија 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

                  

  

                                        (I) 

или комплексен, хидрат, солват или полиморф, 

тавтомер, геометриски изомер, оптички активна 

форма или негова фармацевтски прифатлива 

сол, кадешто: HAR е 5-член хетероарилен 

прстенест систем одбран од  

 

R1 во секоја појава е независно одбран од H, 

C16 алкил, CF3 и C3-C5 циклоалкил; 

R2 во секоја појава е независно одбран од 



 

 

26 

 

Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

хало, -CN и C16 алкил; 

R3 во секоја појава е одбран од H, C16 алкил, 

C3-C5 циклоалкил и CF3; 

R4 во секоја појава е независно одбран од H и 

C16 алкил; 

R5 во секој случај е независно одбран од H и 

C16 алкил; и 

R6 во секоја појава е независно одбран од H и 

C16 алкил. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 21C 5/52, F 27B 3/18, F 27B 3/26, F 27D 

17/00  

(11)  9628   (13) Т1 

(21)  2018/792   (22) 03/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  DE102009001646  18/03/2009  DE and 

DE102009029617  18/09/2009  DE 

(96)  10/03/2010 EP10713716.8 

(97)  18/07/2018 EP2409101 

(73)  Daou, Rafic Boulos El Kalaa Street Rafic 

Daou Bldg. 3rd and 4th Floor 25 Bdadoum, 

District of Aley, LB 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ бул. 

Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  Daou, Rafic Boulos 

(54)  ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕЛИК 

(57)  1  Погон за производство на челик (1), 

опфаќа: 

- електрична ладна печка (10) за циклично 

топење на материјали за полнење, составена 

од парчиња од старо железо (71); 

- средство за циклично производство на 

електрична енергија (30, 3 32) кое за време на 

топењето од термичката енергија вклучена во 

топлиот процес за издувни гасови (печка на 

врвот 20) на електричната ладна печка (10); и 

- средства за пренесување (50, 5 ...), со помош 

на кои (50, 5 ...), за време на циклусот на 

процесот на топење, електричната ладна печка 

(10) континуирано се надолнува со парчиња 

старо железо (71) сечени со систем за сечење 

(40), се карактеризира со 

- систем за сечење (40) 

- кој е составен дек на електричен лак на 

печката (10) за сечење на отпадоци од железо 

и / или челик (старо 70), 

- и е управувано од електричен мотор (41), при 

што електричниот мотор (41) се напојува за 

време на циклусот на процесот на топење со 

електрична енергија која се обновува од 

средствата за генерирање на енергија (30, 3 

32). 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H 

04N 19/593, H 04N 19/6 H 04N 19/176  

(11)  9629   (13) Т1 

(21)  2018/793   (22) 04/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  KR20100074462  31/07/2010  KR and 

KR20110062603  28/06/2011  KR 

(96)  29/07/2011 EP17160965.4 

(97)  12/09/2018 EP3197160 

(73)  M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan 

Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu 

Seoul 06586, KR 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  Oh, Soo Mi and Yang, Moonock 

(54)  АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА 

(57)  1  Апарат за декодирање на слика, 

апаратот се состои од: 

единица за ентропи декодирање (210) 

конфигурирана за да воспостави режим на 

интра предикција и едно-димензионални (1D) 

квантизирани коефициенти; 

единица за инверзно скенирање (220) 

конфигурирана за да инверзно ги скенира 1D 

квантизираните коефициенти во единиците на 
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под-блоковите за да генерира квантизиран блок 

за трансформирање; 

единица за инверзна квантизација (230) 

конфигурирана за да инверзно го квантизира 

квантизираниот блок за трансформирање 

користејќи ја големината на чекорот на 

квантизирање за да генерира блок за 

трансформирање; 

единица за инверзно трансформирање (240) 

конфигурирана за да инверзно го 

трансформира блокот за трансформирање за 

да го генерира резидуалниот блок; 

единица за интра предикција (250) 

конфигурирана за да генерира блок за 

предикција која што кореспондира со 

постоечкиот блок согласно режимот на интра 

предикција; и 

единица за собирање (290) конфигурирана за 

да воспостави оригинален блок со собирање на 

резидуалниот блок и блокот за предикција, 

каде што единицата за инверзно скенирање 

воспоставува множество на под-блокови со 

примена на прв модел на скенирање определен 

согласно режимот на интра предикција врз 1D 

квантизираните коефициенти, и го 

воспоставува квантизираниот блок за 

трансформирање со примена на втор модел на 

скенирање определен согласно режимот на 

интра предикција врз множеството на под-

блокови,  

каде што, кога режимот на интра предикција е 

хоризонтален режим, вториот модел на 

скенирање е вертикално скенирање, 

каде што првиот модел на скенирање е ист со 

вториот модел на скенирање, и  

каде што единицата за интра предикција (250) 

вклучува: 

единица за генерирање на референтен пиксел 

(252) конфигурирана за да генерира 

референтни пиксели користејќи достапни 

референтни пиксели од постоечкиот блок кога 

постојат недостапни референтни пиксели; 

единица за филрирање на референтни пиксели 

(253) конфигурирана за да адаптивно ги 

филтрира референтните пиксели соседни на 

постоечкиот блок врз база на режимот на интра 

предикција и големината на постоечкиот блок; 

единица за генерирање на блок за предикција 

(254) конфигурирана за да генерира блок за 

предикција на постоечкиот блок согласно 

режимот на интра предикција; и 

единица за филтрирање на блокот за 

предикција (255) конгигурирана за да адаптивно 

филтрира некои пиксели за предикција од 

блокот за предикција врз база на режимот на 

интра предикција и големината на постоечкиот 

блок. 

има уште 1 патентни барања 
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 (51)  A 01K 67/027, C 07K 14/705, C 07K 14/725, 

C 12N 15/85  

(11)  9630   (13) Т1 

(21)  2018/794   (22) 04/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201161552582P  28/10/2011  US; 

US201261621198P  06/04/2012  US and 

US201261700908P  14/09/2012  US 

(96)  26/10/2012 EP12784833.1 

(97)  18/07/2018 EP2771357 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

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

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; 

GURER, Cagan; TU, Naxin; VORONINA, Vera and 

MEAGHER, Karolina 

(54)  ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАН Т-

РЕЦЕПТОР НА КЛЕТКИ НА ГЛУШЕЦ  

(57)  1  Генетски модифициран глодар, којшто 

содржи во својот геном: 

неопределен Т клеточен рецептор (TCR) α со 

променлив генолошки локус кој што содржи 

барем еден човечки Vα сегмент и барем еден 

човечки Jα сегмент, каде што променливиот ген 

TCRα е оперативно поврзан со константна 

генска секвенца на глодар TCRα и/или                                                                                         
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неповрзан TCRβ со променлив генолошки локус 

кој содржи барем еден човечки Vβ сегмент, 

барем еден човечки Dβ сегмент, и барем еден 

човечки Jβ сегмент, при што неповрзаниот 

TCRβ варијабилен ген е оперативно поврзан со 

константна генска секвенца на глодар TCRβ, и                                                                               

каде што неповрзаните човечки сегменти од 

варијабилен регион на Т-клетки се клетките се 

способни за преуредување за да формираат 

гени кои кодираат променливи домени на 

хуманиот Т-клеточен рецептор, вклучувајќи 

домени кои специфично се врзуваат за антиген 

од интерес. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  A 01N 43/78, A 01N 43/54, A 01N 43/40, A 

01N 43/36, A 01N 41/06, C 07C 311/08, C 07D 

295/096, C 07D 277/66, C 07D 239/34, C 07D 

213/643, C 07D 207/335, C 07D 295/155, C 07D 

207/325  

(11)  9631   (13) Т1 

(21)  2018/795   (22) 04/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20140172659  17/06/2014  -- 

(96)  10/06/2015 EP15731190.3 

(97)  15/08/2018 EP3157902 

(73)  Elanco Tiergesundheit AG Mattenstr. 24A 

4058 Basel, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GAUVRY, Noëlle; PAUTRAT, Francois; 

PERRET, Jean-Luc and TAHTAOUI, Chouaib 

(54)  НОВИ СОЕДИНЕНИЈА НА 

СУЛФОНИЛАМИНОБЕНЗАМИД  

(57)  1  Соединение со формула  

  

или негова сол или енантиомер, кадешто X е O, 

S, NH, C(O), C(CN) или CH=CH,  

R0 е H, C1-C4-алкил или хидроксил; 

n е 0 или  

секој R е независно халоген; C1-C6-алкил; C1-

C6-халоалкил; C3-C6-циклоалкил; C3-C6-

халоциклоалкил; амино; N-моно- или N,N-ди-

C1-C4-алкиламино; хидрокси; C1-C6-алкокси; 

C1-C6-халоалкокси; C1-C6-алкилтио; C1-C6-

халоалкилтио; C1-C6-алкил-сулфинил; C1-C6-

халоалкилсулфинил; C1-C6-алкилсулфонил; 

C1-C6-халоалкилсулфонил; SF5; три-C1-C4-

алкилсилил; C1-C6-алкоксикарбонил; 

аминокарбонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-

алкил 

-аминокарбонил; аминосулфонил; N-моно- или 

N,N-ди-C1-C6-алкил 

-аминосулфонил; N-C1-C6-

алкилсулфониламино; C1-C6-алкокси 

- карбониламино; N-C1-C4-алкил-N-C1-C6-

алкоксикарбониламино; цијано; нитро; или C3-

C6-хетероциклил којшто е несупституиран или 

супституиран со халоген, C1-C4-алкил, C1-C4-

халоалкил, C3-C6-циклоалкил, C1-C4-алкокси, 

C1-C4-халоалкокси, амино, цијано или нитро;  

m е цел број од 0 до 4; 

секој R1 е независно халоген; C1-C6-алкил; C1-

C6-халоалкил; C3-C6-циклоалкил; C3-C6-

халоциклоалкил; C1-C6-алкокси; C1-C6-

халоалкокси; C1-C6-алкилтио; C1-C6-

халоалкилтио; C1-C6-алкил-сулфинил; C1-C6-

хало 

-алкилсулфинил; C1-C6-алкилсулфонил; C1-C6-

халоалкилсулфонил; SF5; амино; 

N-моно- или N,N-ди-C1-C6-алкиламино; три-C1-

C4-алкилсилил; C1-C6-алкоксикарбонил; 

аминокарбонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-

алкиламинокарбонил; N,N-ди-C1-C4-

алкиламино-C1-C4-алкиламинокарбонил; 

аминосулфонил; N-моно- или N,N-ди-C1-C6-

алкиламиносулфонил; N-C1-C6-

алкилсулфониламино; C1-C6-

алкоксикарбониламино; N- C1-C4-алкил-N-C1-

C6-алкоксикарбониламино; цијано; нитро; 
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хидрокси; B(OH)2; или фенил, бензоил, C3-C6-

хетероциклил, C3-C6-хетероциклилокси или C6-

C8-бензохетероциклил, којшто е секој 

несупституиран или супституиран со халоген, 

C1-C4-алкил, C1-C4-халоалкил, C3-C6-

циклоалкил; C1-C4-алкокси, C1-C4-

халоалкокси, амино, цијано или нитро; и 

r е цел број од 1 до 4.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/13, H 04N 19/70, H 

04N 19/176, H 04N 19/18, H 04N 19/136  

(11)  9632   (13) Т1 

(21)  2018/796   (22) 04/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  KR20090102818  28/10/2009  KR 

(96)  28/10/2010 EP15158613.8 

(97)  03/10/2018 EP2899980 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Min, Jung-Hye; Cheon, Min-Su and Han, 

Woo-Jin 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

РЕЗИДУАЛЕН БЛОК 

(57)  1  Апаратура за декодирање слика, 

апаратурата содржи: 

екстрахирање, од податочен тек, поделена 

информација на постојна кодирана единица 

којашто покажува дали постојната кодирана 

единица е поделена во кодирани единици со 

пониска длабочина, кадешто постојната 

кодирана единица е хиерархиски поделена од 

максимална кодирана единица, 

кога поделената информација на постојната 

кодирана единица покажува дека постојната 

кодирана единица не е повеќе поделена во 

кодирани единици со пониска длабочина, 

екстрахирање, од податочниот тек, на 

информација околу начинот на предвидување 

на постојната кодирана единица којашто 

покажува внатрешен начин или меѓу начин и 

информација околи тип на партиција која што 

покажува на димензија на предвидена единица 

добиена од постојната кодирана единица и 

добивање, од податочниот тек, ознака за 

кодиран блок која покажува дали 

трансформациски резидуален блок добиен од 

постојната кодирана единица вклучува најмалку 

една не-нулти ефективен коефициент на 

трансформација; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на ознаки за 

ефективен коефициент за множество на 

единици на фреквентен појас, кадешто 

ознаките за ефективен коефициент за 

множество единици на фреквентен појас се 

добиени од единиците со фреквентен појас 

освен единица со прв фреквентен појас 

кореспондентна на најнискиот фреквенетн појас 

помеѓу множеството на единици со фреквентен 

појас, множеството на единици со фреквентен 

појас е вклучено во трансформацискиот 

резидуален блок; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 

единица со втор фреквенетн појас покажува на 

единица со втор фреквентен појас којашто 

вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти за единица со 

втор фреквентен појас врз основа на значајна 

мапа којашто ги покажува локациите на не-

нулти ефективни коефициенти на 

трансформација  коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас и информација за 

ниво на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

на вториот фреквентен појас добиена од 

податочниот тек; 

кога ознаката на ефективен коефициент на 
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единицата со втор фреквентен појас покажува 

на единица со втор фреквентен појас којашто 

не вклучува најмалку еден не-нулти ефективен 

коефициент на трансформација, определување 

на трансформациски коефициенти на единици 

со втор фреквенетн појас како нула; 

кога ознаката за кодиран блок покажува дека 

трансформацискиот резидуален блок вклучува 

најмалку еден не-нулти ефективен коефициент 

на трансформација, добивање на 

трансформациски коефициенти на единицата 

со втор фреквентен појас врз основа на 

значајна мапа која ги покажува локациите на 

не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас и информација за 

нивото на не-нулти ефективни коефициенти на 

трансформација коишто постојат во единицата 

со прв фреквентен појас добиени од 

податочниот тек; 

изведба на инверзна-трансформација на 

трансформацискиот резидуален блок; 

изведба на внатрешно предвидување и меѓу 

предвидување на единицата за предвидување 

врз основа на информацијата за начинот за 

предвидување и информацијата околу видот на 

партиција; 

кадешто единицата со втор фреквентен појас е 

една од множеството на едеиници со 

фреквентен појас и различна од единицата со 

прв фреквентен појас, 

кадешто обликот на максималната кодирана 

единица е квадратен со ширина и должина во 

износ од 2, 

кадешто обликот на постојната кодирана 

единица е квадрат, и 

кадешто обликот на трансформацискиот 

резидуален блок е квадрат, и 

единиците со фреквентен појас имаат иста 

димензија. 

  

 има уште 0 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07B 59/00, C 07D 417/14, A 61K 31/50 A 

61K 31/53  

(11)  9633   (13) Т1 

(21)  2018/798   (22) 05/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  GB20140009624  30/05/2014  GB 

(96)  27/05/2015 EP15726266.8 

(97)  11/07/2018 EP3148994 

(73)  Cancer Research Technology Limited and 

Astrazeneca AB Angel Building 407 St John 

Street London EC1V 4AD, GB and 151 85 

Södertälje, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FINLAY, Maurice Raymond Verschoyle; 

EKWURU, Chukuemeka Tennyson; CHARLES, 

Mark David; RAUBO, Piotr Antoni; WINTER, 

Jonathan James Gordon and NISSINK, Johannes 

Wilhelmus Maria 

(54)  3,4-ТИАДИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР 
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(57)  1  Соединение со формулата (I):  

      

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што:  

Q е пиридазин-3-ил, 2,4-триазин-3-ил или 2,4-

триазин-6-ил; 

R е хидро, флуоро или метокси; 

R1 е хидро, метокси, дифлуорометокси или 

трифлуорометокси; и 

R2 е метил или етил. 

има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 207/40, A 61K 31/40 A 61P 31/00  

(11)  9634   (13) Т1 

(21)  2018/799   (22) 05/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20130168291  17/05/2013  --; 

EP20130175181  04/07/2013  --; EP20130182281  

29/08/2013  --; EP20130191209  31/10/2013  --; 

EP20130198160  18/12/2013  -- and 

EP20140157900  05/03/2014  -- 

(96)  16/05/2014 EP14727752.9 

(97)  29/08/2018 EP2997011 

(73)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

VANDYCK, Koen; LAST, Stefaan, Julien; 

ROMBOUTS, Geert; VERSCHUEREN, Wim, 

Gaston; HACHÉ, Geerwin, Yvonne, Paul and MC 

GOWAN, David, Craig 

(54)  СУЛФАМОИЛПИРОЛАМИД ДЕРИВАТИ И 

НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО МЕДИКАМЕНТИ 

ЗА ТРЕТМАНОТ НА ХЕПАТИТИС Б 

(57)  1  Соединение со формулата (ID) 

или стереоизомер или таутомерна форма на 

истото, назначено со тоа, што:  

Секое X независно претставува CR7; 

Ra, Rb и Rc се независно селектирани од 

групата составена од водород, Флуоро, Бромо, 

Хлоро, -CHF2, -CF2-метил, -CH2F, -CF3, -OCF3, 

-CN, C1-C3алкил и C3-C4циклоалкил; 

Rd е Водород или Флуоро; 

R4 е Водород, C1-C3алкил или C3-

C4циклоалкил; 

R5 е Водород; 

R6 е селектирани од групата составена од C2-

C6алкил, C1-C4алкил-R8 опционално 

супституирани со едно или повеќе Флуоро, C1-

C4алкил-R9 опционално супституирани со едно 

или повеќе Флуоро, и 3-7 член моно или 

полицикличен заситен прстен што опционално 

содржи еден или повеќе хетероатоми секој 

независно селектиран од групата составена од 

O, S и N, таков 3-7 член заситен прстен или C2-

C6алкил опционално е супституиран со еден 

или повеќе супституенти секој независно 

селектиран од групата составена од Водород, -

OH, Флуоро, оксо, R9, R10 и C1-C4алкил 

опционално супституиран со R10; 

R7 претставува водород, -CN, Флуоро, Хлоро, 

Бромо, -CHF2, -CF2-метил, -CH2F, -CF3, C1-

C3алкил опционално супституирани со метокси, 

C2-C3алкенил или C3-C4циклоалкил; 

R8 претставува 3-7 член заситен прстен што 

опционално содржи еден или повеќе 

хетероатоми секој независно селектиран од 

групата составена од O, S и N, таков 3-7 член 

заситен прстен опционално е супституиран со 

едно или повеќе C1-C4алкил опционално 

супституирани со R10; 

R9 претставува, C1-C4алкилокси, -SO2-метил, -

C(=O)-OR11 или -C(=O)-N(R11)2; 

R10 претставува -CN, -OH, Флуоро, -CHF2, -

CH2F или -CF3; 

R11 претставува водород или C1-C3алкил; 

или фармацевтски прифатлива сол или солват 

на истото каде што такво соединение не е  

има уште 34 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/435  

(11)  9635   (13) Т1 

(21)  2018/800   (22) 05/10/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261735823P  11/12/2012  US 

(96)  10/12/2013 EP13849992.6 

(97)  22/08/2018 EP2931745 

(73)  MedImmune Limited Milstein Building 

Granta Park Cambridge CB21 6GH, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  AGORAM, Balaji; ANTONSSON, Madeleine; 

BEDNAREK, Maria; BURMEISTER, Nicole; 

BENTHEM, Lambertus; FAIRMAN, David; 

FRITSCH-FREDIN, Maria; JACKSON, Ronald; 

LOFMARK, Rasmus, Jansson and METCALFE, 

Jacqueline 

(54)  ГЛУКАГОН/GLP-1 АГОНИСТИ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ДЕБЕЛИНА 

(57)  1  Изолиран пептид што ја содржи 

секвенцата на амино киселина: 

HX2QGTFTSDX10SX12X13LX15X16X17X18AX2

0X21FX23X24WLX27X28GX30; каде што X2 е G 

или S, X10 е K, X12 е K, E, R, или S, X13 е K или 

Y, X15 е D или E, X16 е S или G, X17 е E, R, Q, 

или K, X18 е R, S, или A, X20 е R, K, или Q, X21 

е D или E, X23 е V или I, X24 е A или Q, X27 е E 

или V, X28 е A или K, и X30 е G или R (СЕК ИД 

БР:4), каде што лизин остатокот на X10 е 

модифициран со додавање на палмитоил 
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средина на (Н)епсилон групата од лизин 

остатокот, каде што пептидот се врзува за 

глукагон рецептор, се врзува за GLP-1 

рецептор, или се врзува и за глукагон и за GLP-

1 рецептор. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 01D 45/08, B 01D 45/06  

(11)  9644   (13) Т1 

(21)  2018/1001   (22) 30/11/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)   

(96)  10/02/2015 EP15154410.3 

(97)  19/09/2018 EP3056254 

(73)  Chen, Po-Hui No. 186, Bising Rd. Fenyuan 

Township, Changhua County 50245, TW 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Chen, Po-Hui 

(54)  ФИЛТEРСКИ СКЛОП ЗА УПОТРЕБА КАЈ 

ФИЛТЕР ЗА ФЛУИДИ 

(57)  1  Филтерски склоп за употреба кај филтер 

за флуиди којшто содржи: 

множество на филтерски единици сериски 

склопени, и секоја филтерска единица содржи:  

поврзувачки член 10 којшто вклучува диск за 

поврзување 1 цевка за поврзување 12 којашто 

се испакнува од горна површина 111 на дискот 

за поврзување 11 и е обезбедена со водечки 

премин 121 кој пенетрира низ дискот за 

поврзување 1 прстен за поврзување 13 којшто 

се изпакнува од долна површина 112 на 

поврзувачкиот диск пришто филтерската 

единица понатаму содржи 

влезен член 20 којшто вклучува влезна плоча 2 

влезен прстен 22 којшто се испакнува од горна 

површина на влезната плоча 21 и прицврстен 

кон прстенот за поврзување 13, издолжена 

цевка 23 којашто пенетрира низ влезната плоча 

21 и обезбедува вметнување на цевка за 

спојување 12 на друга филтерна единица со 

цел поврзување со издолжената цевка 23 и 

цевката за поврзување 12 од поврзувачкиот 

член 10 на другата филтерна единица, 

множество на влезни цевки 24 коишто се 

испакнуваат од долна површина 212 на 

влезната плоча 21 и секоја обезбедена со 

влезен премин 241 кој пенетрира низ влезната 

плоча 21 и посебен дел 25 поставен на секоја 
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од влезните цевки 24 за разделување на 

влезниот премин 241 во горна влезна комора 

2411 и долна влезна комора 2412, сокој од 

посебните делови 25 вклучува влезен отвор 

251 во комуникација со горнита и долните 

влезни комори 241 2412; и 

излезен член 30 прицврстен на горната 

површина од влезната плоча 2 и којшто 

вклучува отвор 31 за вметнување на 

издолжената цевка 23, и множество на излезни 

испакнатини 32 за запечатување на горните 

влезни комори 241 и секоја од излезните 

испакнатини 32 вклучува излезен отвор во 

комуникација со една од соодветните горни 

влезни комори 2411. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 45/06, A 61K 38/47  

(11)  9645   (13) Т1 

(21)  2018/1002   (22) 30/11/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20000219237P  18/07/2000  US 

(96)  10/07/2001 EP16178390.7 

(97)  19/09/2018 EP3108895 

(73)  Duke University Erwin Road Durham, NC 

27710, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CHEN, Yuan-Tsong 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТ НА 

СКЛАДИРАЊЕ НА ГЛИКОГЕН ТИП II 

(57)  -

гликозидаза (GAA) произведена во клеточна 

култура од јајници на Кинески хрчак за употреба 

во постапка за лекување на болест на 

складирање на гликоген тип II кај човек којшто е 

CRIM (вкрстено-реактивен имунолошки 

материјал)-негативен за ендоген GAA, кадешто 

споменатата рекомбинантна човечка киселина 

-гликозидаза е администрирана во врска со 

имуносупресивен или имунотерапевтски режим 

и кадешто имуносупресивниот или 

имунотерапевтскиот режим е администриран 

пред првата администрација на споменатата 

-

гликозидаза.   

има уште 8 патентни барања 
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(51)  E 04F 21/165, E 04F 21/00  

(11)  9647   (13) Т1 

(21)  2018/1003   (22) 03/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201462016323P  24/06/2014  US and 

US201514719851  22/05/2015  US 

(96)  19/06/2015 EP15734766.7 

(97)  03/10/2018 EP3161225 

(73)  United States Gypsum Company 

Chicago, IL 60661-3676, 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)  NEGRI, Robert H.; ST. JAMES, Bernie; ST. 

JAMES, Elliot and ST. JAMES, Aaron 

(54)  АВТОМАТСКИ УРЕД ЗА 

РАСПРСНУВАЊЕ НА ЛЕНТА ЗА СПОЕВИ НА 

ЅИДНА ПЛОЧА  

(57)  1  Уред за автоматско распрснување (10) 

на лента за споеви на ѕидна плоча, кој што се 

состои од: 

тело (12) за држење на залиха од лепак и кое 

што има заден крај (16) и спротивен преден крај 

(18); 

склоп зa калем (20) поставен на споменатото 

тело и конфигуриран така да држи калем со 

лента;  

најмалку еден погонски валјак (34) поставен на 

споменатиот преден крај и кој што прима еден 

крај на калемот со лента; 

склоп за нанесување на лепак (38) поврзан со 

погонскиот валјак и монтиран во оперативна 
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врска со споменатиот преден крај за 

распрснување на измерена количина од 

лепакот врз гор¬ната површина на лентата по 

ротацијата на споменатиот најмалку еден 

погонски валјак; што се карактеризира со тоа 

што споменатото тело (12) е конфигурирано 

така да држи до-волно лепак за да ја покрие 

лентата која што се одмотува со најмалку 200 

ротации на споме¬натиот најмалку еден 

погонски валјак (34); 

кабелски барабан (62) кој што дејствува како 

чекрк поврзан со споменатиот погонски валјак 

за заедничко ротирање, и кабел (44) поврзан на 

едниот крај (46) со споменатиот барабан, а на 

спротивниот крај (42) со еден клип (40) кој што 

може реципрочно да се движи во рамките на 

споменатото тело; при што споменатиот 

најмалку еден погонски валјак е поврзан за 

спо¬ме¬натиот барабан со прв и втор член за 

пренос на силата (74, 84), 

каде што споменатиот погонски валјак има 

погонска осовина (70) со погонски запчаник 

(72), и е поврзан преку споменатиот прв член за 

пренос на силата (74) со еден запчаник за 

празен од (76) со осовина за празен од (78) и 

ланец (80), а споменатиот втор член за пренос 

на сила¬та (84) е поврзан за споменатиот 

запчаник за празен од и со запчаник на 

барабанот (86), така што ротацијата на 

споменатиот погонски валјак дејствува преку 

споменатите прв и втор член за пренос на 

силата за да се ротира споменатиот барабан. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  B 01F 7/00  

(11)  9654   (13) Т1 

(21)  2018/1004   (22) 03/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)   

(96)  03/07/2013 EP13762573.7 

(97)  05/09/2018 EP3016736 

(73)  Admix, Inc. 144 Harvey Road 

Londonderry, NH 03053, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HEIDE-JØRGENSEN, Jens Peter and 

LEITNER, Peter 

(54)  ИНТЕГРИРАНА РОТИРАЧКА МЕШАЛКА 

И ГЛАВА ЗА РАСПРСКУВАЊЕ 

(57)  1  Интегрирана ротирачка мешалка и глава 

за распрскување (1) која се состои од: 

- погонска осовина (2) конфигурирана да 

биде поврзана со погонски мотор, 

- цилиндрична комора за мешање (4), 

коаксијална и ригидно поврзана со погонската 

осовина (2), која преку својот периферен ѕид 

има мноштво испусни отвори, 

- прво мноштво на еднакво ангуларно 

оддалечени перки од пропелер (8) на еден 

аксијален крај од претходно-наведената комора 

за мешање, при што секоја перка од претходно-

наведеното прво мноштво на перки од 

пропелер (8) има водечки раб (10) сместен 

целосно надвор од комората за мешање (4), 

поставен аксијално надвор за претходно-

наведениот еден крај, и заден дел (11) кој има 

заден раб поставен аксијално навнатре за 

претходно-наведениот водечки раб (10), 

- второ мноштво на еднакво ангуларно 

оддалечени перки од пропелер (12) на другиот 

аксијален крај од претходно-наведената комора 

за мешање (4), при што секоја перка од 

претходно-наведеното второ мноштво перки од 

пропелер (12) има водечки раб (13) сместен 

целосно надвор од комората за мешање (4), 

поставен аксијално надвор за претходно-

наведениот друг крај, и заден дел (14) кој има 

заден раб поставен аксијално навнатре за 

претходно-наведениот водечки раб, 

- водечкиот раб (10) на секоја од 

претходно-наведеното прво мноштво перки од 

пропелер (8) формира дел од прв дел на 

ножица, при што неговиот радијално внатрешен 

крај е ригидно поврзан со претходно-

наведената погонска осовина (2), а неговиот 

радијално надворешен крај е ригидно поврзан 

со претходно-наведениот еден аксијален крај 

од комората за мешање (4), 

- водечкиот раб (13) на секоја од 

претходно-наведеното второ мноштво перки од 

пропелер (12) формира дел од втор дел на 

ножица, чиј радијално надворешен крај е 

ригидно поврзан со претходно-наведениот друг 

аксијален крај од комората за мешање (4), кој 

се карактеризира со 

- мноштво еднакво ангуларно оддалечени 

краци на ножица (19) сместени целосно надвор 

од комората за мешање (4) и радијално 

издолжени од претходно-наведената погонска 

осовина (2), 

- радијално внатрешниот крај на секој од 

претходно-наведеното мноштво еднакво 

оддалечени краци на ножица (19), ригидно 

поврзан со претходно-наведената погонска 

осовина (2), и радијално надворешниот крај на 

секој од претходно-наведеното мноштво 

еднакво оддалечени краци на ножица (19), 

ригидно поврзан со соодветен од радијално 

надворешниот крај на еден од првите делови 

на ножица, 

- секој од претходно-наведените краци на 

ножица има наострен водечки раб (23) и заден 

раб (24). 

има уште 21 патентни барања 
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(51)  A 63F 5/00, A 63F 9/00, A 63F 7/24  

(11)  9656   (13) Т1 

(21)  2018/1005   (22) 03/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20160158784  04/03/2016  -- 

(96)  11/03/2016 EP16159807.3 

(97)  19/09/2018 EP3213798 

(73)  NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Wiener Straße 158 2352 Gumpoldskirchen, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BURGSTALLER, Jürgen; STEGEL, Miha; 

ZUPANCIC, Silvester and JOJIC, Sinisa 

(54)  СИСТЕМ ЗА ИГРАЊЕ РУЛЕТ 

(57)  1  Лансер за лансирање на топче (4) во 

простор за игра (10), којшто содржи генератор 

на воздушен проток (5), најмалку една лансирна 

цевка (6, 7) топчеста рампа (8) за внесување на 

топче (4) во лансирната цевка (6, 7) и воздухот 

струи низ неа, кадешто наведениот генератор 

на воздушен проток (5) може да се поврзе со 

пар на лансирни цевки (6, 7) кои дефинираат 

различни насоки на лансирање, кадешто 

наведената рампа за топче (8) вклучува држач 

на топче (9) адаптиран да се поместува од 

станицата за прием на топче (11) помеѓу 

наведениот пар на лансирни цевки (6, 7) кон 

секој од наведените лансирни цевки (6, 7) за 

транспорт на топчето (4) од станицата за прием 

на топче (11) кон една од наведените лансирни 

цевки (6, 7), се карактеризира со тоашто 

наведениот држач на топче (9) вклучува ротор 

(12) којшто има седло за прием на топче (13) и 

е кружно подржан околу оската на роторот (14), 

кадешто наведеното седло за прием на топчето 

(13) и отворите на наведените лансирни цевки 

(6, 7) се позиционирани на кружна патека околу 

наведената оска на роторот (14).  

 има уште 15 патентни барања 

 

(51)    

(11)  9660   (13) Т1 

(21)  2018/1006   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20120179393  06/08/2012  --; 

US201261680493P  07/08/2012  US and 

US201361778950P  13/03/2013  US 

(96)  05/08/2013 EP13745418.7 

(97)  19/09/2018 EP2880181 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  LADEL, Christoph, Hubertus; BERTON, Alix, 

Anne, Simone; VALSESIA, Armand and FARMER, 

Pierre, Jacques 

(54)  БИОМАРКЕРИ ЗА ПРОГНОЗА КАЈ 

ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА РСКАВИЦАТА 
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(57)  1  Метода за прогнозирање на степенот на 

пореметување кај субјект кој што има 

остеоартритис, методата ги содржи чекорите 

на: 

a. Детерминирање, од примерок на 

нуклеинска киселина, на присуството на 

генотипот G/G кај IL-1RN rs9005 и Т/Т кај IL-1RN 

rs315952; и 

b. Прогнозирање согласно резултатот од 

чекорот а. на поблага форма на остеоартритис. 

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  C 09K 3/18  

(11)  9672   (13) Т1 

(21)  2018/1008   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  DE201510214249  28/07/2015  DE 

(96)  26/07/2016 EP16181202.9 

(97)  12/09/2018 EP3124571 

(73)  Kannegießer, Jan Rappoltsweilerstrasse 

49 68229 Mannheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Kannegießer, Jan 

(54)  ТЕЧЕН АГЕНС ЗА ОДЛЕДУВАЊЕ И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИОТ 

(57)  1  Течен состав за одледување составен 

од воден раствор што има pH од 7.0 до 9.0 што 

ги содржи барем компонентите  

а) 30.0% до 40.0% по тежина од барем еден 

хлорид на еден или повеќе од елементите Be, 

Mg, Ca, Ba или Ra и/или соединенија што 

содржат хлориди на овие елементи, и 

б) 0.5% до 2.0% по тежина од барем еден 

фосфонат како инхибитор на корозија. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  D 07B 1/06, C 10M 173/02, B 21C 1/00, B 

21C 9/02, C 23F 11/14, C 23F 11/167  

(11)  9674   (13) Т1 

(21)  2018/1009   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20120154052  06/02/2012  -- 

(96)  24/07/2012 EP12738135.8 

(97)  05/09/2018 EP2812481 

(73)  NV Bekaert SA Bekaertstraat 2 8550 

Zwevegem, BE 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BUYTAERT, Guy; WEMEL, Dieter and REIS, 

Patricia 

(54)  ИЗДОЛЖЕН ЧЕЛИЧЕН ЕЛЕМЕНТ ШТО 

СОДРЖИ ТРОЕН ИЛИ ЧЕТВОРЕН СЛОЈ ОД 

МЕСИНГ И СООДВЕТНА МЕТОДА 

(57)  1  Челична жица приспособена за 

зајакнувањето на гумени производи, 

наведената челична жица има ниво на грубост 

Ra во опсег од 0.10 µm до 2.0 µm, наведената 

челична жица е покриена со троен слој од 

месинг или четворен слој од месинг од бакар-

M-цинк, 

каде што M е еден или два метали селектиран 

од групата составена од кобалт, никел, калај, 

индиум, манган, железо, бизмут и молибден, 

содржината на бакар во наведениот слој е во 

опсег од 58 тежински проценти до 75 тежински 

проценти, 

содржината на наведените еден или два 

метали во наведениот слој е во опсег од 0.5 

тежински проценти до 10 тежински проценти, 

остатокот е цинк и неизбежни нечистотии, 

наведениот еден или два метали е присутен 

низ наведениот слој, фосфор е присутен на 

и/или во наведениот слој во количина од повеќе 

од 1 милиграм на квадратен метар од 

наведениот слој и помалку од 4 милиграми на 

квадратен метар од наведениот слој, 

наведената количина на фосфор е измерена со 

помош на Техника со индуктивно поврзана 

плазма, наведениот слој додатно содржи 

остатоци од едно или повеќе соединенија кои 

се сложуваат со бакарот во слојот за да 

формираат нерастворлив филм на неговата 

површина, како што е измерено со ToF-SIMS 

техника. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  H 01L 35/08, H 01L 35/34, C 23C 4/08  

(11)  9677   (13) Т1 

(21)  2018/1010   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  DE201410219756  30/09/2014  DE 

(96)  29/09/2015 EP15781597.8 

(97)  12/09/2018 EP3201373 

(73)  Evonik Degussa GmbH Rellinghauser 

Strasse 1-11 45128 Essen, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BUSSE, Jens; HOCH, Sascha; KERN, 

Magdalena; GIESSELER, Mareike; SCHULTZ, 

Thorsten and STENNER, Patrik 

(54)  ПЛАЗМА ОБЛОГА ОД 

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕН АКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ 

СО НИКЕЛ И КАЛАЈ 

(57)  1  Метода за произведување термонога за 

термоелектрична компонента во која дифузна 

бариера од никел се нанесува на 

термоелектричен активен материјал со помош 

на плазма пламен, назначено со тоа, што никел 

честички со средна сферичност поголема од 

0.74 се доставуваат до плазма пламенот.  

 има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07C 227/40, C 07F 5/00, A 61K 9/14, A 

61K 49/18, A 61K 49/10, A 61K 9/00  

(11)  9687   (13) Т1 

(21)  2018/1011   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20140178283  24/07/2014  -- 

(96)  20/07/2015 EP15738381.1 

(97)  12/09/2018 EP3172186 

(73)  Bracco Imaging S.p.A. Via Egidio Folli 50 

20134 Milano, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FRETTA, Roberta; MAZZON, Roberta and 

ANELLI, Pier Lucio 

(54)  ПРЕПАРАТ ОД ТВРДА ФОРМА НА 

ГАДОБЕНАТ ДИМЕГЛУМИН 

(57)  1  Постапка за подготвување на тврда 

форма на гадобенат димеглумин соединение со 

формулата  

 

  

што содржи:  

a) добивање раствор од гадобенат 

димеглуминот во растворувач A селектиран од 

вода, водени растворувачи, органски 

растворувачи што има лог П вредност еднаква 

на или помала од -0.5 и нивни мешавини, 

назначено со тоа, што количината по тежина на 

водата опционално присутна во растворот е 

најмногу еднаква на или помала од количината 

по тежина на гадобенат димеглуминот содржан 

во растворот; 

б) додавање на добиениот раствор од 

гадобенат димеглумин на антирастворувач Б, 

за да се добие тврда форма на гадобенат 

димеглуминот; и 

ц) собирање на добиената тврда форма на 

гадобенат димеглуминот. 

има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 07H 17/02, A 61K 31/7056, A 61P 3/10  

(11)  9688   (13) Т1 

(21)  2018/1012   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201361901488P  08/11/2013  US 

(96)  30/10/2014 EP14802974.7 

(97)  24/10/2018 EP3066108 

(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)  REUTZEL-EDENS, Susan Marie 

(54)  4-{4-[(1E)-4-(2,9-ДИАЗАСПИРО 

[5.5]УНДЕЦ-2-ИЛ)БУТ-1-ЕН-1-ИЛ]-2-

МЕТИЛБЕНЗИЛ}-5-(ПРОПАН-2-ИЛ)-1H-

ПИРАЗОЛ-3-ИЛ БЕТА-D-

ГЛУКОПИРАНОЗИДЕН АЦЕТАТ 

(57)  1  Соединение со формулата:  

 

или негов хидрат.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  E 06B 3/667  

(11)  9692   (13) Т1 

(21)  2018/1014   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  DE201510110455  29/06/2015  DE 

(96)  29/06/2016 EP16176988.0 

(97)  05/09/2018 EP3112575 

(73)  CERA GmbH Gewerbepark - Fürgen 14 

87674 Ruderatshofen, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  RAFELD-CECH, Karin 

(54)  ПРИКЛУЧЕН КОНЕКТОР 

(57)  1  Приклучен конектор (1) со напречен 

пресек во облик на буквата У или во форма на 

кутија, кој е изграден како прав, наклонет, 

полигонален или вкрстен конектор, за шупливи 

просторни блокови за изолациони стаклени 

панели и со основен дел (2) и два надолжни 

странични рабови, што може да се формираат 

како краци (3, 4) кои произлегуваат од 

основниот дел (2), при што основниот дел (2) 

заедно со надолжните страничните рабови го 

формираат телото на конекторот (1), назначено 

со тоа што по можност еластично 

флексибилните острици (5) се протегаат 

нанадвор, за секој дел што може да се вментне, 

тие можат да  да бидат поставени барем на дел 

од надолжните страни, така што сечилата се 

направени за да бидат наклонети или свиткани, 

при што може да се формира наклон или 

свиткување наназад во обратана насока од 

насоката на вметнување, при што 

испакнатините (9) особено се предвидени во 

пределот на каравите од краците (3, 4) што се 

свртени спротивно од основата, при што уред 

за носење и/или стабилизација (11) поставен е 

во пределот на слободните краеви на краците 

(3, 4), по можност во пределот на средиштето 

на должината на приклучниот конектор (1), 

помеѓу двата краци (3, 4) и при што уредот за 

носење и/или стабилизација (11) е поставен на 

или под максималната висина на конекторот 

(1), се карактеризира со тоа што дефлекторот 

(101), кој може да биде изграден, како на 

пример, закосени, испакнати, суперелевации 

или слично, поставен е барем на едниот крај на 

надолжната страна на уредот за носење и/или 

стабилизација (11).  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 217/12, C 07D 405/12, 

A 61K 31/472, A 61K 31/4725, A 61P 7/06, A 61P 

3/10, A 61P 3/04, A 61P 35/00  

(11)  9693   (13) Т1 

(21)  2018/1016   (22) 05/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261745485P  21/12/2012  US and 

US201361790525P  15/03/2013  US 

(96)  20/12/2013 EP13821599.1 

(97)  05/09/2018 EP2935222 

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

Floor Cambridge, MA 02139, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MUNCHHOF, Michael, John; CHESWORTH, 

Richard; DUNCAN, Kenneth, W.; BORIACK-

SJODIN, Paula Ann and JIN, Lei 

(54)  PRMT5 ИНХИБИТОРИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I):  

         

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што 

------ претставува единечна или двојна врска; 

R1 е водород, Rz, или -C(O)Rz, каде што Rz е 

опционално супституиран C1-6 алкил; 

L е -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-,-N(R)C(O)O-, или -

OC(O)N(R)-; 

секое R е независно водород или опционално 

супституиран C1-6 алифатик; 

Ar е моноцикличен или бицикличен ароматичен 

прстен што има 0-4 хетероатоми независно 

селектирани од азот, кислород, и сулфур, каде 

што Ar е супституирано со 0,  2, 3, 4, или 5 Ry 

групи, како дозволи за валентност; 

секое Ry е независно селектирано од групата 

составена од хало, -CN, -NO2, опционално 

супституиран алифатик, опционално 

супституиран карбоциклил, опционално 

супституиран арил, опционално супституиран 

хетероциклил, опционално супституиран 

хетероарил, -ORA, -N(RB)2, -SRA,-C(=O)RA, -

C(O)ORA, -C(O)SRA, -C(O)N(RB)2, -

C(O)N(RB)N(RB)2, -OC(O)RA,-OC(O)N(RB)2, -

NRBC(O)RA, -NRBC(O)N(RB)2, -

NRBC(O)N(RB)N(RB)2, -NRBC(O)ORA,-

SC(O)RA, -C(=NRB)RA, -C(=NNRB)RA, -

C(=NORA)RA, -C(=NRB)N(RB)2, -

NRBC(=NRB)RB, -C(=S)RA, -C(=S)N(RB)2, -

NRBC(=S)RA, -S(O)RA, -OS(O)2RA, -SO2RA, -

NRBSO2RA, or-SO2N(RB)2; 

секое RA е независно селектирано од групата 

составена од водород, опционално 

супституиран алифатик, опционално 

супституиран карбоциклил, опционално 

супституиран хетероциклил, опционално 

супституиран арил, и опционално супституиран 

хетероарил; 

секое RB е независно селектирано од групата 

составена од водород, опционално 

супституиран алифатик, опционално 

супституиран карбоциклил, опционално 

супституиран хетероциклил, опционално 

супституиран арил, и опционално супституиран 

хетероарил, или две RB групи се земени заедно 

со нивните интервенирачки атоми за да 
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формираат опционално супституиран 

хетероцикличен прстен; 

R5, R6, R7, и R8 се независно водород, хало, 

или опционално супституиран алифатик; 

секое Rx е независно селектирано од групата 

составена од хало, -CN, опционално 

супституиран алифатик, -OR', и -N(R")2; 

R' е водород или опционално супституиран 

алифатик; 

секое R" е независно водород или опционално 

супституиран алифатик, или две R" се земени 

заедно со нивните интервенирачки атоми за да 

формираат хетероцикличен прстен; и 

n е 0,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, или 10, како дозволи 

за валентност; 

каде што, и освен ако не е поинаку наведено, 

хетероциклил или хетероциклик се однесува на 

радикал на 3-10 член не-ароматичен прстенест 

систем што има прстенести јаглеродни атоми и 

1-4 прстенести хетероатоми, каде што секој 

хетероатом е независно селектиран од азот, 

кислород, и сулфур; 

карбоциклил или карбоциклик се однесува на 

радикал на не-ароматична циклична 

јаглеводородна група што има од 3 до 10 

прстенести јаглеродни атоми и нула 

хетероатоми во не-ароматичниот прстенест 

систем; 

арил се однесува на радикал на моноцикличен 

или полицикличен ароматичен прстенест 

систем што има 6-14 прстенести јаглеродни 

атоми и нула хетероатоми обезбедени во 

ароматичниот прстенест систем; и 

хетероарил се однесува на радикал на 5-10 

член моноцикличен или бицикличен 4n+2 

ароматичен прстенест систем што има 

прстенести јаглеродни атоми и 1-4 прстенести 

хетероатоми обезбедени во ароматичниот 

прстенест систем, каде што секој хетероатом е 

независно селектиран од азот, кислород и 

сулфур; каде што 

опционални супституенти на јаглероден атом се 

селектирани од халоген, -CN, -NO2, -N3,-SO2H, 

-SO3H, -OH, -ORaa, -ON(Rbb)2, -N(Rbb)2, -

N(Rbb)3+X-, -N(ORcc)Rbb, -SH, -SRaa,-SSRcc, -

C(=O)Raa, -CO2H, -CHO, -C(ORcc)2, -CO2Raa, -

OC(=O)Raa, -OCO2Raa,-C(=O)N(Rbb)2, -

OC(=O)N(Rbb)2, -NRbbC(=O)Raa, -

NRbbCO2Raa, -NRbbC(=O)N(Rbb)2,-

C(=NRbb)Raa, -C(=NRbb)ORaa, -

OC(=NRbb)Raa, -OC(=NRbb)ORaa, -

C(=NRbb)N(Rbb)2,-OC(=NRbb)N(Rbb)2, -

NRbbC(=NRbb)N(Rbb)2, -C(=O)NRbbSO2Raa, -

NRbbSO2Raa,-SO2N(Rbb)2, -SO2Raa, -

SO2ORaa, -OSO2Raa, -S(=O)Raa, -OS(=O)Raa, -

Si(Raa)3, -OSi(Raa)3 -C(=S)N(Rbb)2, -

C(=O)SRaa, -C(=S)SRaa, -SC(=S)SRaa, -

SC(=O)SRaa, -OC(=O)SRaa,-SC(=O)ORaa, -

SC(=O)Raa, -P(=O)2Raa, -OP(=O)2Raa, -

P(=O)(Raa)2, -OP(=O)(Raa)2,-OP(=O)(ORcc)2, -

P(=O)2N(Rbb)2, -OP(=O)2N(Rbb)2, -

P(=O)(NRbb)2, -OP(=O)(NRbb)2,-

NRbbP(=O)(ORcc)2, -NRbbP(=O)(NRbb)2, -

P(Rcc)2, -P(Rcc)3, -OP(Rcc)2, -OP(Rcc)3, -

B(Raa)2, -B(ORcc)2, -BRaa(ORcc)5 C1-10 алкил, 

C1-10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 

алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член 

хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член 

хетероарил, каде што секој алкил, алкенил, 

алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил е независно супституиран со 0,  2, 

3, 4, или 5 Rdd групи; или два геминални 

водороди на јаглероден атом се заменети со 

групата =O, =S, =NN(Rbb)2, =NNRbbC(=O)Raa, 

=NNRbbC(=O)ORaa, =NNRbbS(=O)2Raa, 

=NRbb, или =NORcc; 

опционални супституенти на азотен атом се 

селектирани од водород, -OH, -ORaa,-N(Rcc)2, -

CN, -C(=O)Raa, -C(=O)N(Rcc)2, -CO2Raa, -

SO2Raa, -C(=NRbb)Raa,-C(=NRcc)ORaa, -

C(=NRcc)N(Rcc)2, -SO2N(Rcc)2, -SO2Rcc, -

SO2ORcc, -SORaa,-C(=S)N(Rcc)2, -C(=O)SRcc, -

C(=S)SRcc, -P(=O)2Raa, -P(=O)(Raa)2, -

P(=O)2N(Rcc)2,-P(=O)(NRcc)2, C1-10 алкил, C1-

10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 

алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 член 
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хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член 

хетероарил, или две Rcc групи прикачени на 

азотен атом се споени за да формираат 3-14 

член хетероциклил или 5-14 член хетероарил 

прстен, каде што секој алкил, алкенил, алкинил, 

карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил 

е независно супституиран со 0,  2, 3, 4, или 5 

Rdd групи; 

секој пример од Raa е, независно, селектиран 

од C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 

алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-

14 член хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член 

хетероарил, или две Raa групи се споени за да 

формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 

член хетероарил прстен, каде што секој алкил, 

алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, 

арил, и хетероарил е независно супституиран 

со 0,  2, 3, 4, или 5 Rdd групи; 

секој пример од Rbb е, независно, селектиран 

од водород, -OH, -ORaa,-N(Rcc)2, -CN, -

C(=O)Raa, -C(=O)N(Rcc)2, -CO2Raa, -SO2Raa, -

C(=NRcc)ORaa,-C(=NRcc)N(Rcc)2, -SO2N(Rcc)2, 

-SO2Rcc, -SO2ORcc, -SORaa, -C(=S)N(Rcc)2, -

C(=O)SRcc,-C(=S)SRcc, -P(=O)2Raa, -

P(=O)(Raa)2, -P(=O)2N(Rcc)2, -P(=O)(NRcc)2, 

C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 

алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-

14 член хетероциклил, C6-14 арил, и 5-14 член 

хетероарил, или две Rbb групи се споени за да 

формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 

член хетероарил прстен, каде што секој алкил, 

алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, 

арил, и хетероарил е независно супституиран 

со 0,  2, 3, 4, или 5 Rdd групи; 

секој пример од Rcc е, независно, селектиран 

од водород, C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, 

C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 

карбоциклил, 3-14 член хетероциклил, C6-14 

арил, и 5-14 член хетероарил, или две Rcc 

групи се споени за да формираат 3-14 член 

хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, 

каде што секој алкил, алкенил, алкинил, 

карбоциклил, хетероциклил, арил, и хетероарил 

е независно супституиран со 0,  2, 3, 4, или 5 

Rdd групи; 

секој пример од Rdd е, независно, селектиран 

од халоген, -CN, -NO2, -N3,-SO2H, -SO3H, -OH, 

-ORee, -ON(Rff)2, -N(Rff)2, -N(Rff)3+X-, -

N(ORee)Rff, -SH, -SRee,-SSRee, -C(=O)Ree, -

CO2H, -CO2Ree, -OC(=O)Ree, -OCO2Ree, -

C(=O)N(Rff)2,-OC(=O)N(Rff)2, -NRffC(=O)Ree, -

NRffCO2Ree, -NRffC(=O)N(Rff)2, -

C(=NRff)ORee,-OC(=NRff)Ree, -OC(=NRff)ORee, 

-C(=NRff)N(Rff)2, -OC(=NRff)N(Rff)2,-

NRffC(=NRff)N(Rff)2, -NRffSO2Ree, -SO2N(Rff)2, 

-SO2Ree, -SO2ORee, -OSO2Ree, -S(=O)Ree, -

Si(Ree)3, -OSi(Ree)3, -C(=S)N(Rff)2, -

C(=O)SRee, -C(=S)SRee, -SC(=S)SRee, -

P(=O)2Ree,-P(=O)(Ree)2, -OP(=O)(Ree)2, -

OP(=O)(ORee)2, C1-6 алкил, C1-6 

перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

10 карбоциклил, 3-10 член хетероциклил, C6-10 

арил, 5-10 член хетероарил, каде што секој 

алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, 

хетероциклил, арил, и хетероарил е независно 

супституиран со 0,  2, 3, 4, или 5 Rgg групи, или 

два геминални Rdd супституенти може да се 

споени за да формираат =O или =S; 

секој пример од Ree е, независно, селектиран 

од C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, C6-

10 арил, 3-10 член хетероциклил, и 3-10 член 

хетероарил, каде што секој алкил, алкенил, 

алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил е независно супституиран со 0,  2, 

3, 4, или 5 Rgg групи; 

секој пример од Rff е, независно, селектиран од 

водород, C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-

10 член хетероциклил, C6-10 арил и 5-10 член 

хетероарил, или две Rff групи се споени за да 

формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 

член хетероарил прстен, каде што секој алкил, 

алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, 

арил, и хетероарил е независно супституиран 

со 0,  2, 3, 4, или 5 Rgg групи; и 
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секој пример од Rgg е, независно, халоген, -CN, 

-NO2, -N3, -SO2H, -SO3H,-OH, -OC1-6 алкил, -

ON(C1-6 алкил)2, -N(C1-6 алкил)2, -N(C1-6 

алкил)3+X-, -NH(C1-6 алкил)2+X-, -NH2(C1-6 

алкил)+X-, -NH3+X-, -N(OC1-6 алкил)(C1-6 

алкил), -N(OH)(C1-6 алкил), -NH(OH), -SH, -SC1-

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

CO2H, -CO2(C1-6 алкил), -OC(=O)(C1-6 алкил), 

-OCO2(C1-6 алкил), -C(=O)NH2, -C(=O)N(C1-6 

алкил)2,-OC(=O)NH(C1-6 алкил), -NHC(=O)(C1-6 

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

NHCO2(C1-6 алкил), -NHC(=O)N(C1-6 алкил)2, -

NHC(=O)NH(C1-6 алкил), -NHC(=O)NH2, -

C(=NH)O(C1-6 алкил), -OC(=NH)(C1-6 алкил), -

OC(=NH)OC1-6 алкил, -C(=NH)N(C1-6 алкил)2, -

C(=NH)NH(C1-6 алкил), -C(=NH)NH2, -

OC(=NH)N(C1-6 алкил)2,-OC(NH)NH(C1-6 

алкил), -OC(NH)NH2, -NHC(NH)N(C1-6 алкил)2, 

-NHC(=NH)NH2,-NHSO2(C1-6 алкил), -SO2N(C1-

6 алкил)2, -SO2NH(C1-6 алкил), -SO2NH2, -

SO2C1-6 алкил,-SO2OC1-6 алкил, -OSO2C1-6 

алкил, -SOC1-6 алкил, -Si(C1-6 алкил)3, -

OSi(C1-6 алкил)3-C(=S)N(C1-6 алкил)2, 

C(=S)NH(C1-6 алкил), C(=S)NH2, -C(=O)S(C1-6 

алкил), -C(=S)SC1-6 алкил, -SC(=S)SC1-6 

алкил, -P(=O)2(C1-6 алкил), -P(=O)(C1-6 

алкил)2, -OP(=O)(C1-6 алкил)2,-OP(=O)(OC1-6 

алкил)2, C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, C6-

10 арил, 3-10 член хетероциклил, 5-10 член 

хетероарил; или два геминални Rgg 

супституенти може да се споени за да 

формираат =O или =S; каде што X- е контра-

јон. 

има уште 24 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 14/705, C 07K 16/28, A 61K 39/395, 

A 61K 39/00, A 61K 45/06  

(11)  9694   (13) Т1 

(21)  2018/1017   (22) 05/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20090153038P  17/02/2009  US 

(96)  17/02/2010 EP10744211.3 

(97)  05/09/2018 EP2398498 

(73)  UCB Biopharma SPRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Yi; POPPLEWELL, Andrew, George; 

LAWSON, Alastair, David, Griffiths; NESBITT, 

Andrew, Malcolm; SHAW, Stephen, Graham and 

SHPEKTOR, Diana 

(54)  МОЛЕКУЛИ ОД АНТИТЕЛА ШТО ИМААТ 

СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ OX40 

(57)  1  Антагонистично антитело што врзува 

човечки OX40 и редуцира врзување на OX40 за 

OX40 лиганд, содржи:  

тежок ланец што содржи променлив домен што 

ја содржи секвенцата дадена во СЕК ИД БР:9; и 

лесен ланец содржи променлив домен што ја 

содржи секвенцата дадена во СЕК ИД БР:7. 

има уште 28 патентни барања 
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(51)  C 07F 9/656 C 07F 9/06  

(11)  9695   (13) Т1 

(21)  2018/1018   (22) 05/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201361919671P  20/12/2013  US 

(96)  19/12/2014 EP14828102.5 

(97)  12/09/2018 EP3083648 

(73)  Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans 

Boulevard South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DIORAZIO, Louis, Joseph; JONES, Martin, 

Francis; MCKEEVER, Benedict; FERRIS, Leigh; 

JANBON, Sophie, Laure Marie; SIEDLECKI, 

Pawel, Stanislaw; CHURCHILL, Gwydion, Huw 

and CRAFTS, Peter, Alan 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ПОСТАПКА И 

МЕЃУПРОИЗВОДИ 

(57)  1  Постапка за подготвување соединение 

со формулата (I) или негов хидрат:  

         

 што содржи: 

a) контактирање амид солват на соединението 

со формулата (II):  
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со амин при услови погодни за формирање сол 

на амин на соединението со формулата (II); и 

б) контактирање солта на амин со реагенс што 

содржи натриум јони при услови погодни за 

формирање на соединението со формулата (I) 

или негов хидрат. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 29/76, B 01J 29/85, B 

01J 23/72, B 01J 35/10, B 01J 37/02, F 01N 

3/023, F 01N 3/035, F 01N 3/20  

(11)  9696   (13) Т1 

(21)  2018/1019   (22) 05/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)   

(96)  27/04/2012 EP16204057.0 

(97)  05/09/2018 EP3165733 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MARIN, Manuel Moliner; MARTI, Cristina 

Franch; GIMENO, Antonio Eduardo Palomares; 

CANÓS, Avelino Corma; VENNESSTRØM, Peter 

N. R.; KUSTOV, Arkady; THØGERSEN, Joakim 

Reimer and GRILL, Marie 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ ИЗДУВНИ 

ГАСОВИ ОД МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО 

СОГОРУВАЊЕ 

(57)  1  Метод за прочистување издувни гасови 

од мотори со внатрешно соговување, што се 

состои од 

 намалување на содржината на саѓи во 

издувните гасови со поминување на гасовите 

низ филтер; 

 последователно намалување на 

содржината на азотни оксиди во присуство на 

амонијак или негов прекурсор во контакт со 

катализатор активен во NH3-SCR; 

 периодично активно регенерирање на 

филтерот со горење на саѓите што се останати 

во филтерот и зголемување на температурата 

на издувните гасови до 850 °C и содржината на 

водена пареа на повеќе од 15 % и дo 100 %; и 

 поминување на издувните гасови од 

филтерот преку катализаторот за време на 

регенерацијата на филтерот, при што 

катализаторот се состои од зеолит SSZ-39 со 

атомски сооднос на силициум и алуминиум 

помеѓу 5 и 50 и каде што зеолитот SSZ-39 е 

зајакнат со бакар. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 11/00, A 

61P 1/00  

(11)  9707   (13) Т1 

(21)  2018/1020   (22) 05/12/2018 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20120197767  18/12/2012  -- and 

EP20130158757  12/03/2013  -- 

(96)  16/12/2013 EP13826565.7 

(97)  03/10/2018 EP2935274 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 

26/A 43100 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ARMANI, Elisabetta; ALCARAZ, Lilian; 

CAPALDI, Carmelida; HEALD, Robert Andrew and 

SUTTON, Jonathan Mark 

(54)  3-ОКСО-2,3,5,8-ТЕТРАХИДРО-

[2,4]ТРИАЗОЛО [4,3-A]ПИРИМИДИН 

ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ  

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

фармацевтска прифатлива сол:  
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кадешто  

A е CH; 

B е CH; 

D е CH; 

R1 е избран од листата составена од:  

- водород; 

- (C1-C6)алкил; 

- NR7R8(C1-C6)алкил; 

- (C1-C4)алкенил; 

- фенил(C1-C6)алкил кадешто таквиот фенил 

прстен е опционално супституиран со група 

NR15R16(C1-C6)алкил или со 

N+R15R16R17(C1-C6)алкил; 

- група-CH2(CH2)nOH; 

- група-(CH2)nCONR5R6; 

- група-(CH2)nSO2NR5R6; 

- група-CH2-(CH2)nNR5SO2R6; 

- група-(CH2)t-(C6H4)-SO2(C1-C4)алкил; 

- група-(CH2)rSO2(C1-C4)алкил кадешто 

таквиот (C1-C4)алкил е опционално 

супституиран со група-NR15R16 или -

N+R15R16R17; 

- група-SO2-фенил кадешто таквиот фенил 

прстен е опционално супституиран со 

NR7R8(C1-C6)алкил; и 

- група-(CH2)n-W кадешто W е 5-6-член 

хетероарил прстен којшто е опционално 

супституиран со група-SO2(C1-C4)алкил;  

n е  2 или 3; 

t е нула,  2 или 3; 

r е нула,  2, 3 или 4; 

R5 е избран од групата составена од: водород, 

(C1-C6)алкил, NR16R15(C1-C6)алкил and 

N+R17R15R16(C1-C6)алкил; 

R6 е водород или (C1-C6)алкил; 

R7 е избран од групата составена од: водород, 

(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилкарбонил, -SO2(C1-

C4)алкил и NR16R15(C1-C6)алкил; 

R8 е водород или (C1-C6)алкил; 

алтернативно, R7 и R8 заедно со азотниот атом 

кон којшто тие се сврзани за да може да 

формираат (C5-C7)хетероциклоалкил прстнест 

систем којшто е опционално супституиран со 

една или повеќе групи (C1-C6) алкил и оксо; 

R16 е водород или (C1-C6)алкил; 

R15 е водород или (C1-C6)алкил; 

R17 е водород или (C1-C6)алкил; 

R3 е група-C(O)-XR4; 

X е дивалентна група-O-; 

R4 е група избрана од листата составена од:  

- водород; 

- (C1-C6)алкил;  

R2 е 

група-[CH2]y-G-[CH2]j-CH2-N+R22R23R24  

или R2 е група:  

R18 е водород или (C1-C6)алкил; 

R19 е водород или (C1-C6)алкил; 

R20 е избран од групата составена од: водород, 

(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилNR18R19; 

R21 е водород или (C1-C6)алкил; 

j е во опсег од нула до 4; 

y е во опсег од нула до 4; 

G е дивалентен поврзувач избран од групата 

составена од: врска, C2-C6-алкинилен, -

[CONR25]-; 

R25 е водород или (C1-C6)алкил; 

R22 е избран од групата составена од: (C1-

C6)алкил, којшто е (C1-C6)алкил е опционално 

супституиран со една или повеќе групи (C3-

C6)циклоалкил, фенил, бензил, CN, -OR26, -

SO2R26, -CO2R26, -CONR26R27 или -

SO2NR26R27 ;  

(C3-C10)циклоалкил којшто е опционално 

супституиран со една или повеќе групи -OR26, и 

(C4-C7)хетероциклоалкил којшто е опционално 

супституиран со една или повеќе групи -

SO2R26; 

R26 е водород или (C1-C6)алкил; 

R27 е водород или (C1-C6)алкил; 
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R23 е водород или (C1-C6)алкил, којшто (C1-

C6)алкил е опционално супституиран со една 

или повеќе групи -OR29, -SO2R29, -

CONR29R30; 

R24 е водород или (C1-C6)алкил, којшто (C1-

C6)алкил е опционално супституиран со една 

или повеќе групи -OR31; алтернативно, R23 и 

R24 заедно со азотниот атом кон којшто тие се 

сврзани за да може да формираат 5-11-член 

заситен моноцикличен или бицикличен 

хетероцикличен прстенест систем којшто е 

опционално супституиран со една или повеќе 

групи -OR28, хало, C1-C6 алкил, -SO2R33, - 

CONR33R34 или -SO2NR33R34; и којшто 5-11-

член заситен моноцикличен или бицикличен 

прстен опционално содржат понатаму 

хетероатом којшто е кислород или азот или 

група-SO2; 

или R22 заедно со R23, R24 и азотниот атом 

којшто тие се сврзани, може да формира споен 

бицикличен хетероцикличен прстенест систем; 

R28 е водород или (C1-C6)алкил; 

R29 е водород или (C1-C6)алкил; 

R30 е водород или (C1-C6)алкил; 

R31 е водород или (C1-C6)алкил; 

R32 e водород или (C1-C6)алкил; 

R33 e водород или (C1-C6)алкил; 

R34 e водород или (C1-C6)алкил; 

R38 претставува еден или два опционални 

супституенти на секоја појава избрани во 

листата составена од: (C1-C6)алкил, (C1-

C6)алкоксил, хидроксил-C1-C6-алкил, хало; 

кадешто ако една или повеќе групи 

N+R15R16R17- се присутни, тие формирааат 

кватернарни соли со фармацевтски прифатлив 

спротивен јон; 

и кадешто групи R5 до R38, и n може да имаат 

исти или различни значења на секоја појава, 

ако е присутно во повеќе од една група.  

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/542, A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 

61K 47/32, A 61K 47/26  

(11)  9691   (13) Т1 

(21)  2019/344   (22) 19/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  20120100173  22/03/2012  GR 

(96)  08/03/2013 EP13710972.4 

(97)  27/03/2019 EP2827838 

(73)  Pharmathen S.A. 

6, Dervenakion Str. 15351 Pallini Attikis, GR 

(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)  KARAVAS, Evangelos; SAMARA, Vasiliki; 

KOUTRI, Ioanna; KOUTRIS, Efthimios; MILOULI, 

Efstathia and KONTIZA, Ioanna 

(54)  ОФТАЛМОЛОШКИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ ИНХИБИТОР НА 

КАРБОНСКА АНХИДРАЗА И МЕТОД ЗА 

НЕГОВА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Процес за подготовка на стабилен 

офталмолошки состав за локална примена за 

третирање на оку¬ларна хипертензија и 

глаукома, кој што содржи бринзоламид или 

негови офталмолошки при-фат¬ливи соли, како 

активна состојка и од 0.,01% до 0,05% според 

тежината врз основа на вкупната тежина на 

составот на сурфактантот полоксамер 407, со 

цел да се обезбеди соодветно растворање и 

стабилизирање на активната состојка со ниска 

растворливост во водените формулации, при 

што ги опфаќа следните чекори: 

 Прво формирање на раствор она 

сурфактант во вода за инјектирање; 

 Потоа додавање на вкупното 

количество на бринзоламид во растворот; 

 Автоклавирање на горенаведената 

мешавина и потоа да се хомогенизира сѐ 

додека не се достигне собна температура; 

 Пренесување на добиениот раствор 

преку колоидна мелница за да се постигне 

саканата го¬ле¬мина на честички; 
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 Потоа, формирање втор раствор во 

вода за инјектирање со додавање на најмалку 

еден ос¬мот¬ски агенс, агенс за тоничност, 

агенс за суспендирање, хелатен агенс и агенс 

за конзер¬вирање и мешање сѐ додека не се 

постигне целосна хомогеност; 

 прилагодување на pH вредноста на 

вториот раствор со додавање на NaOH или HCl; 

 автоклавирање на добиениот раствор и 

потоа да се хомогенизира сѐ додека не се 

достигне собна температура; 

 Мешање постепено на двете 

формирани раствори сѐ додека не станат 

еднолични, и 

 На крајот, прилагодување на крајната 

мешавина со вода за инјектирање и полнење во 

со-од¬ветен контејнер. 

има уште 1 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 12N 5/10, C 

12N 15/00, C 12N 15/09, C 12P 21/08, A 61K 

39/395, A 61P 11/06  

(11)  9680   (13) Т1 

(21)  2019/351   (22) 22/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  JP20130165676  09/08/2013  JP 

(96)  08/08/2014 EP14833804.9 

(97)  17/04/2019 EP3031913 

(73)  Astellas Pharma Inc. 5- Nihonbashi-

Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-841 JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SATO, Hiromu; YAMAJUKU, Daisuke; ARAI, 

Kazunori and OGINO, Mako 

(54)  НОВО АНТИТЕЛО ПРОТИВ ХУМАН TSLP 

РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Антитело против хуман TSLP рецептор 

или негов антиген-врзувачки фрагмент избрано 

од  (1)или(2) во наставок:  

(1) антитело против хуман TSLP рецептор или 

негов антиген-врзувачки фрагмент, кое опфаќа 

варијабилен регион на тежок ланец кој се 

состои од аминокиселинска секвенца на 

аминокиселински броеви  1 до 118 од SEQ ID 

NO: 1 и варијaбилен регион на лесен ланец кој 

се состои од аминокиселинска секвенца на 

аминокиселински броеви 1 до 108 од SEQ ID 

NO: 3; 

(2) антитело против хуман TSLP рецептор или 

негов антиген-врзувачки фрагмент во кое 

глутаминска киселина е N на крајот на тешкиот 

ланец на антитело или на неговиот антиген-

врзувачки фрагмент од (1) модификуван во 

пироглутаминска киселина. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 22B 3/24, C 22B 3/00  

(11)  9678   (13) Т1 

(21)  2019/352   (22) 22/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  FI20150005768  29/10/2015  FI 

(96)  27/10/2016 EP16797588.7 

(97)  27/02/2019 EP3368700 

(73)  Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  LUNDSTRÖM, Mari; AHTIAINEN, Riina and 

O'CALLAGHAN, John 

(54)  МЕТОД ЗА ПОВРАТ НА ЗЛАТО 

(57)  1  Постапка за поврат на златото, и по 

можност, сребро, од златна и опционално 

сребро-двојна огноотпорна суровина, која ги 

содржи чекорите на 

(а) исфрлање на злато, и евентуално сребро-

двојно огноотпорна суровина во хлоридниот 

раствор за истекување за растворање на злато 

и, по можност, сребро и за добивање на 

раствор за исцедок кој содржи злато и, по 

можност, сребро во раствор, при што редоксот 

на растворот за истекување во чекорот на 

истекување е над 550 mV наспроти Ag/AgCl; и 

истовремено контактирање на растворот за 

исцедок што содржи злато, и по можност со 

сребро, во раствор со повторно ре-сорптивен 

материјал за да се добие златно-содржлив 

материјал, и опционално сребро содржан ре-

сорптивен материјал; и 

(b) поврат на злато и, по можност, сребро, од 

златниот и опционално сребро-ре-сорптивен 

материјал. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 295/096  

(11)  9675   (13) Т1 

(21)  2019/353   (22) 22/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  DK20120000006  03/01/2012  DK and 

US201261582527P  03/01/2012  US 

(96)  20/12/2012 EP12815676.7 

(97)  17/04/2019 EP2800746 

(73)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby, 

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  CHRISTENSEN, Kim Lasse 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1-[2-

(2,4-ДИМЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФАНИЛ)-ФЕНИЛ]-

ПИПЕРАЗИН  

(57)  1  Постапка за производство 

                

или негови фармацевтски прифатливи соли 

(Соединение I), при што спомнатата постапка 

опфаќа реагирање на соединение на формула 

II  

                           

во која X претставува Br или I, со соединение 

на формула III  

                                  

во која Y претставува  Cl или Br, a R' 

претставува водород или јон на метал,и 

соединение на формула IV  

                                   

во која  R претставува водород или заштитна 

група, во присуство на растворувач, на база и 

паладијумски катализатор кој се состои од 

извор на паладијум и фосфински лигант на 

температура помеѓу 50°C и 130°C, 

каде кога  R претставува заштитна група, 
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спомнатата заштитна група се отстранува во 

наредната фаза.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85  

(11)  9673   (13) Т1 

(21)  2019/354   (22) 22/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20090285250P  10/12/2009  US 

(96)  10/12/2010 EP15177538.4 

(97)  06/02/2019 EP2954779 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

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

MACDONALD, Lynn 

(54)  ГЛУШЕЦ ЗА ДОБИВАЊЕ НА АНТИТЕЛА 

СО ТЕШКА НИЗА 

(57)  1  Постапката за добивање на антитело 

или изолирање на клетка којашто го дава 

истото, постапката содржи: 

a. имунизирање на глушец со антиген од 

интерес, кадешто глушецот содржи ендогена 

имуноглобулинска тешка низа на константен 

регион којшто содржи IgG ген на константен 

регион којшто има недостаток на секвенца за 

кодирање на CH1 регион како резултат на 

генетска модификација на герм линија којашто 

содржи делеција на нуклеотидна секвенца 

којашто кодира CH1 домен и  

ендоген ген IgM на константен регион којшто 

кодира функционален CH1 домен, кадешто 

глушецот изразува IgM којшто содржи 

функционален CH1 домен и IgG којшто има 

недостаток на CH1 домен во целост; 

b. дозволување на глушецот да гради имун 

одговор против антигенот од интерес; и 

c. изолирање од глушецот на клетка којашто 

дава антитело коешто специфично се врзува за 

антигенот од интерес. 

има уште 15 патентни барања 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(51)  A 61C 13/00, A 61C 8/00, A 61C 13/34  

(11)  9669   (13) Т1 

(21)  2019/355   (22) 23/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  HUP1400483  14/10/2014  HU 

(96)  12/10/2015 EP15802187.3 

(97)  30/01/2019 EP3206623 

(73)  Elsner Global LLC Hunkins Waterfront 

Plaza, Suite 556 Main Street Charlestown, 

Nevis, -- 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје (72)  Elsner, 

Edvin 

(54)  УМЕТОК СО КАНАЛ ЗА ЗАВРТКА 

(57)  1  Уметок со канал за завртка за 

формирање на закривен канал за завртка во 

забарски калап за лиење, каде таа завртка 

опфаќа основно тело  (9) кое има пролазен 

отвор, завртка  (6) за зачврстување на 

спомнатото основно тело (9) за имплант, и дел 

на каналот за завртка поставен на спомнатото 

основно тело  (9) или спомнатата завртка (6), 

назначен со тоа, што 

спомнатиот дел на каналот за завртка ја 

опфаќа внатрешната секција  (10) и завршен 

прстен (11), од кои секој е изведен со 

централниот канал,  

при што спомнатата внатрешна секција (10) ги 

опфаќа внатрешните прстени (12) кои се 

зглобно сместени во или сместени еден врз 

друг, каде се спомнатите внатрешни прстени 

(12) и спомнатиот завршен прстен (11) 

цилиндрично симетрични елементи, 

при што најмалку контактните површини на 

спомнатите внатрешни прстени  (12) и 

спомнатиот завршен прстен (11) суштински се 

обликувани како сегмент на сфера, и  

при што спомнатите внатрешни прстени (12) и 

спомнатиот завршен прстен  (11) се 

прилагодени заедно да формираат закривен 

дел на каналот за завртка. 

има уште 8 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/00  

(11)  9667   (13) Т1 

(21)  2019/356   (22) 23/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201161488716P  21/05/2011  US and 

US201161530353P  01/09/2011  US 

(96)  16/05/2012 EP12790075.1 

(97)  23/01/2019 EP2714733 

(73)  MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center 

Drive Rockville, MD 20850, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  JOHNSON, Leslie, S. and HUANG, Ling 

(54)  CD3-ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ 

СПОСОБНИ ЗА ВРЗУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ И 

НЕ-ЧОВЕЧКИ CD3 

(57)  1  CD3-врзувачки молекул што содржи 

антиген-врзувачки фрагмент од антитело, 

назначено со тоа, што наведениот антиген-

врзувачки фрагмент содржи антитело CD3-

специфичен VL домен и антитело CD3-

специфичен VH домен, каде што наведениот 

CD3-специфичен VL домен и наведениот CD3-

специфичен VH домен формираат антиген-

врзувачки домен способен за имуноспецифично 

врзување и на епитоп на човечки CD3 и на 

епитоп на CD3 на цицач што не е човек, каде 

што:  

(и) наведениот CD3-специфичен VL домен е 

селектиран од групата составена од h-mab2 VL-

4 што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР:22, h-mab2 VL-6 што ја има 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД 

БР:26, h-mab2 VL-7 што ја има секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:28, h-mab2 VL-8 

што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР:30, h-mab2 VL-9 што ја има 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД 

БР:32, и h-mab2 VL-10 што ја има секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:34, и 

(ии) наведениот CD3-специфичен VH домен е 

селектиран од групата составена од h-mab2 VH-

1 што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР:36, h-mab2 VH-2 што ја има 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД 

БР:38, h-mab2 VH-3 што ја има секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:40, h-mab2 VH-4 

што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР:42, h-mab2 VH-5 што ја има 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД 

БР:44, h-mab2 VH-6 што ја има секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:46, h-mab2 VH-7 

што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР:48, и h-mab2 VH-8 што ја има 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД 

БР:50. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  9665   (13) Т1 

(21)  2019/357   (22) 23/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201361880606P  20/09/2013  US and 

US201462014471 P  19/06/2014  US 

(96)  18/09/2014 EP16197459.7 

(97)  20/03/2019 EP3178849 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543-

4000, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LONBERG, Nils; KORMAN, Alan J.; 

FONTANA, David J.; GUTIERREZ, Andres A.; 

SELBY, Mark J. and LEWIS, Katherine E. 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА АНТИ-LAG-3 

АНТИТЕЛА И АНТИ-PD-1 АНТИТЕЛА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ТУМОРИ 

(57)  1  1. Продукт кој содржи анти-LAG-3 

антитело и анти-PD-1 антитело за комбинирана 

употреба во третирање на солиден тумор кај 

пациент човек, 
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 каде што третманот опфаќа најмалку 

еден циклус на внесување, каде што циклусот е 

период од осум недели, каде што за секој од 

најмалку еден циклус, четири дози од анти-

LAG-3 антителото се внесени во дози од 3, 20, 

80, или 240 mg и четири дози од анти-PD-1 

антителото се внесени во дози од 80 или 240 

mg; 

 анти-LAG-3 антитело содржи 

варијабилни региони на тешката и лесната низа 

кои ги содржат секвенците наведени со SEQ ID 

NOs:3 и 5, соодветно; и  

      анти-PD-1 антителото содржи  

(a) варијабилен регион на тешката низа CDR1 

кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID 

NO:23; 

(b) варијабилен регион на тешката низа CDR2 

кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID 

NO:24; 

(c) варијабилен регион на тешката низа CDR3 

кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID 

NO:25; 

(d) варијабилен регион на лесната низа CDR1 

кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID 

NO:26; 

(e) варијабилен регион на лесната низа CDR2 

кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID 

NO:27; и 

(f) варијабилен регион на лесната низа CDR3 

кој ја содржи секвенцата наведена со SEQ ID 

NO:28. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/06, A 61K 31/496, A 61P 19/04, A 

61P 19/02  

(11)  9664   (13) Т1 

(21)  2019/358   (22) 23/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20140307129  22/12/2014  EP 

(96)  18/12/2015 EP15813831.3 

(97)  06/02/2019 EP3237406 

(73)  Les Laboratoires Servier and Galapagos 

NV 35, Rue de Verdun 92284 Suresnes, FR and 

Generaal De Wittelaan L11/A3 2800 Mechelen, 

BE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  GOSMINI, Romain, Luc, Marie; BREBION, 

Franck, Laurent; ALVEY, Luke, Jonathan; 

AMANTINI, David; DEPREZ, Pierre, Marc, Marie, 

Joseph; JARY, Helène, Marie; PEIXOTO, 

Christophe; VARIN, Marie, Laurence, Claire; DE 

CEUNINCK, Frédéric, André and POP-BOTEZ, 

Iuliana, Ecaterina 

(54)  5 - [(ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ) -3-ОКСО-

ПРОПИЛ]-ИМИДАЗОЛИДИН-2,4-ДИОН 

ДЕРИВАТИ КАКО АДАМТС ИНХИБИТОРИ ЗА 

ТРЕТМАН НА ОСТЕОАРТРИТИС 

(57)  1  Соединение според Формула I: 

каде 

R1 е:  

 - H 

- C1-4 алкил опционално супституиран со една 

или повеќе независно избрани R4 групи, 

- C3-7 моноцикличен циклоалкил опционално 

супституиран со една или повеќе независно 

избрани R4 групи, 

- 4-7 член моноцикличен хетероциклоалкил кој 

содржи 1 до 2 хетероатоми независно избрани 

од N, O и S, опционално супституиран со еден 

или повеќе независно избрани C1-4 алкил, -

C(=O) C1-4 алкил или -C(=O)OC1-4 алкил 

- фенил опционално супституиран со една или 

повеќе независно избрани R5 групи, 

- фенил фузиран на 5-6 член моноцикличен 

хетероциклоалкил кој содржи  2 или 3 

хетероатоми независно избрани од N, O и S, кој 

хетероциклоалки е опционално супституиран со 

едно или повеќе = O, 

- 5-6 член моноцикличен хетероарил кој содржи 

1 или 2 хетероатоми независно избрани од N, O 

и S, опционално супституиран со една или 

повеќе независно избрани R5 групи; 

R2 е независно избран од: 

- H 

- OH 

- C1-4 алкокси, и 

- C1-4 алкил опционално супституиран со 

едно 

 

o OH, 

o -CN, 

o C1-4  алкокси опционално супситуиран 

со еден фенил, и 

o 5-6 член моноцикличен хетероарил кој 

содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани 

од N, O и S, опционално супституиран со една 

или повеќе независно избрани C1-4  алкил; 

секој R3а, и R3b е независно избран од  

- H, и 

- C1-4 алкилl; 

Cy е 

- 6-10 член моноцикличен или фузиран 

бицикличен арил, опционално супституиран со 

една или повеќе независно избрани R6 групи, 

- 5-10 член моноцикличен или фузиран 

бицикличен хетероарил кој содржи  2 или 3 

хетероатоми независно избрани од N, O и S, 

опционално супституиран со една или повеќе 
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независно избрани R6 групи; 

R4 е  

-  halo,  

-  OH,  

-  -CN,  

-  C1-4 алкил,  

-  C1-4 алкокси опционално супституиран со C1-

4 алкокси, или фенил,  

-  C1-4 тиоаалкокси,  

-  4-7- член моноцикличен хетероциклоалкил кој 

содржи еден или повеќе хетероатоми 

независно избрани од N, O и S, опционално 

супституиран со една или повеќе halo, или -

C(=O)OC1-4 алкил, 

- фенил, 

- -S(=O)2C1-4 алкил  

- -C(=O)OR7a 

- -C(=O)NR7bR7c 

- -NHC(=O)OR7d  

- -NHC(=O)R7e 

- -NR8aR8b;  

 

секој R5 е  

- halo, 

- OH, 

- -CN, 

- C1-4 алкил опционално супституиран со едно 

или повеќе независно избрани halo, -NR9aR9b, 

или -C(=O)NR9cR9d,  

- C1-4 алкокси опционално супституиран со -

NR9eR9f, или 

- -S(=O)2C1-4 алкил;  

 

секој R6 е  

- halo, 

- - CN, 

- - NO2, 

- - CH3, 

- 5-10 член моноцикличен или фузиран 

бицикличен хетероарил кој содржи  2 или 3 

хетероатоми независно избрани од N, O и S, 

опционално супституиран со една или повеќе 

независно избрани halo, C1-4 алкил, или C1-4 

алкокси, или 

- -NR9gR9h;  

секој R7a, R7b, R7c, R7d, или R7e, е 

- H, или 

- C1-4 алкил опционално супституиран со 

OH, или C1-4 алкокси;  

секој R8a, или R8b е независно избран од  

- H, и 

- C1-4 алкил опционално супституиран со OH, 

C1-4 алкокси, или фенил;  

секој R9a, R9b, R9c, R9d, R9e, R9f, R9g, и R9h е 

независно избран од H, и C1-4 алкил; 

или фармацевтски прифатлива сол, или 

солват, или фармацевтски прифатлива сол од 

солват; под услов:  

- R1 и R2 не се симултано H, и 

- Кога R1 е Me, и R2 е H, тогаш Cy не е 

                                                                                                                               

или фармацевтски прифатлива сол, или 

солват, или сол од солват. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/14, A 61K 31/415, A 61K 31/44, A 

61K 31/4412, A 61K 31/4418, A 61K 31/519, A 

61K 31/69, A 61K 31/706, A 61K 31/7068, A 61K 

45/06, A 61K 31/196, A 61K 31/555, A 61P 35/00 

(11)  9661   (13) Т1 

(21)  2019/360   (22) 23/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  WO2014US48241  25/07/2014  --; 

US201361904718P  15/11/2013  US; 

US201414208657  13/03/2014  US and 

US201414341392  25/07/2014  US 

(96)  12/09/2014 EP14861931.5 

(97)  27/02/2019 EP3068401 
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(73)  Oncoceutics, Inc. 3675 Market Street Suite 

200 Philadelphia, PA 19104, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STOGNIEW, Martin; ALLEN, Joshua, E.; 

POTTORF, Richard S.; NALLAGANCHU, 

Bhaskara Rao and OLSON, Gary L. 

(54)  7-БЕНЗИЛ-4-(2-МЕТИЛБЕНЗИЛ)-

2,4,6,7,8,9-ХЕКСАХИДРОИМИДАЗО [2-

A]ПИРИДО [3,4-E]ПИРИМИДИН-5(1H)-ОН, 

НЕГОВИ СОЛИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА  

(57)  1  Соединение коешто има формула (10)  

  

 

или негова сол, 

кадешто R1 е CH2Ph, и кадешто R2 е CH2-(2,4-

ди F-Ph).  

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4436, A 61K 47/02, A 61K 47/12, A 

61K 9/00, A 61K 9/20, A 61P 3/10  

(11)  9662   (13) Т1 

(21)  2019/361   (22) 24/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  IN2015MUM1475  08/04/2015  IN 

(96)  05/04/2016 EP16718474.6 

(97)  27/02/2019 EP3280447 

(73)  Torrent Pharmaceuticals Limited Torrent 

House Off Ashram Road Near Dinesh Hall 380 

009 Ahmedabad Gujarat, IN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GUPTA, Ramesh, Chandra; DESHPANDE, 

Shailesh; CHAUDHARI, Anita; DUTT, Chaitanya; 

KOTECHA, Jignesh; ABRAHAM, Jaya; MISHRA, 
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Vivek; KESARWANI, Amit; ZAMBAD, Shital, 

Kumar; MATHUR, Anoop; LATAD, Sachin and 

PATEL, Manish 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ 

(57)  1  Орална фармацевтска формулација 

којашто содржи соединение со формула (I):  

 

 или негов ко-кристал; кадешто X- е 

фармацевтски прифатлив анјон избран од 

халид или карбоксилатен јон или X- е отсутен;  

 

a) агенс за подобрување на пропусливоста 

избран од натриум каприлат, натриум капрат, 

натриум лаурат и натриум олеат и 

b) база избрана од органска база, неорганска 

база, фосфатен пуфер и сол на карбоксилна 

киселина којашто содржи помалку од 5 

јаглеродни атоми или  

c) нивни смеси 

и опционално други фармацевтски прифатливи 

ексципиенси.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/14, C 07D 405/14, C 07D 417/14, 

C 07D 405/04, A 61K 31/43, A 61P 9/10, A 61P 

13/12, A 61P 9/12  

(11)  9663   (13) Т1 

(21)  2019/362   (22) 24/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201462064234P  15/10/2014  US 

(96)  14/10/2015 EP15785014.0 

(97)  06/03/2019 EP3207039 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SURPRENANT, Simon; HORNBERGER, 

Keith R.; MEYERS, Kenneth Michael; NEMOTO, 

Peter Allen and YU, Hui 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА СИНТЕЗА НА 

АЛДОСТЕРОН  

(57)  1  Соединение со формулата I  

кадешто:  

R1 е избран од -C(O)NH2, -C(O)NH(CH3) и-CN;  

R2 е -(X)-R4, кадешто  

-(X)- е врска, -CH2-, или -O-; и 

R4 е избран од  

-H; 

C1-3 алкил, опционално супституиран со една 

или четири групи избрани од -F, -OH, и -SO2C1-

3 алкил; 

халоген; 

-CN; 

-SO2C1-3алкил; 

-C(O)N(C1-3алкил)2, дава дека-(X)- не е -O-; 

-NHC(O)R5 или -N(CH3)C(O)R5, дава дека -(X)- 

е -CH2- и кадешто  R5 е избран од C3-

6циклоалкил и C1-3алкил опционално 

супституиран со еден до три -F групи; 

-NHSO2C1-3алкил; 

-CH(циклопропил)NHSO2C1-3алкил; 

-OCH2C(O)N(C1-3алкил)2, дава дека -(X)- е -

CH2-; 

-S(=O)(=NH)CH3, дава дека -(X)- е -CH2-; 

хетероциклил избран од тетрахидропиранил, 

тетрахидрофуранил, пиролидинил, 1-диоксо[2]-

тиазин, морфолинил, оксазолидинил, 

пиперидинил, азетидинил, кадешто  

споменатиот хетероциклил е опционално 

супституиран со една до три групи избрани од -

C(O)C1-3алкил, халоген, -OH, оксо и C1-3алкил; 

-C(O)-хетероциклил, дава дека -(X)- е -CH2, 

кадешто споменатиот хетероциклил е избран 

од морфолин-4-ил, пиролидин-1-ил и 

пиперидин-1-ил, опционално супституиран со 

една до две групи избрани од -F и -OH ; C3-
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6циклоалкил опционално супституиран со -CN 

или -OH; и 

фенил, опционално супституиран со -SO2NH2; 

и 

R3 е H, или C1-3алкил опционално 

супституиран со -OH; или 

R2 и R3 заедно формира фузиран пет-член 

циклоалкил прстен опционално супституиран со 

-OH; 

или негова сол или стереоизомер.  

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  A 61F 6/00  

(11)  9659   (13) Т1 

(21)  2019/363   (22) 24/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EA201400848  28/08/2014  EP 

(96)  23/09/2014 EP14805782.1 

(97)  06/02/2019 EP3223759 

(73)  Gerasimenko, Vadim Mikhailovich ul. 

Malaya Konyushennaya, d. 4/2, kv. 72 St. 

Petersburg 191186, RU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  Lepilin, Maksim Evgen'evich 

(54)  АМБАЛАЖА ЗА ПРЕЗЕРВАТИВ 

(57)  1  Амбалажа за презерватив која ја опфаќа 

облогата (1), во внатрешноста на која се 

сместени држачи (2) со кукакаст облик, еден 

секој од четрите агла, со презервативот (3) во 

зацврстена положба во нејзината внатрешност, 

и странични стегнувачи (4) поврзани со 

држачите, со линија (6) на отварањата кои се 

изведени на амбалажа, при што линијата на 

отварањето се протега преку централниот дел 

на презервативот од и до положба на 

суштински средишно помеѓу парови на 

странични стегнувачи, а која може да ја подели 

облогата на два дела кога облогата се отвара 

по оваа линија, при што страничните стегнувачи 

во потполност се сместени во облогата, која 

облога има обем (5) чии граничници меѓусебно 

се херметички заптивени по целиот обем на 

облогата, со нејзината надворешна контура 

нагласена во внатрешноста на рамната каде 

страничните стегнувачи со држачите се 

сместени, при што облогаата е изработена од 

материјал кој овозможува додирен зафат, со 

прстите на рака, на контурите на краевите на 

страничните стегнувачи кои се најдалеку од 

држачот со кукастиот облик, и/или дел на 

граничник на облогата преку страничните 

стегнувачи го повторува образецот одреден во 

површината на спомнатите најдалечни краеви 

на страничните стегнувачи. 

има уште 2 патентни барања 
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(51)  C 07D 417/04, C 07D 263/42, A 61K 31/426, 

A 61P 29/00  

(11)  9658   (13) Т1 

(21)  2019/364   (22) 30/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  14173502  23/06/2014  EP 

(96)  23/06/2015 EP15730801.6 

(97)  27/03/2019 EP3157918 

(73)  Dompé farmaceutici S.p.A. Via S. Martino 

Della Battaglia 12 20122 Milan, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BECCARI, Andrea; ARAMINI, Andrea; 

BIANCHINI, Gianluca; BRANDOLINI, Laura; 

LILLINI, Samuele and NANO, Giuseppe 

(54)  2-АРИЛ-4-ХИДРОКСИ-3-ТИАЗОЛ 

ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО TRPM8-

ИНХИБИТОРИ ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА 

НЕВРАЛГИЈА, БОЛКА, ХОББ И АСТМА 

(57)  1  Соедиение со формула (I): 

        

  

каде што 

X е кислород, сулфур, NH, NOH, или NOMe; 

R е група селектирана од арил и хетероарил, 

незадолжително заменети со еден или повеќе 

супституенти селектирани од 

- водород, 

- халоген, 

- CF3, 

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

- OR5 и 

- NR6R7, каде што R5, R6 и R7 се независно 

водород или линеарен или разгранет C1-C6 

алкил; 

R1 е група селектирана од 

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

- (CH2)m-OR2, каде што m е цел број помеѓу 1 и 

3 и R2 е селектиран од водород и ли-не¬арен 

C1-C3 алкил, 

- C3-C6 циклоалкил, и 

- N(R3)OR4, каде што R3 и R4 се независно 

водород или линеарен или разгранет C1-C3 

алкил, 

и негови фармацевтски прифатливи соли, за 

употреба како лек. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  A 01K 13/00, A 45D 24/30, A 45D 24/04  

(11)  9657   (13) Т1 

(21)  2019/365   (22) 30/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  FR20140057732  09/08/2014  FR 

(96)  15/07/2015 EP15738327.4 

(97)  30/01/2019 EP3177135 

(73)  SSERTSON GROUP 1 Impasse Sud Zac 

des Epalits 42610 Saint-Romain Le Puy, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  CATHAUD, Eddy; BERGER, Jacqueline 

Jeanne Clémence and DEBIAUNE, Xavier 

(54)  ЧЕШЕЛ НА ЧЕТКА ЗА НЕГУВАЊЕ НА 

КРЗНО НА ЖИВОТНО 

(57)  1  1. Чешел за ручна четка за 

негување на крзнo на животнo, каде спомнатиот 

чешел  (1) е направен од сечива чиво тело (2) е 

изведено со средство за причврстување на 

носач (5) за четkање со рачка (6) и опфаќа, на 

периферниот раб, два сета на заби  A и B кои 

можат да продрат во слојот на влакното, 

сместена на двете страни на средишната раван 

P на ламералното тело и при што тие заби (7 и 

8) се интеркалирани еден со друг, назначен со 

тоа, што забите се изведени со 

противповредени заоблувања на нивните 

краеви и на делот по должина на работ 

тргнувајки од овој крај, и ограничени се помеѓу 

надворешните површини  (9a, 9b), се равни и 

паралелни на средишната равна P на 

ламерално тело, и со закривена екстремни 

внатрешна површина, имено главниот сет на 

заби  A со долгите заби и секундарниот сет на 

заби В со пократки и со потекнки од оние на 

главниот сет на заби.  

има уште 9 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

 

(51)  A 61K 31/4439, A 61K 31/506, A 61K 

31/517, A 61P 35/00  

(11)  9655   (13) Т1 

(21)  2019/366   (22) 30/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261680473P  07/08/2012  US 

(96)  05/08/2013 EP13748243.6 

(97)  27/02/2019 EP2882440 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STUART, Darrin; CAPONIGRO, Giordano 

and MOUTOUH-DE PARSEVAL, Laure 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ 

СОДРЖАТ B-RAF ИНХИБИТОР, EGFR 

ИНХИБИТОР И ОПЦИОНАЛНО PI3K-АЛФА 

ИНХИБИТОР 

(57)  1  Фармацевтска комбинација што содржи: 

       

(a) B-Raf инхибитор со формулата 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

(б) EGFR инхибитор, каде што EGFR 

инхибиторот е цетуксимаб или ерлотиниб, и, 

опционално, 

(ц) PI3K-α инхибитор, каде што PI3K-α 

инхибиторот е Соединение Б 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/00, C 07K 16/44, C 

07K 16/32, A 61K 39/00  

(11)  9653   (13) Т1 

(21)  2019/367   (22) 30/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  139352 P  19/12/2008  US; 156035P  

27/02/2009  US and 256779P  30/10/2009  US 

(96)  17/12/2009 EP14161122.8 

(97)  30/01/2019 EP2786762 

(73)  MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center 

Drive Rockville, MD 20850 , US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Johnson, Leslie, S. and Huang, Ling 

(54)  КОВАЛЕНТНИ ДИЈАТЕЛА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Молекул на дијатело што содржи прв 

полипептиден ланец и втор полипептиден 

ланец, полипептидните ланци се ковалентно 

врзани еден за друг, назначено со тоа, што: 

I. првиот полипептиден ланец содржи, во N-крај 

до C-крај насоката: 

(i) прв домен што содржи врзувачки регион од 

променлив домен на лесен ланец од прв 

имуноглобулин (VL1) специфичен за епитоп (1), 

(ii) втор домен што содржи врзувачки регион од 

променлив домен на тежок ланец од втор 

имуноглобулин (VH2) специфичен за епитоп (2), 

и 

(iii) позитивно или негативно оптоварен 

полипептиден домен што спонтано присвојува 

спирална конформација, каде што позитивно 

оптоварениот полипептиден домен е сепаратор 

на Е-навој што ја има секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 299 и негативно 

оптоварениот полипептиден домен е сепаратор 

на К-навој што ја има секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 300; 

кој прв домен и втор домен се ковалентно 

поврзани така што првиот домен и вториот 

домен не се спојуваат заедно за да формираат 

место на врзување на епитоп (1) или место на 

врзување на епитоп (2); 

II. вториот полипептиден ланец содржи, во N-

крај до C-крај насоката:  

(i) четврти домен што содржи врзувачки регион 

од променлив домен на лесен ланец од вториот 

имуноглобулин (VL2) специфичен за епитопот 

(2), 

(ii) петти домен што содржи врзувачки регион 

од променлив домен на тежок ланец од првиот 

имуноглобулин (VH1) специфичен за епитопот 

(1); 

(iii) позитивно или негативно оптоварен 

полипептиден домен што спонтано присвојува 

спирална конформација поврзан за петтиот 

домен, каде што позитивно оптоварениот 

полипептиден домен е сепаратор на Е-навој 

што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 299 и негативно оптоварениот 

полипептиден домен е сепаратор на К-навој 

што ја има секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 300, каде што кога првиот 

полипептиден ланец го содржи сепараторот на 

Е-навој, вториот полипептиден ланец го содржи 

сепараторот на К-навој, или кога првиот 

полипептиден ланец го содржи сепараторот на 

К-навој, вториот полипептиден ланец го содржи 

сепараторот на Е-навој; 

кој четврти домен и петти домен се ковалентно 

поврзани така што четвртиот домен и петтиот 

домен не се спојуваат заедно за да го 

формираат местото на врзување на епитоп (1) 

или местото на врзување на епитоп (2); 

каде што првиот домен и петтиот домен се 

спојуваат заедно за да формираат место на 

врзување (VL1)(VH1) што го врзува епитопот 

(1); 

каде што вториот домен и четвртиот домен се 

спојуваат заедно за да формираат место на 

врзување (VL2)(VH2) што го врзува епитопот 

(2). 

има уште 16 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/53, A 61P 35/00  

(11)  9652   (13) Т1 

(21)  2019/368   (22) 30/04/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20080055661P  23/05/2008  US 

(96)  21/05/2009 EP17162947.0 

(97)  27/03/2019 EP3216793 

(73)  Wyeth LLC 235 East 42nd Street New 

York, NY 10017-5755, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  VENKATESAN, Aranapakam M.; CHEN, 

Zecheng; DEHNHARDT, Christoph M.; DOS 

SANTOS, Osvaldo; DELOS SANTOS, Efren 

Guillermo; ZASK, Arie; VERHEIJEN, Jeroen C.; 

KAPLAN, Joshua Aaron; RICHARD, David J.; 

AYRAL-KALOUSTIAN, Semiramis; MANSOUR, 

Tarek S.; GOPALSAMY, Ariamala; CURRAN, 

Kevin J. and SHI, Mengxiao 

(54)  ТРИАЗИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО P13 

КИНАЗНИ И MTOR ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Фармацевтска прифатлива сол на 1-(4-

{[4-(диметиламино)пиперидин-1-

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

ил-3,5-тиазин-2-ил)фенил]уреа, кадешто 

фармацевтската прифатлива сол е избрана од 

групата составена од ацетат, алуминиум, 

амсонат (4,4-диаминостилбен-2,2-дисулфонат), 

бензатин (N,N’-дибензилетилендиамин), 

бензенсулфонат, бензоат, бикарбонат, бизмут, 

бисулфат, битартарат, борат, бромид, бутрат, 

калциум, калциум едетат, камсилат 

(камфорсулфонат), карбонат, хлорид, холин, 

цитрат, клавулариат, диетаноламин, 

дихидрохлорид, дифосфат, едетат, едисилат 

(камфоросулфонат), езилат (етансулфонат), 

етилендиамин, фумарат, глуцептат 

(глукохептонат), глуконат, глукуронат, глутамат, 

хексафлуорофосфат, хексилрезорцинат, 

хидрабамин (N,N’-

бис(дехидроабиетилlетилендиамин), 

хидробромид, хидрохлорид, хидроксинафтоат, 

1-хидрокси-2-нафтоат, 3-хидрокси-2-нафтоат, 

јодид, изотионат (2-хидроксиетансулфонат), 

лактат, лактобионат, лаурат, лаурил сулфат, 

литиум, магнезиум, малат, малеат, манделат, 

меглумин (1-деокси-1-(метиламино)- D-

глицитол), мезилат, мукат, напсилат, нитрат, N-

метилглукамин амониумова сол, олеат, 

оксалат, палмитат, памоат (4,4’-метиленбис-3-

хидроски-2-нафтоат или ембонат), пантотенат, 

фосфат, пикрат, полигалакторуноат, калиум, 

пропионат, p-толуенсулфат, салицилат, 

натриум, стеарат, субацетат, сукцинат, сулфат, 

сулфосаликулат, сурамат, танат, тартарат, 

теоклат (8-хлоро-3,7-дихидро-3-диметил-1H-

пурин-2,6-дион), тритиодид, трометамин (2-

амино-2-(хидроксиметил)-3-пропандион), 

валерат и цинк соли.  

има уште 7 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

 

(51)  E 02F 9/24, E 02F 5/12, E 02F 5/10, E 02F 

5/08, G 02B 6/50, H 02G 1/06, H 02G 9/06, G 05D 

3/10, F 16L 1/032, B 23D 61/18, B 23D 59/00  

(11)  9651   (13) Т1 

(21)  2019/369   (22) 02/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  1051177  10/11/2010  SE; 1100598  

19/08/2011  SE and 1150732  05/08/2011  SE 

(96)  10/11/2011 EP11840667.7 

(97)  27/02/2019 EP2659558 

(73)  DellCron Innovation AB Box 42109 126 14 

Stockholm, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GUSTAVSSON, Conny and HULTMAN, 

Hasse 

(54)  МЕТОД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 

НАЈМАЛКУ ЕДЕН КАНАЛ / КОМУНИКАЦИСКИ 

КАБЕЛ ПОД ПОВРШИНАТА НА ПАТ ВО ЕДНА 

ОБЛАСТ 

(57)  1  Метод за поставување на мноштво 

канали / кабли во област за изградба на 

дистрибутивна мрежа и / или пристапна мрежа; 

при што наведената област се состои од прв 

слој (L1) и втор слој (L2); при што споменатиот 

прв слој (L1) е патен слој, како што е асфалт 

или бетон, а споменатиот втор слој (L2) е 

носечки слој  и се наоѓа под споменатиот прв 

слој (L1) и се состои од, на пример, песок, 

чакал, ка¬ме¬ња и земја ; при што споменатиот 

метод ги опфаќа следните чекори;  

 

- дизајнирање на план за мрежа за споменатата 

дистрибутивна мрежа и / или споме¬на¬¬та-та 

при¬стапна мрежа во споменатата област; каде 

што споменатиот план за мрежата пропишу¬ва 

инсталирање на мноштво канали / кабли во 

најмалку еден главен микро ров; споменатиот 

план за мрежата понатаму пропишува најмалку 

една точка за спојување (F) и / или најмал¬ку 

едно разгранување поврзано со споменатиот 

најмалку еден главен микро ров за 

поврзува¬ње на крајната дестинација како што 

е имот, зграда или семеен дом; 

- организирање на споменатото мноштво на 

канали / кабли во согласност со споменатиот 

план за мрежата; 

- пилење на најмалку еден главен микро ров во 

споменатата област преку споменатиот прв слој 

(L1) и во споменатиот втор слој (L2) со 

користење на машина за пилење која што има 

дијамантско сечило поставено за нагорно 

ротациско сечење; при што споменатата 

машина за пилење понатаму има уред за 

стабилизирање, кој што за време на 

работењето е поставен веднаш зад 

споменатото дијамантско сечило во 

споменатиот микро ров и кој што има преден 

дел со облик кој што е комплементарен со 

обликот на споменатото дијамантско сечило; 

каде што споменатото дијамантско сечило и 

споменатиот уред за стабилизирање се 

поставени така што нивните соодветни работни 

длабочини може да се прилагодат за да се 

прилагоди длабо¬чи¬ната на положување; каде 

што спомената работна длабочина за 

споменатиот уред за стабилизирање е помала 

од споменатата работна длабочина за 

споменатото дијамантско сечило; 

- стабилизирање на ѕидовите на споменатиот 

втор слој (L2) во споменатиот главен микро ров 

со помош на странични елементи на 

споменатиот уред за стабилизирање; 

- инсталирање на споменатото мноштво канали 

/ кабли во споменатиот втор слој (L2) под 

спо¬менатиот прв слој (L1) на споменатиот 

главен микро ров според споменатиот план за 

мре¬жа¬та, со помош на најмалку едно 

средство за насочување кое што се наоѓа во 

споменатиот уред за стабилизирање; каде што, 

споменатото пилење, споменатото 

стабилизирање и споменато¬то инсталирање 
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се  изведуваат во еден процес; 

- сукцесивно насочување на секој од 

споменатото мноштво на канали / кабли до 

нивната крај¬на точка; при што споменатата 

крајна точка е една од споменатите најмалку 

една точка за спојување (F) или една од 

споменатите крајни дестинации поврзани преку 

едно од спомена¬ти¬те разгранувања, во 

согласност со споменатиот план за мрежата; 

- повторно полнење на сите споменати микро 

ровови до соодветно ниво со соодветен 

мате¬ри¬јал за полнење откако споменатото 

мноштво на канали / кабли се насочени кон 

нивните споменати крајни точки; 

- заптивање на микро ровот со соодветен 

материјал за заптивање. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61P 25/28  

(11)  9650   (13) Т1 

(21)  2019/370   (22) 02/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  201161485421P  12/05/2011  US 

(96)  10/05/2012 EP12781736.9 

(97)  13/02/2019 EP2707101 

(73)  Proteostasis Therapeutics, Inc. 80 Guest 

Street, 5th Floor Boston, MA 02135, 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)  FOLEY, Megan; TAIT, Bradley and CULLEN, 

Matthew 

(54)  РЕГУЛАТОРИ НА ПРОТЕОСТАЗА 

(57)  1  Соединение селектирано од овие 

прикажани подолу, или негова фармацевтски 

прифатлива сол или солват: 
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има уште 5 патентни барања 

 

(11)  9649   (13) Т1 

(21)  2019/371   (22) 02/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  MI20140821  05/05/2014  IT 

(96)  04/05/2015 EP15166219.4 

(97)  27/02/2019 EP2941965 

(73)  DOX-AL ITALIA S.P.A. Piazzale Luigi 

Cadorna, 10 20123 Milano, 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)  Veneroni, Flavio and Dameno, Susanna 

(54)  ОБЛОЖЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

(57)  1  Процес за подготвување на матрица за 

храна за животни кој што ги опфаќа следните 

чекори: 

а) мешање на гранули од суровина од 

растително или минерално потекло, каде што 

секоја гранула од суровината содржи еден или 

повеќе додатоци за храна залепени на неа во 

од¬ре¬дена количина; 

(б) прскање на споменатата мешавина од 

гранули со водорастворлива мешавина за 

обло-жу¬вање која што содржи супстанца за 

обложување со тенок слој селектирана од скроб 

и не¬гови деривати, целулоза и нејзини 

деривати; 

в) добивање на матрица за храна за животни 

која што содржи целосно или делумно обло-

же¬ни гранули, 

каде што суровината од растително или 

минерално потекло е селектирана од групата 

која што се со¬с¬тои од калциум карбонат, 

брашно од лешник, пченкарен клас, гриз, 

сепиолит, бентонит, шеќери и лушпи од грозје,  

и каде што споменатиот додаток за храна кој 

што е залепен на гранулите од суровината е 

мангано¬ва сол. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61J 11/00, A 61J 9/04, A 61J 9/00, A 61J 

11/04  

(11)  9648   (13) Т1 

(21)  2019/372   (22) 02/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  2013794  13/11/2014  NL 

(96)  13/11/2015 EP15794560.1 

(97)  06/02/2019 EP3217945 

(73)  Hero AG Karl Roth-Strasse 8 5600 

Lenzburg, CH 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  GEELS, Abke; ALTORF, Erich; VAN 

CAPPELLEN, Witte and LEWERISSA, Ronald 

Michiel 

(54)  СКЛОП ЗА ХРАНЕЊЕ НА 

НОВОРОДЕНЧИЊА 

(57)  1  Склоп за хранење на новороденчиња (1) 

кој содржи шише за хранење (2) и запечатена 

чаша (3), чашата има затворена празнина која 

содржи еднократна доза од формула за 

новороденчиња (8) што треба да се измеша со 

вода, назначен со тоа што шишето за хранење 

(2) содржи: 

 

- држач за чаша (9), прилагоден да ја држи 

чашата (3), во отворена состојба, односно со 

затворачот (7) барем делумно отстранет; 

- цуцла (10), цуцлата (10) со основа во облик на 

лак (12) и устие (13) на таа база, со тоа што 

цуцлата имитира града; 

- прстен за составување (11), при што 

престенот за составување со можност за 

отрстранување ја поставува цуцлата (10) на 

држачот за чашата (9); 

- отвор за полнење со вода (14), при што 

отворот за полнење со вода (14) е поставен во 

прстенот за составување (11) и/или во основата 

(12) на цуцлата (10), преку кој отвор за полнење 

со вода (14) празнината за мешање (16) во 

шишето за хранење може (2) да се полни со 

вода додека отворената чаша (3) ја држи 

држачот за чаша (9) и цуцлата (10) е поставена 

на држачот за чаша (9), при што чашата (3) и 

цуцлата барем делумно ја одредуваат 

празнината за мешање (16), 

- направа за затворање (15) прилагодена да го 

запечати споменатиот отвор за полнење со 

вода (14) за да овозможи мешање, во 

празнината за мешање (16) барем делумно 

одредена од цуцлата (10) и чашата (3), на 

формулата за новороденчиња со водата, преку 

протресување на шишето за хранење (2). 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  B 01J 37/02, B 01J 35/04, F 01N 3/28, G 

01M 3/32, B 05B 13/00, B 05B 13/06, B 05C 7/04, 

B 05D 7/00  

(11)  9646   (13) Т1 

(21)  2019/373   (22) 02/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(96)  11/12/2014 EP14816197.9 

(97)  20/02/2019 EP3230708 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MASSON, Stéphane; GEISER, Joachim and 

HASSELMANN, Wolfgang 
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(54)  ПРОЦЕС ЗА ОТКРИВАЊЕ ИСТЕКУВАЊА 

ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТАЛИЗАТОРИ 

(57)  1  Процес за откривање истекувања во 

уред (122) кој се користи за производство на 

автомобилски издувни катализатори, при што 

уредот (122) се состои од комора за 

обложување (127), во која се позиционирани 

два сензори (123, 126) за мерење на 

височината на облогата (washcoat) на различни 

нивоа во рамки на комората за обложување 

(127), и која е поврзана со контролна единица 

(125), која се состои од следните чекори: 

а) воведување облога (113) во комората за 

обложување (127) до фиксно ниво (130) помеѓу 

долниот (126) и горниот сензор (123); 

б) чекање најмалку 5 секунди, но помалку 

од 30 секунди; и 

в) анализа за да се утврди дали 

контролната единица (125) сигнализира дека 

нивото на облога (130) продолжува да се 

зголемува и го допира горниот сензор (123), или 

сигнализира дека е изгубен контактот со 

долниот сензор (126). 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  B 01J 29/78, B 01J 29/85, B 01J 29/83  

(11)  9643   (13) Т1 

(21)  2019/374   (22) 02/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  20110004607  07/06/2011  EP 

(96)  06/06/2012 EP12725793.9 

(97)  27/02/2019 EP2718011 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOEGER, Nicola; SEYLER, Michael; 

ADELMANN, Katja and SPURK, Paul 

(54)  ПРОЦЕС ЗА СЕЛЕКТИВНА 

КАТАЛИТИЧКА РЕДУКЦИЈА НА АЗОТНИ 

ОКСИДИ КАЈ ИЗДУВНИ ГАСОВИ НА ДИЗЕЛ 

МОТОРИ 

(57)  1  Метод за селективна каталитичка 

редукција на азотни оксиди кај издувни гасови 

на дизел мотори со 

- додавање амонијак или соединение 

претходник од коешто може да се создаде 

амонијак, од извор независен од моторот, во 

издувниот гас којшто содржи азотни оксиди и 

којшто ќе се исчисти, и 

- поминување на смесата произведена во 

чекорот а) низ катализатор, 

 се карактеризира со тоа што 

катализаторот содржи 

a) молекуларно сито избрано од групата 

којашто се состои од шабазит SAPO-34 и ALPO-

34, коешто содржи од 1 до 10 wt.% бакар во 

однос на вкупната тежина на зеолит; и 

b) мешан оксид којшто се состои од 

 оксиди на цериум, циркониум, ниобиум 

и еден или повеќе ретки земјени елементи, или 

се состои од 

 оксиди на цериум, циркониум, ниобиум, 

волфрам и еден или повеќе ретки земјени 

елементи; 

 при што стапката на тежина помеѓу 

молекуларното сито и мешаниот оксид е од 3:1 

до 10:1. 

има уште 0 патентни барања 
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(51)  C 08G 65/333, C 08G 65/329  

(11)  9642   (13) Т1 

(21)  2019/375   (22) 03/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  473213 P  23/05/2003  US 

(96)  21/05/2004 EP13162374.6 

(97)  03/04/2019 EP2644206 

(73)  Nektar Therapeutics 455 Mission Bay 

Boulevard South, Suite 100 San Francisco, CA 

94158, 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)  Harris, Milton J.; Kozlowski, Antoni; 

McManus, Samuel P.; Bentley, Michael D. and 

Charles, Stephen A. 

(54)  PEG ДЕРИВАТИ КОИ ШТО СОДРЖАТ 

ДВА PEG СИНЏИРИ 

(57)  1  Полимерен реагенс кој што ја има 

следната структура 

каде што: 

 

POLY1 е полиалкилен оксид; 

POLY2 е полиалкилен оксид; 

(a) е 0,  2 или 3; 

(b) е 0,  2 или 3; 

(e) е 0,  2 или 3; 

(f) е 0,  2 или 3; 

(g’) е 0,  2 или 3; 

(h) е 0,  2 или 3; 

(j) е 0 до 20; 

секој R1 е независно H или органски радикал 

селектиран од групата која што се состои од 

алкил, заменет алкил, алкенил, заменет 

алкенил, алкинил, заменет алкинил, арил и 

заменет арил; 

X кога е присутен, е прва раздвојувачка 

половина; 

X2, кога е присутен, е втора раздвојувачка 
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половина; 

X5, кога е присутен, е петта раздвојувачка 

половина; 

X6, кога е присутен, е шеста раздвојувачка 

половина; 

X7, кога е присутен, е седма раздвојувачка 

половина; 

X8, кога е присутен, е осма раздвојувачка 

половина; 

R5 е разгранувачка половина; и 

Z е реактивна група. 

  

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 01R 9/24  

(11)  9636   (13) Т1 

(21)  2019/417   (22) 15/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  DE102014113075  10/09/2014  DE and 

DE102015109020  08/06/2015  DE 

(96)  31/08/2015 EP15760126.1 

(97)  20/02/2019 EP3192129 

(73)  Weidmüller Interface GmbH & Co. KG 

Klingenbergstrasse 16 32758 Detmold, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ бул. 

Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  SPEITH, Markus; WIENEKE, Andreas; 

SCHREIBER, Dietmar; RIEKE, Thorsten; BETT, 

Thorsten; SCHNEIDER, Maximilian; ROSIN, 

Maximilian and HÜLSMANN, René 

(54)  ЛЕНТА ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И МЕТОДА 

ЗА ТОА 

(57) има уште  патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/46, A 61P 35/02  

(11)  9637   (13) Т1 

(21)  2019/420   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20080112323P  07/11/2008  US and 

US20090183291P  02/06/2009  US 

(96)  06/11/2009 EP15185767.9 

(97)  27/03/2019 EP2982696 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH 

Staffelseestrasse 2 81477 München, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZUGMAIER, Gerhard and DEGENHARD, 

Evelyn 

(54)  ТРЕТМАН НА АКУТНА ЛИМФОБЛАСТНА 

ЛЕУКЕМИЈА  

(57)  1  CD19xCD3 биспецифичен единечен 

ланец на конструкција на антитело за употреба 

во метода за третманот, подобрувањето или 

елиминирањето на акутна лимфобластна 

леукемија (ALL) кај возрасен пациент, 

назначено со тоа, што наведениот пациент е 

Филаделфија хромозом позитивен (Ph+).  

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61P 5/20, A 61P 

3/14, A 61P 5/00  

(11)  9638   (13) Т1 

(21)  2019/421   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 229695 P  29/07/2009  US; US 255816 P  

28/10/2009  US and US 313635 P  12/03/2010  US 

(96)  29/07/2010 EP16190682.1 

(97)  06/03/2019 EP3192520 

(73)  KAI Pharmaceuticals, Inc. 270 Littlefield 

Avenue South San Francisco CA 94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  YIN, Qun; KARIM, Felix; BARUCH, Amos; 

MACLEAN, Derek and DAS, Kanad 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА 

НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОАТА НА 

ПАРАТИРОИДНИОТ ХОРМОН 

(57)  1  Соединение кое што содржи пептид и 

конјугирана група, назначено со тоа, што 

пептидот ја содржи секвенцата на амино 

киселина: 

Х1 - Х2 - Х3 - Х4 - Х5 - Х6 - Х7  

при што  

Х1 е D-цистеин;  

Х2 е D-аланин или D-аргинин;  

Х3 е D-аргинин;  

Х4 е D-аланин или D-аргинин;  

Х5 е D-аргинин;  

Х6 е D-аланин; и  

Х7 е D-аргинин;  

за употреба при третирање на 

хиперпаратироидизам или хиперкалцемиско 

пореметување. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 45C 13/02, A 45C 13/10, A 45C 13/26, A 

45C 5/14, A 45C 9/00, A 45F 3/04, A 45F 4/12, A 

45F 4/02, B 62D 51/02, B 62K 15/00, B 62K 

13/00, B 62K 17/00  

(11)  9639   (13) Т1 

(21)  2019/422   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  CN201510988590  24/12/2015  CN 

(96)  19/12/2016 EP16876976.8 

(97)  20/02/2019 EP3225129 

(73)  Quanzhou Fantexi Intelligence Technology 

Co., Ltd. Shikou Industry Base Jiedai Village 

Huangtang Town Hui'an County Quanzhou, 

Fujian 362000, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHEN, Huicong 

(54)  ИНТЕЛЕГЕНТНА УЧИЛИШНА ТОРБА 

(57)  1  Интелегентна училишна торба, што 

содржи тело на училишна торба (1), каде што, 

простори за складирање (16) се формирани во 

телото на училишната торба (1); тркала и уред 

за придвижување за придвижување на тркалата 

се поставени на телото на училишната торба 

(1), уредот за придвижување е поврзан со 

педали (4) на кои корисникот може да згази, и 

уредот за придвижување е електрично 

монотркало (3) чија што брзина на одење се 

контролира преку жироскоп со сензор за 

гравитација, назначено со тоа, што средства за 

селекција на книги (17) се поставени на дното 

на просторите за складирање (16) и содржат 

прво куќиште (171), прво вретено (172), прва 

пружина за компресија (173), плочка за 

одбирање (174) и копче (175); првото вретено е 

поставено во првото куќиште, со еден крај 

минува низ првото куќиште, и крајот што минува 

низ куќиштето е фиксно поврзан на долната 

крајна површина на плочката за одбирање; 

првото вретено е обезбедено со прв блок за 

стопирање (176) за ограничување на 

издолжувањето на првото вретено, прва 
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преграда (177) е поставена во првото куќиште, 

првата преграда е обезбедена со прва дупка за 

премин (178) за другиот крај од првото вретено 

да помине низ истиот, првата пружина за 

компресија е обвиена на првото вретено помеѓу 

првиот блок за стопирање и првата преграда, 

блок за заклучување (179) е поставен на крајот 

каде првото вретено поминува низ првата дупка 

за премин, копчето содржи кука за заклучување 

(1751) составена со блокот за заклучување, 

копче-капаче (1752) и втора пружина за 

компресија (1753), куката за заклучување е 

поставена во првото куќиште, еден крај на 

истата поминува низ страничен ѕид на првото 

куќиште е фиксно поврзан со копчето-капаче, 

втората пружина за компресија е обвиена на 

куката за заклучување и поставена помеѓу 

првото куќиште и копчето-капаче, плочката за 

одбирање е поставена на дното во 

внатрешноста на просторите за складирање, 

копчето-капаче е поставено на една страна од 

телото на училишната торба, просторите за 

складирање се формирани на кој било 

страничен ѕид во внатрешноста на телото на 

училишната торба, или на дното во 

внатрешноста на телото на училишната торба.  

 има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 51/00, A 61K 39/395  

(11)  9640   (13) Т1 

(21)  2019/423   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 183774 P  03/06/2009  US 

(96)  02/06/2010 EP10783998.7 

(97)  20/02/2019 EP2437790 

(73)  Immunogen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245 US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KELLOGG, Brenda A.; SINGH, Rajeeva and 

CHARI, Ravi V.J. 

(54)  МЕТОДИ ЗА КОНЈУГАЦИЈА 

(57)  1  Процес за подготовка на прочистен 

конјугат во раствор, каде што конјугатот содржи 

маитанси¬но-ид кој што содржи тиол група која 

што е поврзана за антитело, при што процесот 

ги содржи след¬ните чекори: (a) доведување на 
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маитансиноидот во контакт со бифункционален 

линкер реагенс за ковалентно да го закачи 

линкерот за маитансиноидот и со тоа да се 

подготви непрочистена прва ме¬шавина која 

што го содржи маитансиноидот кој што има 

линкери врзани за него, (б) конјугирање на 

антитело за маитансиноидот кој што има 

линкери врзани за него со подложување на 

реакција на непрочистената прва мешавина со 

антителото за да се подготви втора мешавина, 

и (в) подло¬жува¬ње на втората мешавина на 

тангенцијална филтрација на протокот, 

дијализа, гел филтрација, асорптивна 

хроматографија, селективна презипитација или 

комбинација од тоа за да се подготви 

прочистениот конјугат.  

 има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/24, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 

61P 35/00, A 61P 37/06  

(11)  9641   (13) Т1 

(21)  2019/424   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  GB20060020729  18/10/2006  GB 

(96)  18/10/2007 EP12175103.6 

(97)  06/03/2019 EP2514764 

(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)  Popplewell, Andrew George; Rapecki, 

Stephen Edward and Adams, Ralph 

(54)  АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО СЕ 

ВРЗУВААТ ЗА IL-17A И IL-17F 

(57)  1  Неутрализирачко антитело коешто 

врзува човечки IL-17A и човечки IL-17F коeшто 

има врзувачки афинитет за IL-17F подобро од 

2nM и врзувачки афинитет за IL-17A подобро од 

100pM како што е измерено со површинска 

плазмон резонанца  

има уште 18 патентни барања 
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 (51)  A 61K 39/00, A 61K 39/39, A 61K 39/02, A 

61K 39/012  

(11)  9666   (13) Т1 

(21)  2019/425   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US20080076232P  27/06/2008  US 

(96)  24/06/2009 EP15197967.1 

(97)  03/04/2019 EP3056214 

(73)  Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way 

Parsippany, NJ 07054, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Bagi, Martin Cedo; Yancy, Robert J.; Zhang, 

Shucheng; Weeratna, Risini Dhammika; 

Thompson, James Richard; Dominowski, Paul J.; 

Mannan, Ramasamy; Krebs, Richard Lee; 

Childers, Tedd A. and Olsen, Mary Kathryn 

(54)  НОВИ АДЈУВАНТНИ СОСТАВИ 

(57)  1  Состав за употреба како вакцина којшто 

содржи формулација на адјувант и терапевтски 

ефективна количина на антигена компонента, 

кадешто  

a) формулација на адјувантот којашто содржи 

Quil (Куил) A или негова прочистена фракција, 

стерол, диметил диоктадецил амониум бромид 

(ДДА), и полимер на полиакрилна киселина; и 

b) компонента на антигенот којашто содржи 

FeLV (Леукемија вирус кај мачки) антиген 

којшто содржи FeLV gp70 протеин или FeLV 

вирус или птичји антиген инфлуенца којшто 

содржи птичји инфлуенца вирус или птичји 

инфлуенца H5 протеин.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/59, C 12N 15/16, A 61K 38/00  

(11)  9668   (13) Т1 

(21)  2019/426   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261677331P  30/07/2012  US 

(96)  29/07/2013 EP13826476.7 

(97)  24/04/2019 EP2880164 

(73)  Trophogen Inc. 9714 Medical Center Dr. 

Suite 1114 Rockville, MD 20850, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SZKUDLINSKI, Mariusz and WEINTRAUB, 

Bruce, D. 
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(54)  Долгоделувачки суперагонисти на 

гликопротеински хормони 

(57)  1  Полипептид на алфа подединица 

избран од групата која се состои од полипептид 

од говедска алфа-субвиница од див тип (SEQ 

ID NO: 2), полипептид на алфа субединица со 

див тип на овца алфа субединица (SEQ ID NO: 

3), полипептид на алфа-подединицата на 

дивите видови SEQ ID NO: 4) и полипептид на 

див тип на свински алфа субедин (SEQ ID NO: 

5), каде што наведениот алфа подединет 

полипептид содржи: 

(А) аминокиселинска влошка која обезбедува 

потенцијално место за гликозилација, при што 

споменатиот вметник се поставува веднаш по 

позицијата 6 или 7 на наведениот алфа 

подединет полипептид; и 

(B) една или повеќе од следниве супституции 

на амино киселина од див тип од споменатиот 

полипептид на алфа субединица со основна 

амино киселина: 

(i) аминокиселината од див тип на позиција 15 е 

заменета со аргинин (R), 

(ii) аминокиселината од див тип на позиција 17 

од SEQ ID NO:  2, 3 или 5 е заменета со 

аргинин (R), 

(iii) див тип на амино киселина на позиција 18 е 

заменет со аргинин (R), лизин (K) или хистидин 

(H), 

(iv) амино киселината од див тип на позиција 20 

е заменета со аргинин (R) и 

(v) амино киселината од див тип на позиција 24 

е заменета со аргинин (R). 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  A 61K 49/04, A 61P 35/00  

(11)  9670   (13) Т1 

(21)  2019/427   (22) 17/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20130305830  20/06/2013  -- and 

US201361837406P  20/06/2013  US 

(96)  19/06/2014 EP14731952.9 

(97)  17/04/2019 EP3010552 
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(73)  Nanobiotix 60 rue de Wattignies 

75012 Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  LEVY, Laurent; POTTIER, Agnès; GERMAIN, 

Matthieu; POUL, Laurence and BERJAUD, Céline 

(54)  КОМПОЗИЦИИ  ЗА УПОТРЕБА ВО 

ОНКОЛОГИЈА  

(57)  1  Биокомпатибилен гел кој опфаќа 

наночестички и/или агрегати на наночестички за 

употреба во лекување на канцер кај субјект кај 

кого i) густина на секоја наночестичка и агрегат 

на наночестички е најмалку 7 g/cm3, при што 

наночестица или агрегат на наночестички се 

состои од  некој неоргански материјал кој 

опфаќа еден елемент на метал  или мешавина 

на елементи на метал, а секој елемент на 

метал има атомски број Z од најмалку 40, каде 

што секој од спомнатите наночестички и од 

спомнатиот агрегат на наночестички е обложен 

со биокомпатибилен  омот; ii)  концентрација на 

наночестички и/или агрегат на наночестички е 

најмалку околу 1mas.%; и iii) привидна 

вискозност при 2s-1гел кој опфаќа наночестички 

и/или агргати на наночестички е помеѓу околу 

0.1 Pa.s  и околу 1000 Pa.s кога е измерена 

помеѓу 20°C и 37°C, и каде лекувањето на 

канцер опфаќа фаза на изложување на целен 

на биолошкото ткиво на субјектот на гелот во 

кој спомнатиот гел го оцртува целното на 

биолошко ткиво и фаза на зрачење на гел-

оцртан целен на биолошкото ткиво.     

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  G 08G 1/052, G 08G 1/0962, B 60W 30/14 

(11)  9671   (13) Т1 

(21)  2019/428   (22) 20/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP13380018.5  26/04/2013  EP 

(96)  26/04/2013 EP13380018.5 

(97)  20/02/2019 EP2796333 

(73)  ITCiCo Spain, S.L. Calle Unión n.2 - B 

Planta 4 (Quetglas - Vives Asesores) 07001 

Palma de Mallorca, ES 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Braden, Jude 
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(54)  СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА БРЗИНА И 

СЛЕДЕЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТ 

(57)  1  Градежен систем за контрола на 

сигнали за предупредување на корисник на 

возило, системот содржи; 

 позиција обезбедување средства 

распоредени во возилото и прилагодени за 

обезбедување на локација на возилото; 

 одредување на средствата распоредени 

во возилото или на оддалечен сервер и 

прилагодени за да се одреди ограничената 

брзина за ограничување на брзината со 

споредување на локацијата на возилото со база 

на податоци за локација, база на податоци за 

локација, вклучувајќи ограничени ограничувања 

на брзината засновани на локација за 

множество локации; 

 средство за споредба распоредено во 

возилото или далечинскиот сервер и 

прилагодено за споредување на моменталната 

брзина на возилото со множество на прагови за 

секое место на возилото, при што наметнатото 

ограничено ограничување на брзината 

обезбедено од средствата за одредување е 

едно од овие прагови; 

 средства за сигнализација прилагодени 

за да произведат контролен сигнал кој одговара 

на излез од средството за споредба, 

контролниот сигнал прилагоден на најмалку 

еден од предупредувачките и автоматски ја 

контролира моменталната брзина на возилото; 

и 

 средствата за усогласеност обезбедени 

во возилото или оддалечениот сервер 

прилагодени за да се утврди дали корисникот 

или возилото е усогласен со контролниот 

сигнал, каде што 

 ако корисникот или возилото е во 

согласност со контролниот сигнал, средствата 

за сигнализација се прилагодени за генерирање 

на сигнал за усогласеност врз основа на излез 

од средствата за усогласување, и / или ако 

корисникот или возилото не е во согласност со 

контролниот сигнал, средството за 

сигнализација е прилагодено да генерира 

сигнал за неусогласеност врз основа на излезот 

од средствата за усогласување и каде што 

 средството за усогласување е 

приспособено да го следи одговорот на 

контролниот сигнал во однапред зададен 

временски период, поставувајќи временски 

праг, што укажува на време за кое корисникот 

или возилото треба да одговорат на 

контролниот сигнал  и каде што 

 усогласеноста значи мерење на 

одговорот на корисникот на контролниот сигнал 

во споредба со првата моментална брзина на 

возилото одредена со прв пат втората 

моментална брзина на возилото определена по 

втор пат, по втор пат подоцна од првиот пат. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/06, C 07D 498/22, C 07D 498/18, 

C 07D 498/10, C 07D 401/04, C 07D 401/08, C 

07D 401/10, C 07D 401/12, C 07D 403/04, C 07D 

519/00, C 07D 403/08, C 07D 471/22, C 07D 

487/18, C 07D 487/22, C 07D 498/08, A 61K 

45/06, A 61K 31/50 A 61K 31/50, A 61K 31/245

  

(11)  9676   (13) Т1 

(21)  2019/429   (22) 20/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP14843298.2  10/09/2014  EP 

(96)  10/09/2014 EP14843298.2 

(97)  20/02/2019 EP3030549 

(73)  Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand 

Avenue, 2nd Floor South San Francisco, CA 

94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BEIGELMAN, Leonid; DEVAL, Jerome; 

HENDRICKS, Robert Than; STOYCHEVA, Antitsa 

Dimitrova and STEVENS, Sarah Katherine 

(54)  ПИРИДАЗИНОН СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I), или 

негова фармацевтски прифатлива сол: 

назначено со тоа, што 

                

G1 е селектирано од групата составена од  

                           

и R5; 

G2 е водород, халоген, -CN, опционално 

супституиран C1-6 алкил, опционално 

супституиран арил, опционално супституиран 

хетероарил, -CH2OH,-CH(Y1)(OH) или -C(O)Y1; 

G3 е селектирано од групата составена од 

водород, -C(O)Y2, -C(O)O-Y2, -(CH2)-OC(O)Y2, -

(CH2)-OC(O)OY2, -(CHCH3)-OC(O)Y2 и -

(CHCH3)-OC(O)OY2; 

Y1 и Y2 се независно опционално супституиран 

C1-6 алкил или опционално супституиран арил; 

R1 е селектирано од групата составена од OR6, 

NH2, опционално супституиран алкил, 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран моно-супституиран амин, 

опционално супституиран ди-супституиран 

амин, опционално супституиран хетероциклил, 

опционално супституиран N-сулфонамидо и 

опционално супституиран алкоксиамин, 

или R1 е R10; 

R2 е водород, C1-6 алкил, опционално 

супституиран C3-6 циклоалкил, опционално 

супституиран арил, опционално супституиран 

арил(C1-6 алкил) или опционално супституиран 

C-амидо; 

R3 е водород или C1-6 алкил; 

или R2 и R3 се земени заедно со јаглеродот на 

кој тие се прикачени за да формираат 

опционално супституиран C3-6 циклоалкил или 

опционално супституиран 5 до 6 член 

хетероциклил, 

или R2 и R3 се земени заедно за да формираат 

=O; 

R4 е селектирано од групата составена од 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран циклоалкил, опционално 

супституиран циклоалкенил, опционално 

супституиран хетероарил и опционално 

супституиран хетероциклил; 

или R4 е A1RA4RB4, каде што A1 е CH или N; и 

RA4 и RB4 се секое независно опционално 

супституиран фенил; 

R5 е селектирано од групата составена од 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран циклоалкил, опционално 

супституиран циклоалкенил, опционално 

супституиран хетероарил и опционално 

супституиран хетероциклил; 
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R6 е селектирано од групата составена од 

водород, C1-6 алкил, -C(O)R7 и -C(O)NR8R9; 

R7 е селектирано од групата составена од 

водород, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

циклоалкенил, циклоалкинил, арил, 

хетероарил, хетероциклил, арил(C1-6 алкил), 

хетероарил(C1-6 алкил) и хетероциклил(C1-6 

алкил); и 

R8 и R9 се независно селектирани од групата 

составена од водород, алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, циклоалкенил, 

циклоалкинил, арил, хетероарил, хетероциклил, 

арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6 алкил) и 

хетероциклил(C1-6 алкил); 

или R8 и R9 се земени заедно со азотот на кој 

тие се прикачени за да формираат опционално 

супституиран хетероциклил; 

каде што кога R1 е R10, тогаш R10 и R4 се 

земени заедно и вклучуваат L каде што L1 ги 

поврзува R10 и R4 за да формираат 11- до 20-

член прстен, или каде што кога R1 е R10, тогаш 

R10 и R5 се земени заедно и вклучуваат L каде 

што L1 ги поврзува R10 и R5 за да формираат 

11- до 20-член прстен; 

R10 е опционално супституиран -CH2-, 

опционално супституиран-CH=CH-, O 

(кислород), S (сулфур) или NR11; 

R11 е водород или C1-6 алкил; 

L1 е -L2- или -L3-L4-L5-; 

L2 е селектирано од групата составена од 

опционално супституиран алкилен, опционално 

супституиран алкенилен, опционално 

супституиран хетероалкилен и опционално 

супституиран хетероалкенилен; 

L3 е опционално супституиран C1-6 алкилен; 

L4 е опционално супституиран циклоалкил, 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран хетероарил, опционално 

супституиран хетероциклил, O (кислород), S 

(сулфур) или NR11; и 

L5 е опционално супституиран C1-6 алкилен 

или опционално супституиран хетероалкилен; и 

Z1 и Z2 се независно 0,  2, 3 или 4. 

има уште 37 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  9679   (13) Т1 

(21)  2019/430   (22) 20/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP20120162615  30/03/2012  -- 

(96)  27/03/2013 EP13718796.9 

(97)  20/03/2019 EP2831111 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim , DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BORGES, Eric; GSCHWIND, Andreas; OTT, 

Rene Georg; BOUCNEAU, Joachim; BUYSE, 

Marie-Ange; DEPLA, Erik; MERCHIERS, Pascal 

and STEVENAERT, Frederik 

(54)  ANG2-ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Ang2-врзувачка молекула којашто 

содржи имуноглобулински единечен 

варијабилен домен, кадешто споменатиот 

имуноглобулински единечен домен содржи три 

комплементарни детерминирачки региони CDR 

CDR2 и CDR3, кадешто  

CDR1 има аминокиселинска секвенца како што 

е прикажано во SEQ ID NO: 168,  

CDR2 има аминокиселинска секвенца 

прикажано во SEQ ID NO: 171 и  

CDR3 има аминокиселинска секвенца 

прикажана во SEQ ID NO: 175. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/12, A 61K 39/40, A 61P 31/04  

(11)  9681   (13) Т1 

(21)  2019/431   (22) 20/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201161535532P  16/09/2011  US and 

US201261638731P  26/04/2012  US 

(96)  10/09/2012 EP12761789.2 

(97)  06/03/2019 EP2758432 

(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)  HUMPHREYS, David Paul; TYSON, Kerry 

Louise; LIGHTWOOD, Daniel John; KNIGHT, 

David Edward Ormonde; HERVÉ, Karine Jeannine 

Madeleine; COMPSON, Joanne Elizabeth; PAGE, 

Matthew Jon Timothy; PAYNE, Andrew Charles; 
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FISHER, Nicola Louise; MACKENZIE, Brendon 

and COX, Matthew 

(54)  НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА 

ПРОТИВ ГЛАВНИОТ ЕГЗОТОКСИН TCDA И 

TCDB НА КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ 

(57)  1  Неутрализирачкo моноклоналнo 

антителo или специфичен врзувачки фрагмент 

за TcdA, коишто содржат:  

тешка низа којашто содржи секвенца дадена во 

SEQ ID NO:49, и  

лесна низа којашто содржи секвенца дадена во 

SEQ ID NO:47.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  F 01K 25/04, F 01K 21/00  

(11)  9682   (13) Т1 

(21)  2019/432   (22) 20/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 201562169971 P  02/06/2015  US 

(96)  25/05/2016 EP16727110.5 

(97)  10/04/2019 EP3303779 

(73)  Heat Source Energy Corp. P.O. Box 362 

Salem, Utah 84653, 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)  JOHNSON, Keith Sterling 

(54)  ТОПЛИНСКИ МОТОРИ, СИСТЕМИ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВО ЗА 

РАЗЛАДУВАЊЕ ПОД ПРИТИСОК И 

ПОВРЗАНИ МЕТОДИ 

(57)  1  Метод кој што се состои од: 

мешање на масло за подмачкување со првиот 

дел од средството за разладување за да се 

фор¬мира мешавина, при што првиот дел од 
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средството за разладување е во течна фаза; 

загревање на мешавината од маслото за 

подмачкување и првиот дел од средството за 

раз-ладување за да се формира загреана 

мешавина, каде што најмалку еден дел од 

првиот дел од средството за разладување е во 

гасна фаза; 

мешање на загреаната мешавина со втор дел 

од средството за разладување, при што вто-

ри¬от дел од средството за разладување е во 

прегреана фаза; и  

атомизирање на маслото за подмачкување за 

да го распрска маслото за подмачкување во 

средството за разладување. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  F 17C 6/00  

(11)  9683   (13) Т1 

(21)  2019/434   (22) 20/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP 13195380  02/12/2013  -- 

(96)  02/12/2014 EP14805636.9 

(97)  10/04/2019 EP3077719 

(73)  SOL S.p.A. Via Gerolamo Borgazzi, 27 

20900 Monza (MB), IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  VALTOLINA, Daniele and SANTINI, Fabio 

(54)  УРЕД И МЕТОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

КРИОГЕНИ ГАСОВИ 

(57)  1  Уред (1) за дистрибуција на криогени 

течни гасови (7), кој се состои од извор (2) на 

криогениот течен гас, уреди за довод (3, 12) за 

доведување на избраната количина од 

криогениот течен гас до контејнерот за прием 

(4), мерни уреди (6) конфигурирани да ја мерат 

количината од криоген течен гас во приемниот 

контејнер (4), назначено со тоа што уредите за 

довод (3, 12) се конфигуриран да го доведат 

криогениот течен гас во приемниот контејнер (4) 

кој е отворен и на собен притисок; и со тоа што 

уредот понатаму содржи: 

          комора која може да се затвора (5) 

конфигурирана да го прими приемниот  

 контејнер (4) и барем дел од уредите за 

довод (3,12), мерните уреди (6) и 

 контролните уреди (8) кои се 

конфигурирани за контрола на доводот на 
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 криогениот течен гас во приемниот 

контејнер (4) и прекин на довод на 

 криогениот течен гас кога претходно 

определената количина од гасот ќе биде 

 внесена, уредот понатаму содржи и 

уред за затворање (14) на комората за 

 затворање (5) конфигурирана да 

дозволи премин на приемниот контејнер (4)    

 кога комората (5) е отворена. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/352, A 61K 9/00, A 61P 25/04, A 

61P 29/00  

(11)  9684   (13) Т1 

(21)  2019/436   (22) 21/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 39451 P  26/03/2008  US 

(96)  26/03/2009 EP09725784.4 

(97)  27/02/2019 EP2280687 

(73)  Stichting Sanammad Bijleveldsingel 89 

6521 AP Nijmegen, 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 DAMME, Philippus Anne; 

ANASTASSOV, George Evgeniyevich and 

LEKHRAM, Changoer 

(54)  СОСТАВИ ЗА ГУМА ЗА ЏВАКАЊЕ КОИ 

ШТО СОДРЖАТ КАНАБИНОИДИ  

(57)  1  Состав за гума за џвакање кој што 

содржи канабиноид, при што составот за гумата 

за џвакање со¬др-жи 25 до 85% од тежината на 

базата на гумата, врз основа на вкупната 

тежина на составот за гума за џвакање, при 

што канабиноидот е обезбеден во и на 

празнините или порите во рамките на цврст 

материјал составен од целулоза, при што 

најмалку 1% од тежината до не повеќе од 30% 

од тежина¬та, врз основа на вкупната тежина 

на канабиноидот, во составот за гумата за 

џвакање се ослободува во рок од 5 минути по 

голтањето и каде што почетокот на 

ослободувањето започнува во рок од 3 ми¬нути 

подоцна.  

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  F 16B 25/00, C 22C 21/14, C 22C 21/16  

(11)  9685   (13) Т1 

(21)  2019/437   (22) 21/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  EP17156731.6  17/02/2017  EP 

(96)  17/02/2017 EP17156731.6 

(97)  10/04/2019 EP3363924 

(73)  Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & 

Co. Werdohler Straße 40 58809 Neuenrade, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Wingen, Theodor and Druskus, Janina 

(54)  АЛУМИНИУМСКА ЛЕГУРА 
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(57)  1  Алуминиумска легура за производство 

на жица со ладна обработка, особено за 

производство на елементи за поврзување која 

што се состои од: 

0.4 до 1.0 % од тежината на силициум, 

се до 0.2 % од тежината на железо, 

5.0 до 6.1 % од тежината на бакар, 

се до 0.5 % од тежината на манган, 

1.5 до 2.2 % од тежината на магнезиум, 

се до 0.2 % од тежината на хром, 

0.15 до 1.0 % од тежината на никел, 

се до 0.3 % од тежината на цинк, 

се до 0.25 % од тежината на титан и 

и останатото алуминиум, 

како и други додатоци, кои не преминуваат 0.05 

% од тежината индивидуално и 0.15 % од 

целокупната тежина, кадешто односот на 

алуминиум е поголем од 90% од тежината. 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/375, A 61K 31/765, A 61K 31/77, A 

61K 9/08, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 61K 33/14

  

(11)  9686   (13) Т1 

(21)  2019/438   (22) 21/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 201261699488 P  11/09/2012  US and 

US 201361787366 P  15/03/2013  US 

(96)  10/09/2013 EP13762101.7 

(97)  06/03/2019 EP2895163 

(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)  HALPHEN, Marc; COCKETT, Alasdair; 

UNGAR, Alex; CLAYTON, Lucy; 

CHRISTODOULOU, Mark; DAVIDSON, Ian; 

FARRAG, Lynn; JONES, Leighton; PETROSSIAN, 

Vanik; STEIN, Peter; TISI, David and 

WORTHINGTON, Jeffrey 

(54)  СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ПЕГ И 

АСКОРБАТ 

(57)  1  Состав на примеса со вода, кадешто 

составот е опционално присутен во два или 

повеќе дела и содржи:  

а) 150 до 400 mmol аскорбатен анјон добиен од 

смеса на:  

(i) аскорбинска киселина и  

(ii) една или повеќе соли на аскорбинска 

киселина  

компонентите (i) и (ii) се присутни во моларен 

однос од 1:4.5 до 1:7.0; и  

b) 5 до 100 g полиетилен гликол.  

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07K 7/08, A 61K 38/08, A 61K 45/06, A 

61K 31/145, A 61K 38/10, A 61P 31/04  

(11)  9689   (13) Т1 

(21)  2019/439   (22) 21/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  PCT/GB2010/000631  31/03/2010  --; GB 

201016733  05/10/2010  GB and US 390081 P  

05/10/2010  US 

(96)  30/03/2011 EP11730384.2 

(97)  08/05/2019 EP2552434 

(73)  NovaBiotics Limited The Cruickshank 

Building Craibstone Aberdeen AB21 9TR, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  O'NEIL, Deborah; CHARRIER, Cedric and 

MERCER, Derry 

(54)  ПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Пептид составен од аминокиселинска 

секвенца RRRFRFFFRFRRR.  

 има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 05C 1/02, C 05C 3/00, C 05G 3/08, C 07B 

41/08, C 07D 231/12  

(11)  9690   (13) Т1 

(21)  2019/440   (22) 22/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  DE20131020588  13/12/2013  DE 

(96)  12/12/2014 EP14821540.3 

(97)  20/03/2019 EP3080057 

(73)  EuroChem Agro GmbH Reichskanzler-

Müller-Str. 23 68165 Mannheim, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PETERS, Nils and HÄHNDEL, Reinhardt 

(54)  СМЕСА ЗА ЃУБРИВО КОЈАШТО 

СОДРЖИ ИНХИБИТОР НА НИТРИФИКАЦИЈА 

(57)  1  Смеса за ѓубриво којашто содржи  

 

A. калциум амониум нитрат минерално ѓубриво, 

коешто покрај амониум нитрат и калциум 

карбонат и/или магнезиум карбонат и 

опционално вода, може да содржи се до 15 

wt%, базирано на калциум амониум нитрат 

минерално ѓубриво без вода, или дополнителни 

состојки, 

B. 100 до 10 000 ppm од тежината, базирано на 

компонента A без вода, од 2-(N-3,4-
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диметилпиразол)сукцинска киселина.  има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 61K 39/00, A 61K 39/015, A 61K 39/12, A 

61K 9/113, A 61K 47/24, A 61K 47/26, A 61K 

9/107, A 61K 39/39  

(11)  9697   (13) Т1 

(21)  2019/441   (22) 22/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261596066P  07/02/2012  US 

(96)  07/02/2013 EP13746983.9 

(97)  08/05/2019 EP2811981 

(73)  Infectious Disease Research Institute 

1616 Eastlake Avenue East Suite 400 

Seattle, Washington 98102, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  REED, Steven, G.; FOX, Christopher; 

BALDWIN, Susan and VEDVICK, Thomas 

(54)  ПОДОБРЕНИ АДЈУВАНТИ 

ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ TLR4 

АГОНИСТИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА НА 

ИСТИТЕ 

(57)  1  Масло-во-вода емулзија којашто содржи 

TLR4 агонист и метаболизирачко масло, 

кадешто метаболизирачкото масло е присутно 

во масло-во-вода емулзија со концентрација од 

0.01%-1% v/v, и кадешто 

хидрофобниот:липофилниот баланс (HLB) на 

масло-во-вода емулзија е поголем од 9, или 

поголем од 10, или помеѓу 9-12, кадешто TLR4 

агонистот е избран од групата составена од 

монофосфорил липид A (MPL), 3-O-деацилиран 

монофосфорил липид A и систематски 

глукопиранозил липиден адјуванс (GLA).   

 има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 12N 9/88  

(11)  9698   (13) Т1 

(21)  2019/442   (22) 22/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 201361813586 P  18/04/2013  US and 

US 201361897932 P  31/10/2013  US 

(96)  17/04/2014 EP14784792.5 

(97)  03/04/2019 EP2986722 
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(73)  Codexis, Inc. 200 Penobscot Drive 

Redwood City, CA 94063, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  HUISMAN, Gjalt, W.; AGARD, Nicholas, J.; 

MIJTS, Benjamin; VROOM, Jonathan and ZHANG, 

Xiyun 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ ФЕНИЛАЛАНИН 

АМОНИЈАК-ЛИAZ ПОЛИПЕПТИДИ  

(57)  1  Модифициран полипептид кој има 

активност на фенилаланин амонијак-лиаза 

(FAL) којa опфаќа: а) секвенца на 

аминокиселини што е најмалку 85% идентична 

со референтната секвенца  SEQ ID NO: 4 или 

нејзин функционален фрагмент; и б) најмалку 

една разлика во остатокот од аминокиселината 

кога ќе се спореди со SEQ ID NO: 4 или 

неговиот функционален фрагмент во една или 

повеќе позиции на аминокиселини; и в) кои 

покажуваат подобрени својства избрани од 

следните i) зголемена каталитичка активност, ii) 

намалена чувствителност кон протеолиза, iii) 

зголемени толеранции на киселата pH вредност 

или која било комбинација i), ii), или iii) кога ќе 

се спореди со референтната секвенца SEQ ID 

NO: 4, кадешто најмалку една разлика на 

аминокиселини е на позиција 307, и каде што 

положбите на аминокиселината се нумерирани 

како референтна секвенца  SEQ ID NO: 4.  

 има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61M 5/178, A 61M 5/315, A 61M 5/31  

(11)  9699   (13) Т1 

(21)  2019/443   (22) 23/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 201161478748 P  25/04/2011  US and 

US 201261597248 P  10/02/2012  US 

(96)  25/04/2012 EP12776388.6 

(97)  27/02/2019 EP2701773 

(73)  Icon Bioscience, Inc. 480 Pleasant Street, 

Suite B300 Watertown, MA 02472, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PHAM, Tan; WHITE, William, S.; HUANG, 

Glenn, T.; HU, Mae, W. and WONG, Vernon G. 

(54)  ДОЗНИ ВОДИЛКИ ЗА ИНЈЕКЦИСКИ 

ШПРИЦ 

(57)  1  Систем-водилка со двојна доза-полнење 

за испорачување дози за полнење и издавање 

на еден, мал волумен на доза од инјекциски 

шприц што содржи:  

(a) водилка за испорачување дози 

конфигурирана да биде поставена барем 

делумно околу продолжена клипна рачка од 

шприц од инјекцискиот шприц на локација во 

близина на најблискиот крај од сад на шприц од 

инјекцискиот шприц и периферно на 

најблискиот крај од продолжената клипна рачка 

за водено поместување на клипната рачка низ 

него, назначено со тоа, што водилката за 

испорачување дози е крута долж нејзината 

висина и има предодредена димензија, и е 

конфигурирана да запре движење на 

продолжената клипна рачка од шприц во садот 

на шприцот така што предодредено растојание 

останува помеѓу најблискиот крај на садот на 

шприцот и најблискиот крај на клипната рачка, 

предодреденото растојание одговара на 

предодредената димензија на водилката за 

испорачување дози; каде што, опционално, 

водилката за испорачување дози додатно 

содржи индикација за волумен на доза што 

треба да се исфрли од инјекцискиот шприц 

користејќи ја водилката за испорачување дози; 

и  

(б) отстранлива водилка со доза-полнење што 

содржи рачка и синџир поврзан за рачката, 

синџирот е конфигуриран да биде отстранливо 

поставен долж водилката за испорачување 

дози, каде што синџирот е крут долж неговата 

висина и вклучува отвор за removably receiving 

водилката за испорачување дози, и каде што 

синџирот има предодредена димензија, и е 

конфигуриран да запре движење на 

продолжената клипна рачка во садот на 

шприцот, така што да остане предодредено 

растојание помеѓу најблискиот крај на садот на 

шприцот и најблискиот крај на клипната рачка, 

предодреденото растојание одговара на 

предодредената димензија на синџирот на 

отстранливата водилка со доза-полнење; каде 

што, опционално, отстранливата водилка со 

доза-полнење додатно содржи индикација за 

волумен на доза што треба да се задржи од 

инјекцискиот шприц користејќи ја отстранливата 

водилка со доза-полнење; 

каде што разликата помеѓу предодредената 

димензија на водилката за испорачување дози 

и предодредената димензија на синџирот на 

отстранливата водилка со доза-полнење е h и 

се пресметува од формулата: 

каде што v е волуменот на дозата што треба да 

се испорача, r е радиусот на внатрешната 

димензија на садот на шприцот, и h е 

растојанието што треба да го помине клипната 

рачка во рамките на садот на шприцот за да го 

испорача волуменот на дозата; 

каде што, опционално, предодредената 

димензија на водилката за испорачување дози 

е прилагодена да се корегира за притискање на 

најблискиот крај на садот на шприцот; и 

каде што, опционално, шприцот е стаклен 

шприц. 

има уште 5 патентни барања 
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 (51)  H 02K 53/00, F 03B 17/04  

(11)  9700   (13) Т1 

(21)  2019/445   (22) 23/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  2017/11  15/03/2017  -- 

(96)  26/03/2015 EP15722922.0 

(97)  27/02/2019 EP3140540 

(73)  Akbayir Holding UG Erbacher Straße 25 

64743 Beerfelden, 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)  AKBAYIR, Zeki 

(54)  УРЕД И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА 

РОТАЦИОНО ДВИЖЕЊЕ 

(57)  1  Уред за производство на ротационо 

движење кој што има прв контејнер (2) кој што е 

исполнет со течност (1), каде што во течноста 

(1) е поставен првиот уред за пренесување на 

пловноста (3) со пе¬ри¬ферни прифатни 

елементи (4) за оперативните делови (7) кои 

што се издигаат во течноста (1) од долниот 

регион (5) на течноста (1) ) во горниот регион 

(6) на течноста (1), каде што е поставен 

над¬вор од течноста (1) прв уред за 

пренесување на гравитациона сила (8) кој што е 

оперативно поврзан со првиот уред за 

пренесување на пловноста (3) и кој што има 

периферни прифатни елементи (9) за 

оперативните делови (7) и каде што 

оперативниот дел (7) кој што се издигнал во 

горниот регион (6) се преместува од 

прифатниот елемент (4) на првиот уред за 

пренесување на пловноста (3) со помош на 

испуст (10) до прифатниот елемент (9) на  

првиот уред за пренесување на гравитациона 

сила (8) за транспорт до долниот регион (5) на 

течноста (1), каде што 

оперативниот дел (7) се внесува преку уред за 

внесување (11) во долниот регион (5) на 

течноста (1) за да биде прифатен со помош на 

прифатниот елемент (4) на првиот уред за 

пренесување на плов¬носта (3) и за 

издигнување во течноста (1), така што првите 

уреди за пренесување на пловноста  и за 
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пренесување на гравитационата сила (3, 8) се 

ротациски придвижени со помош на пловноста 

и гра¬ви¬тационата сила, 

каде што 

втор контејнер (12) е поставен на одредено 

растојание од првиот контејнер (2), кој што исто 

така е ис¬полнет со течност (1) и кој што има 

втори уреди за пренесување на пловноста и за 

пренесување на гравитационата сила (13, 14) 

кои што соодветствуваат и кои што се 

оперативно поврзани на истиот начин со првите 

уреди за пренесување на пловноста и за 

пренесување на гравитационата сила (3, 8) и 

кој што има соодветен испуст (15) и соодветен 

уред за внесување (16) за оперативните делови 

(7), така што вторите уреди за пренесување на 

пловноста и за пренесување на гравитационата 

сила (13, 14) се ротациски придвижени на 

истиот начин како и првите уреди за 

пренесување на пловноста и за  пренесување 

на гравитационата сила (3, 8) со помош на 

пловноста и гравитационата сила, и со тоа што 

има погонска единица (17) помеѓу првиот 

контејнер (2) и вториот контејнер (12) која што 

ги контролира двата уреди за внесување (1 16) 

со помош на движење напред и назад, особено 

со по¬гонски клип за наизменично внесување 

на оперативните делови (7) во течноста (1) на 

првиот контеј¬нер (2) и во течноста (1) на 

вториот контејнер (12). 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 21D 6/00, C 21D 8/02, C 22C 38/04, C 22C 

38/06, C 22C 38/20, C 22C 38/54, C 22C 38/26, C 

22C 38/28, C 22C 38/42, C 22C 38/44, C 22C 

38/46, C 22C 38/48, C 22C 38/50, C 22C 38/02, C 

22C 38/00, C 22C 38/24  

(11)  9701   (13) Т1 

(21)  2019/446   (22) 23/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201261695771P  31/08/2012  US and 

US201313837500  15/03/2013  US 

(96)  28/08/2013 EP13759947.8 

(97)  03/04/2019 EP2890825 

(73)  Ak Steel Properties, Inc. 9227 Centre 

Pointe Drive West Chester, OH 45069, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  YOSHITAKE, Eizo 

(54)  ЖЕЛЕЗЕН НЕ’РЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИK СО 

ОДЛИЧНА ОТПОРНОСТ КОН ОКСИДАЦИЈА, 

ДОБРА ЦВРСТИНА НА ВИСОКА 

ТЕМПЕРАТУРА И ДОБРА 

ДЕФОРМАТИВНОСТ 

(57)  1  Железен не’рѓосувачки челик составен 

од следните елементи со тежински проценти:  

 

0.020% или помалку јаглерод  

0.020% или помалку азот 

15-20% хром 

0.30% или помалку титан 

0.28-0.50% ниобиум 

1.0-2.00% бакар 

1.0-1.7% силикон 

0.4-1.5% магнезиум 

0.050% или помалку фосфор 

0.01% или помалку сулфур 

0.020% или помалку алуминиум 

опционално еден или повеќе елементи избрани 

од групата составена од 3.0% или помалку 

молибден, 0.010% или помалку бор, 0.5% или 

помалку ванадиум и 1.0% или помалку никел и 

балансот е железо и неизбежни нечистотии,  

под услов да врската:  

 

 

е исполнета.  

има уште 0 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/90  

(11)  9702   (13) Т1 

(21)  2019/447   (22) 23/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US201462083005P  21/11/2014  US; 

US201562182314P  19/06/2015  US and 

US201562211421P  28/08/2015  US 

(96)  20/11/2015 EP15804289.5 

(97)  20/03/2019 EP3221457 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 1059 US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MACDONALD, Lynn; LAI, Ka-Man Venus; 

MURPHY, Andrew J.; VORONINA, Vera; 

FRENDEWEY, David; DROGUETT, Gustavo; 

GAGLIARDI, Anthony; AUERBACH, Wojtek; 

VALENZUELA, David M. and YANCOPOULOS, 

George D. 

(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ЦЕЛНА 

ГЕНЕТСКА МОДИФИКАЦИЈА СО УПОТРЕБА 

НА ПАРОВИ НА ВОДЕЧКИ РНК 

(57)  1  Постапка за правење на биалелична 

модификација за геномски целен локус во 

геном во рамките на клетка, којашто содржи:  

(I) воведување во популација на клетки:  

(a) Cas протеин; 

(b) прва водечка РНК којашто хибридизира во 

прва CRISPR РНК препознавачка секвенца во 

рамките на геномскиот целен локус; 

(c) втора водечка РНК којашто хибридизира во 

втора CRISPR РНК препознавачка секвенца во 

рамките на геномскиот целен локус; и 

(d) целен вектор којшто содржи вметната 

нуклеинска киселина на страна на 5’ хомологна 

гранка којашто хибридизира до 5’ целна 

секвенца во рамките на геномскиот целен локус 

и 3’ хомологна гранка којашто хибридизира до 

3’ целна секвенца во рамките на геномскиот 

целен локус, кадешто ако клетката е едно-

клеточен ембрионски стадиум тогаш целниот 

вектор не е поголем од 5 kb во должина;  

кадешто геномот содржи пар од први и втори 

хомологни хромозоми коишто го содржат 

геномскиот целен локус, опционално кадешто 

првата и втората CRISPR РНК препознавачка 

секвенца на страна на сите или на дел од 

кодирачка секвенца за ген; и 

кадешто Cas протеин ја расцепува барем една 

од првата и втората CRISPR РНК 

препознавачка секвенца за да се добие барем 

едно прекршување на двојната- низа во секои 

од прв и втoр хомологни хромозоми, 

опционално кадешто воведувањето на двата 
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прва и втора водечка РНК резултира во 

покачена биалелична модификациона 

ефикасност којашто споредена со 

воведувањето на или првата водечка РНК или 

само втората водечка РНК; и  

(II) идентификација на клетка којашто содржи 

модифициран геномски целен локус којшто 

содржи делеција и/или вметнување, кадешто 

идентификацијата содржи изведување на 

квантитативен тест на модификација на алела 

и тест на задржување, кадешто тестот на 

модификацијата на алела содржи:  

(a) тест за добивка на алела за да се определи 

бројот на копија од вметната нуклеинска 

киселина во ДНК модел во примерок од 

геномската ДНК од клетката; и/или 

(b) тест за загуба на алела за да се определи 

бројот на копија во примерок од геномскиот 

ДНК или ДНК модел во рамките на геномскиот 

целен локус којшто е целта за делеција, и  

кадешто тестот за задржување го определува 

бројот на копија во примерокот на геномската 

ДНК на 5’ целната секвенца од ДНК моделот 

којшто е наменет за да се задржи 

модифицираниот геномски целен локус и/или 3’ 

целна секвенца од  ДНК модел којшто е 

наменет за да биде задржан во 

модифицираниот геномски целен локус, 

кадешто клетката не е добиена со употреба на 

постапка којашто вклучува модификација на 

герм линија со генетска идентичност на човечко 

суштество или којашто вклучува употреба на 

човечки ембрион за индустриски или 

комерцијални цели и кадешто постапката не е 

постапка за лекување на човечко или 

животинско тело со терапија или операција. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/55, A 61K 38/20  

(11)  9703   (13) Т1 

(21)  2019/448   (22) 27/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  US 201361784669 P  14/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14722463.8 

(97)  24/04/2019 EP2970423 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320-1799, US 
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(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)  KAROW, Margaret; KANNAN, Gunasekaran; 

GAVIN, Marc A.; LI, Li and PEARSON, Joshua T. 

(54)  ИНТЕРЛЕУКИН-2 МУТЕИНИ ЗА ШИРЕЊЕ 

НА T-РЕГУЛАТОРНИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Fc-фузиски протеин кој што содржи Fc и 

човечки интерлеукин-2 (IL-2) мутеин кој што 

содржи V91K замена и аминокиселинска низа 

која што е најмалку 90% идентична на 

аминокиселинската низа из¬ло¬жена во НИЗА 

ИД БР: каде што споменатиот IL-2 мутеин 

стимулира T регулаторни клетки.  

 има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 35/00, 

A 61P 29/00  

(11)  9704   (13) Т1 

(21)  2019/449   (22) 27/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  GB 0700432  10/01/2007  GB and US 

921310 P  02/04/2007  US 

(96)  08/01/2008 EP14176452.2 

(97)  03/04/2019 EP2805945 

(73)  MSD Italia S.r.l. Via Vitorchiano, 151 

00189 Rome, 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)  Ontoria Ontoria, Jesus Maria; Scarpeli, Rita; 

Schultz-Fademrecht, Carsten and Jones, Philip 

(54)  ИНДАЗОЛИ ЗАМЕНЕТИ СО АМИД КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ПОЛИ(ADP-

РИБОЗА)ПОЛИМЕРАЗА (PARP 

 

(57)  1  Комбинација која што содржи 

соединение со формула I: 

каде што: 

 

R1 е водород или флуор; и 

R2 е водород или флуор; 
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или негова фармацевтски прифатлива сол, 

стереоизомер или тавтомер и еден или повеќе 

агенси против канцер. 

има уште 19 патентни барања 

 

 

 (51)  B 01J 19/24, B 01J 35/04, B 01J 37/02, B 

01J 37/03, B 01J 37/08, B 01J 4/02, B 01J 4/00, B 

05D 7/22, C 10G 1/02  

(11)  9705   (13) Т1 

(21)  2019/450   (22) 27/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  WO2014EP70813  29/09/2014  -- 

(96)  11/09/2015 EP15763303.3 

(97)  20/03/2019 EP3200932 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MASSON, Stéphane and MALENTAQUE, 

Celio 

(54)  БРЗ ПРОЦЕС ЗА ХОМОГЕНО 

ОБЛОЖУВАЊЕ 

(57)  1  Процес за хомогено обложување 

супстрати (1) за производство на катализатори 

за пречистување на издувните гасови, особено 

за моторни возила, кои се цилиндрични 

супстрати и секој од кои има два краја, 

периферна површина и должина на оската L, а 

од едниот до другиот крај поминуваат многу 

канали, со течно средство за обложување, 

спротивно на силата на гравитација, 

 каде воведувањето на течното средство 

за обложување (113) во супстратот оддолу (7) 

се контролира на таков начин што брзината на 

обложување од дел од должината на оската кон 

крајот на супстратот се намалува споредено со 

брзината на првичното воведување на течното 

средство за обложување во супстратот (1), и 

 каде височината на облогата во 

комората за обложување се проверува преку 

сензори за проводливост (4) пред течното 

средство за обложување (113) да навлезе во 

супстратот, и 

 брзината на обложување на почетокот 

од воведувањето на течното средство за 

обложување е поголема или еднаква на 0,1 m/s, 

и 

 намалувањето на брзината на 

обложување не започнува сè додека половина 

од супстратот веќе не е навлажнета со течното 

средство за обложување, и каде брзината на 

обложување при првичното воведување на 

течното средство за обложување во супстратот 

е најмалку два пати поголема споредено со 

брзината на обложување кратко време пред 

течното средство за обложување да се појави 

на врвот од супстратот (1), што ја претставува 

брзината на обложување во точката на 95 % од 

супстратот. 

  

 има уште 4 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

 

 

 (51)  B 01J 20/20, B 01J 21/18, B 01J 23/42, B 

01J 35/00, B 01J 37/02, H 01B 1/04, H 01M 4/92, 

C 09K 5/14, B 82Y 30/00  

(11)  9706   (13) Т1 

(21)  2019/456   (22) 28/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  NL 2005365  17/09/2010  NL 

(96)  16/09/2011 EP11760877.8 

(97)  15/05/2019 EP2616391 

(73)  CarbonX IP B.V. Rembrandt Tower, 35th 

Floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam, 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 RAALTEN, Rutger Alexander David; 

KOWLGI, Krishna Narayan Kumar and KOPER, 

Gerardus Joseph Maria 

(54)  ЈАГЛЕРОДНИ НАНОСТРУКТУРИ И 

МРЕЖИ ПРОИЗВЕДЕНИ СО ХЕМИСКО 

ТАЛОЖЕЊЕ НА ПАРЕА 

 

(57)  1  Метод за производство на кристални 

јаглеродни наноцевки и / или мрежа од 

кристални јагле-родни наноцевки, кој што се 

состои од 

 

(i) обезбедување на биконтинуирана микро-

емулзија која што содржи метални 

наночестич¬ки со просечна големина на 

честички помеѓу 1 и 100 nm и каде што 

отстапувањата во голе¬мината на честичките 

од просечната големина на честички се помали 

од 10 %; 

(ii) доведување на биконтинуираната микро-

емулзија во контакт со подлога; и 

(iii) подложување на споменатите метални 

наночестички и извор на гасовит јаглен на хе-

ми¬ско таложење на пареа, со што се 

формираат јаглеродни наноцевки и / или мрежа 

на јагле¬родни наноцевки. 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(51)  A 01B 69/00, A 01G 17/00  

(11)  9708   (13) Т1 

(21)  2019/457   (22) 28/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  13181118.4  21/08/2013  EP 

(96)  21/08/2013 EP13181118.4 

(97)  17/04/2019 EP2710870 

(73)  BRAUN Maschinenbau GmbH 

Albert-Einstein-Strasse 10 76829 Landau, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Пронајдувачот не сака да биде наведен 

(54)  СИСТЕМСКИ УРЕД ЗА УПОТРЕБА ПРИ 

БЕРБА ВО ЛОЗАРСТВО И ОВОШТАРСТВО 

(57)  1  Системски уред за поврзување со 

превозно средство (1) кој се употребува помеѓу 

редовите на растенијата (6, 7) во лозарството и 

одгледување на овошје, којшто имаат најмалку 

еден уред за процесирање (8, 9, 12, 13, 16, 17) 

коишто има елемент за процесирање (10, 1 14, 

15, 18, 19), чијашто оперативна позиција е во 

можност да се прилагоди во однос на 

преносното возило (1), и којшто има средство 

(30-35), којшто содржи сензорски уреди (20-28), 

за целосно автоматско прилагодување на 

оперативната позиција на елементот за 

процесирање (10, 1 14, 15, 18, 19) за промена 

во бараната оперативна позиција поради 

движењето на превозното средство (1) помеѓу 

редовите растенија (6, 7) поради девијациите 

во позициите на растенијата од линијата на 

подредување (40) на редовите растенија (6, 7), 

кадешто сензорските уреди (20-28) се наменети 

за откривање на позициите на растенијата во 

однос на превосното средство (1) и исто така за 

откривање на промените во позицијата на 

превозното средство (1) кое се наоѓа на тоа 

место откако времето во чија позиција 

соодветното растение е детектирано, и 

кадешто средството за автоматско 

прилагодување (30-35) содржи уреди за 

контрола на оперативната позиција на 

елементите на процесирање (10, 1 14, 15, 18, 

19), вклучувајќи контрола на основата на 

определените промени  во позицијата на 

превозното средство, 

се карактеризира со тоашто 

сензорските уреди (20-28) содржат сензор (20) 

за скенирање на регион во насока на движење 

од предната страна на превозното средство (1) 

за време на детекција на заедно редовите на 

растенијата (6, 7) и определување на позициите 

на стеблото на растението во редовите на 

растенијата на ниво на земјата, и со тоашто 

автомасткиот уред за прилагодување (30-35) 

понатаму содржи контролен уред (29) којшто 

повремено ги сочувува вредностите на 

измерените позиции и профилот на земјиштето.  

има уште 10 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(51)  A 61K 36/185, A 61K 47/44, A 61K 8/02, A 

61K 8/92, A 61K 8/97, A 61K 9/00, A 61K 9/02, A 

61K 9/20, A 61K 9/48, A 61Q 17/00  

(11)  9709   (13) Т1 

(21)  2019/458   (22) 29/05/2019 

(45) 31/10/2019 

(30)  IT RM20140138  18/03/2014  IT 

(96)  10/03/2015 EP15714645.7 

(97)  24/04/2019 EP3119380 

(73)  Aboca S.p.A. Società Agricola 

Frazione Aboca 20 52037 Sansepolcro (AR), 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)  MERCATI, Valentino and RAMPOLDI, Luca 

(54)  СОСТАВИ КОИ ШТО СОДРЖАТ 

ПРОИЗВОДИ ОД ПЧЕЛА 

(57)  1  Состав кој што содржи 

од ≥0.1 ≤30 делови според тежината мед 

од ≥0,1 ≤17 делови според тежината пчелин 

восок 

од ≥ 65 делови според тежината какао путер 

за вкупно 100 делови според тежината, 

каде што споменатите делови според тежината 

од пчелиниот восок се ≥5; или ≥10; или ≥15. 

има уште 24 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)  

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61K31/517 8A61K31/506 9655 T1 

8A45D24/04 8A01K13/00 9657 T1 

8A61K31/4178 8A61K31/417 9623 T1 

8C07F9/06 8C07F9/06 9695 T1 

8B01J29/76 8F01N3/023 9696 T1 

8A61K51/10 8C07K16/30 9612 T1 

8C07D263/42 8C07D417/04 9658 T1 

8A61K39/39 8A61K39/39 9666 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 9694 T1 

8C09K3/18 8C09K3/18 9672 T1 

8C07D498/18 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D519/00 8C07D471/22 9676 T1 

8H01L35/34 8C23C4/08 9677 T1 

8C07K16/28 8C12N15/00 9680 T1 

8C07K16/46 8C12N15/00 9680 T1 

8F01K21/00 8F01K21/00 9682 T1 

8C22C21/16 8C22C21/14 9685 T1 

8A01G17/00 8A01B69/00 9708 T1 

8A61K33/14 8A61K47/10 9686 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 9686 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 9691 T1 

8E04F21/165 8E04F21/00 9647 T1 

8C07C67/03 8C07C51/09 9627 T1 

8C07K16/32 8A61K39/00 9653 T1 

8H04N19/159 8H04N19/117 9629 T1 

8H04N19/82 8H04N19/117 9629 T1 

8A61K31/519 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K47/02 8A61K9/20 9662 T1 

8A61K9/00 8A61K9/20 9662 T1 

8A61P3/10 8A61K9/20 9662 T1 

8C07D405/04 8C07D405/14 9663 T1 

8H04N19/13 8H04N19/18 9632 T1 

8H04N19/136 8H04N19/18 9632 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 9630 T1 

8C07K14/705 8A01K67/027 9630 T1 

8A01N41/06 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D207/325 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D239/34 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D295/096 8C07C311/08 9631 T1 

8A61P3/10 8A61K38/26 9609 T1 

8B65D88/12 8B01D11/00 9610 T1 

8C07K14/715 8C07K14/54 9614 T1 

8H02K53/00 8H02K53/00 9700 T1 

8C22C38/04 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/24 8C22C38/02 9701 T1 

8A61K38/20 8C07K14/55 9703 T1 

8C07K14/55 8C07K14/55 9703 T1 

8B05D7/22 8B05D7/22 9705 T1 

8C10G1/02 8B05D7/22 9705 T1 

8A45C13/26 8A45C9/00 9639 T1 

8A45C5/14 8A45C9/00 9639 T1 

8A61P35/00 8C07K16/24 9641 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 9641 T1 

8A61M31/00 8A61K38/17 9620 T1 

8A61P25/00 8A61K38/17 9620 T1 

8A61P9/10 8A61K38/17 9620 T1 

8B05C7/04 8G01M3/32 9646 T1 

8A61P35/00 8A61K31/506 9655 T1 

8A01K13/00 8A01K13/00 9657 T1 

8A61K31/417 8A61K31/417 9623 T1 

8A61P9/10 8A61K31/417 9623 T1 

8B01D53/94 8F01N3/023 9696 T1 

8B01J29/85 8F01N3/023 9696 T1 
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8F01N3/20 8F01N3/023 9696 T1 

8A61K39/00 8C07K16/30 9612 T1 

8C12N15/70 8A61K39/02 9613 T1 

8B01D5/00 8B01D5/00 9615 T1 

8C02F1/44 8B01D5/00 9615 T1 

8C07D417/04 8C07D417/04 9658 T1 

8A61K39/00 8A61K39/39 9666 T1 

8A61K39/012 8A61K39/39 9666 T1 

8A61C13/34 8A61C8/00 9669 T1 

8C07D217/12 8C07D217/12 9693 T1 

8C07D295/096 8C07D295/096 9675 T1 

8C07D401/12 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D487/18 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D498/08 8C07D471/22 9676 T1 

8C12N15/00 8C12N15/00 9680 T1 

8C12P21/08 8C12N15/00 9680 T1 

8A61P31/04 8C07K16/12 9681 T1 

8A61P1/00 8C07D487/04 9707 T1 

8A61K31/352 8A61K9/00 9684 T1 

8A61K31/765 8A61K47/10 9686 T1 

8A61K9/08 8A61K47/10 9686 T1 

8A61K9/00 8A61K9/14 9687 T1 

8A61P31/04 8A61K38/08 9689 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 9691 T1 

8E02F9/24 8H02G1/06 9651 T1 

8G02B6/50 8H02G1/06 9651 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9652 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 9653 T1 

8A61K31/196 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K31/555 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K31/69 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K31/706 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K31/7068 8C07D471/14 9661 T1 

8C07D413/14 8C07D405/14 9663 T1 

8H04N19/70 8H04N19/18 9608 T1 

8A61K47/00 8A61K38/26 9609 T1 

8B01D11/04 8B01D11/00 9610 T1 

8B01D21/00 8B01D11/00 9610 T1 

8C22B3/22 8B01D11/00 9610 T1 

8C07K16/24 8C07K14/54 9614 T1 

8C22C38/54 8C22C38/02 9701 T1 

8B01J37/03 8B05D7/22 9705 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9637 T1 

8A45C13/02 8A45C9/00 9639 T1 

8A45F4/12 8A45C9/00 9639 T1 

8B01J29/83 8B01J29/83 9643 T1 

8B01J29/85 8B01J29/83 9643 T1 

8B01D45/08 8B01D45/06 9644 T1 

8A63F9/00 8A63F5/00 9656 T1 

8A45D24/30 8A01K13/00 9657 T1 

8A61K45/06 8A61K31/417 9623 T1 

8C07F9/6561 8C07F9/06 9695 T1 

8B01J23/72 8F01N3/023 9696 T1 

8C07K16/30 8C07K16/30 9612 T1 

8C07D403/06 8C07D403/06 9664 T1 

8A61K31/4725 8C07D217/12 9693 T1 

8A61P35/00 8A61K49/04 9670 T1 

8C12N15/85 8A01K67/027 9673 T1 

8C10M173/02 8D07B1/06 9674 T1 

8A61K31/50 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D401/04 8C07D471/22 9676 T1 

8H01L35/08 8C23C4/08 9677 T1 

8C12N15/09 8C12N15/00 9680 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 9707 T1 

8A61K31/375 8A61K47/10 9686 T1 

8A61K47/26 8A61K47/10 9686 T1 

8C07C227/40 8A61K9/14 9687 T1 

8C07H17/02 8C07H17/02 9688 T1 

8A61K38/08 8A61K38/08 9689 T1 

8A61K45/06 8A61K38/08 9689 T1 

8C07K7/08 8A61K38/08 9689 T1 

8C05C3/00 8C05C3/00 9690 T1 

8A61J9/00 8A61J9/00 9648 T1 

8A61J9/04 8A61J9/00 9648 T1 

8A23L2/60 8A23L27/30 9622 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9626 T1 

8C07D305/12 8C07C51/09 9627 T1 

8F27B3/18 8F27B3/18 9628 T1 

8B23D59/00 8H02G1/06 9651 T1 

8E02F5/08 8H02G1/06 9651 T1 

8E02F5/10 8H02G1/06 9651 T1 

8A61F6/00 8A61F6/00 9659 T1 
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8A61K45/06 8C07D471/14 9661 T1 

8A61P35/00 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 9662 T1 

8C07K14/725 8A01K67/027 9630 T1 

8A61K31/53 8C07D417/14 9633 T1 

8C07B59/00 8C07D417/14 9633 T1 

8H04N19/13 8H04N19/18 9608 T1 

8C07D207/40 8C07D207/40 9634 T1 

8A61K47/24 8A61K9/107 9697 T1 

8B01D11/00 8B01D11/00 9610 T1 

8C12N15/113 8C07K14/54 9614 T1 

8C22C38/02 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/48 8C22C38/02 9701 T1 

8B01J35/04 8B05D7/22 9705 T1 

8C07K7/06 8A61K38/08 9638 T1 

8A61K31/7105 8A61K31/7105 9618 T1 

8B01J29/78 8B01J29/83 9643 T1 

8F01N3/28 8G01M3/32 9646 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 9655 T1 

8A61K31/70 8C07D309/10 9624 T1 

8A61P3/00 8C07D309/10 9624 T1 

8C07D309/10 8C07D309/10 9624 T1 

8F01N3/035 8F01N3/023 9696 T1 

8A61K39/395 8C07K16/30 9612 T1 

8A61P35/00 8C07K16/30 9612 T1 

8C07K16/18 8C07K16/30 9612 T1 

8A61K39/02 8A61K39/02 9613 T1 

8C12N5/07 8A61K39/02 9613 T1 

8E03B3/28 8B01D5/00 9615 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 9665 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 9665 T1 

8C12N15/16 8C12N15/16 9668 T1 

8A61K31/472 8C07D217/12 9693 T1 

8A61K39/00 8A61K45/06 9694 T1 

8C07K14/705 8A61K45/06 9694 T1 

8A61K45/06 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D401/08 8C07D471/22 9676 T1 

8C22B3/00 8C22B3/24 9678 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 9687 T1 

8A61K31/7056 8C07H17/02 9688 T1 

8A61K31/542 8A61K9/00 9691 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 9691 T1 

8A23L27/30 8A23L27/30 9622 T1 

8C07C51/09 8C07C51/09 9627 T1 

8C07D301/08 8C07C51/09 9627 T1 

8F27B3/26 8F27B3/18 9628 T1 

8A61P25/28 8A61P25/28 9650 T1 

8E02F5/12 8H02G1/06 9651 T1 

8H02G9/06 8H02G1/06 9651 T1 

8C07K16/44 8A61K39/00 9653 T1 

8H04N19/61 8H04N19/117 9629 T1 

8A61K31/4418 8C07D471/14 9661 T1 

8H04N19/176 8H04N19/18 9632 T1 

8C12N15/85 8A01K67/027 9630 T1 

8A01N43/54 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D277/66 8C07C311/08 9631 T1 

8H04N19/176 8H04N19/18 9608 T1 

8H04N19/19 8H04N19/18 9608 T1 

8A61K38/26 8A61K38/26 9609 T1 

8A61K39/00 8A61K9/107 9697 T1 

8A61K9/113 8A61K9/107 9697 T1 

8B03B5/60 8B01D11/00 9610 T1 

8C12N9/88 8C12N9/88 9698 T1 

8A61M5/178 8A61M5/178 9699 T1 

8F03B17/04 8H02K53/00 9700 T1 

8C21D8/02 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/00 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/46 8C22C38/02 9701 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/10 9704 T1 

8A61P29/00 8C07D401/10 9704 T1 

8B01J37/08 8B05D7/22 9705 T1 

8B01J4/00 8B05D7/22 9705 T1 

8A61P3/14 8A61K38/08 9638 T1 

8A61P5/20 8A61K38/08 9638 T1 

8A45C13/10 8A45C9/00 9639 T1 

8B62K13/00 8A45C9/00 9639 T1 

8A61K39/395 8C07K16/24 9641 T1 

8A61K38/49 8A61K38/17 9620 T1 

8B01J35/04 8G01M3/32 9646 T1 

8B05D7/00 8G01M3/32 9646 T1 

8A63F5/00 8A63F5/00 9656 T1 

8H04L5/00 8H04L5/00 9617 T1 
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8A61K45/06 8C07K16/30 9612 T1 

8C07K16/28 8C07K16/30 9612 T1 

8C12N5/0735 8C12N5/0735 9621 T1 

8C07K16/12 8A61K39/02 9613 T1 

8A61L9/22 8B01D5/00 9615 T1 

8C02F1/18 8B01D5/00 9615 T1 

8F24F3/14 8B01D5/00 9615 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 9616 T1 

8A61K38/00 8C12N15/16 9668 T1 

8A61C13/00 8A61C8/00 9669 T1 

8A61P3/10 8C07D217/12 9693 T1 

8A61P7/06 8C07D217/12 9693 T1 

8C07D401/12 8C07D217/12 9693 T1 

8C07D405/12 8C07D217/12 9693 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 9673 T1 

8C07K16/00 8A01K67/027 9673 T1 

8B21C9/02 8D07B1/06 9674 T1 

8A61K31/501 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D471/22 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D498/22 8C07D471/22 9676 T1 

8C07K16/12 8C07K16/12 9681 T1 

8A61P29/00 8A61K9/00 9684 T1 

8A01B69/00 8A01B69/00 9708 T1 

8A61K31/77 8A61K47/10 9686 T1 

8A61K38/10 8A61K38/08 9689 T1 

8C05C1/02 8C05C3/00 9690 T1 

8C07B41/08 8C05C3/00 9690 T1 

8C07D231/12 8C05C3/00 9690 T1 

8A23L2/56 8A23L27/30 9622 T1 

8C07C57/04 8C07C51/09 9627 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 9653 T1 

8H04N19/593 8H04N19/117 9629 T1 

8A61K31/44 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K47/12 8A61K9/20 9662 T1 

8A61K31/43 8C07D405/14 9663 T1 

8A61P9/10 8C07D405/14 9663 T1 

8A61P9/12 8C07D405/14 9663 T1 

8H04N19/119 8H04N19/18 9632 T1 

8C07C311/08 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D207/335 8C07C311/08 9631 T1 

8A61K31/501 8C07D417/14 9633 T1 

8C07D417/14 8C07D417/14 9633 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 9667 T1 

8H04N19/18 8H04N19/18 9608 T1 

8C07K14/435 8C07K14/435 9635 T1 

8A61K39/12 8A61K9/107 9697 T1 

8C07K14/54 8C07K14/54 9614 T1 

8C07K16/28 8C07K14/54 9614 T1 

8C21D6/00 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/06 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/50 8C22C38/02 9701 T1 

8C12N15/90 8C12N15/90 9702 T1 

8A61P35/00 8C07D401/10 9704 T1 

8C07D401/10 8C07D401/10 9704 T1 

8B01J37/02 8B05D7/22 9705 T1 

8A45F3/04 8A45C9/00 9639 T1 

8B62D51/02 8A45C9/00 9639 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9640 T1 

8A61P37/06 8C07K16/24 9641 T1 

8C12N15/13 8C07K16/24 9641 T1 

8B01J37/02 8G01M3/32 9646 T1 

8A61P11/00 8A61K31/417 9623 T1 

8B01J35/10 8F01N3/023 9696 T1 

8C12N5/12 8C07K16/30 9612 T1 

8A61P29/00 8C07D417/04 9658 T1 

8A61K31/496 8C07D403/06 9664 T1 

8A61P19/04 8C07D403/06 9664 T1 

8C07K14/59 8C12N15/16 9668 T1 

8E06B3/667 8E06B3/667 9692 T1 

8C23F11/14 8D07B1/06 9674 T1 

8D07B1/06 8D07B1/06 9674 T1 

8C07D403/08 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D498/10 8C07D471/22 9676 T1 

8C22B3/24 8C22B3/24 9678 T1 

8A61K39/395 8C07K16/22 9679 T1 

8A61P35/00 8C07K16/22 9679 T1 

8C12N5/10 8C12N15/00 9680 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 9707 T1 

8F17C6/00 8F17C6/00 9683 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 9684 T1 

8C22C21/14 8C22C21/14 9685 T1 

8C07F5/00 8A61K9/14 9687 T1 
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8A61K31/145 8A61K38/08 9689 T1 

8C08G63/00 8C07C51/09 9627 T1 

8F16L1/032 8H02G1/06 9651 T1 

8G05D3/10 8H02G1/06 9651 T1 

8A61K31/53 8C07D401/14 9652 T1 

8H04N19/176 8H04N19/117 9629 T1 

8H04N19/18 8H04N19/18 9632 T1 

8H04N19/70 8H04N19/18 9632 T1 

8A01N43/40 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D213/643 8C07C311/08 9631 T1 

8A61K39/015 8A61K9/107 9697 T1 

8A61K47/26 8A61K9/107 9697 T1 

8C22B3/00 8B01D11/00 9610 T1 

8C22B3/02 8B01D11/00 9610 T1 

8E02D27/12 8B01D11/00 9610 T1 

8A61K39/00 8C07K14/54 9614 T1 

8C22C38/26 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/42 8C22C38/02 9701 T1 

8B01J4/02 8B05D7/22 9705 T1 

8A61P35/02 8C07K16/28 9637 T1 

8A61K38/08 8A61K38/08 9638 T1 

8A45C9/00 8A45C9/00 9639 T1 

8B62K17/00 8A45C9/00 9639 T1 

8A61K51/00 8A61K39/395 9640 T1 

8B29C53/80 8B29C53/80 9619 T1 

8B01F7/00 8B01F7/00 9654 T1 

8B01J37/02 8F01N3/023 9696 T1 

8C12P21/02 8A61K39/02 9613 T1 

8A61K31/426 8C07D417/04 9658 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9665 T1 

8A61K39/02 8A61K39/39 9666 T1 

8A61C8/00 8A61C8/00 9669 T1 

8A61K39/395 8A61K45/06 9694 T1 

8C23F11/167 8D07B1/06 9674 T1 

8A61K31/245 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D401/10 8C07D471/22 9676 T1 

8C23C4/08 8C23C4/08 9677 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 9679 T1 

8A61K39/395 8C12N15/00 9680 T1 

8A61P11/06 8C12N15/00 9680 T1 

8A61K39/40 8C07K16/12 9681 T1 

8A61P3/10 8C07H17/02 9688 T1 

8C05G3/08 8C05C3/00 9690 T1 

8A61K47/32 8A61K9/00 9691 T1 

8A61J11/00 8A61J9/00 9648 T1 

8B23D61/18 8H02G1/06 9651 T1 

8H02G1/06 8H02G1/06 9651 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 9652 T1 

8C07K16/00 8A61K39/00 9653 T1 

8A61K31/415 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K31/4412 8C07D471/14 9661 T1 

8A61P13/12 8C07D405/14 9663 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 9663 T1 

8A01N43/78 8C07C311/08 9631 T1 

8H04N19/136 8H04N19/18 9608 T1 

8A61K31/401 8C07D207/40 9634 T1 

8A61P31/00 8C07D207/40 9634 T1 

8A61K39/39 8A61K9/107 9697 T1 

8A61K9/107 8A61K9/107 9697 T1 

8C22C38/20 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/28 8C22C38/02 9701 T1 

8C22C38/44 8C22C38/02 9701 T1 

8A61P5/00 8A61K38/08 9638 T1 

8A61K48/00 8A61K31/7105 9618 T1 

8B62K15/00 8A45C9/00 9639 T1 

8B01D45/06 8B01D45/06 9644 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 9620 T1 

8B05B13/00 8G01M3/32 9646 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/506 9655 T1 

8A63F7/24 8A63F5/00 9656 T1 

8F01N3/023 8F01N3/023 9696 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 9611 T1 

8C07K14/20 8A61K39/02 9613 T1 

8C02F1/32 8B01D5/00 9615 T1 

8A61P31/16 8A61K31/506 9616 T1 

8A61P19/02 8C07D403/06 9664 T1 

8A61P3/04 8C07D217/12 9693 T1 

8A61P35/00 8C07D217/12 9693 T1 

8C07K16/28 8A61K45/06 9694 T1 

8A61K49/04 8A61K49/04 9670 T1 

8B21C1/00 8D07B1/06 9674 T1 

8C07D403/04 8C07D471/22 9676 T1 
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8C07D403/06 8C07D471/22 9676 T1 

8C07D487/22 8C07D471/22 9676 T1 

8F01K25/04 8F01K21/00 9682 T1 

8A61P11/00 8C07D487/04 9707 T1 

8A61P25/04 8A61K9/00 9684 T1 

8F16B25/00 8C22C21/14 9685 T1 

8A61K49/10 8A61K9/14 9687 T1 

8A61K49/18 8A61K9/14 9687 T1 

8E04F21/00 8E04F21/00 9647 T1 

8A61J11/04 8A61J9/00 9648 T1 

8C07C69/54 8C07C51/09 9627 T1 

8C21C5/52 8F27B3/18 9628 T1 

8F27D17/00 8F27B3/18 9628 T1 

8H04N19/117 8H04N19/117 9629 T1 

8C07D471/14 8C07D471/14 9661 T1 

8A61K31/4436 8A61K9/20 9662 T1 

8C07D417/14 8C07D405/14 9663 T1 

8A01N43/36 8C07C311/08 9631 T1 

8C07D295/155 8C07C311/08 9631 T1 

8E02D27/32 8B01D11/00 9610 T1 

8A61M5/31 8A61M5/178 9699 T1 

8A61M5/315 8A61M5/178 9699 T1 

8B01J19/24 8B05D7/22 9705 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 9637 T1 

8A45F4/02 8A45C9/00 9639 T1 

8B29C53/66 8B29C53/80 9619 T1 

8B29C70/38 8B29C53/80 9619 T1 

8A61K38/47 8A61K38/47 9645 T1 

8A61K45/06 8A61K38/47 9645 T1 

8B05B13/06 8G01M3/32 9646 T1 

8G01M3/32 8G01M3/32 9646 T1 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(73) (51) (11) (13) 

 Rafic Boulos Daou, C 21C 5/52 9628 Т1 

 Rafic Boulos Daou, F 27D 17/00 9628 Т1 

 Rafic Boulos Daou, F 27B 3/26 9628 Т1 

 Rafic Boulos Daou, F 27B 3/18 9628 Т1 

ADM WILD Europe GmbH & Co. KG A 23L 2/56 9622 Т1 

ADM WILD Europe GmbH & Co. KG A 23L 2/60 9622 Т1 

ADM WILD Europe GmbH & Co. KG A 23L 27/30 9622 Т1 

AVIO S.p.A. B 29C 53/66 9619 Т1 

AVIO S.p.A. B 29C 53/80 9619 Т1 

AVIO S.p.A. B 29C 70/38 9619 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 9/20 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 9/48 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61Q 17/00 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 9/02 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 9/00 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 8/97 9709 Т1 
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Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 8/92 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 8/02 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 47/44 9709 Т1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/185 9709 Т1 

Admix, Inc. B 01F 7/00 9654 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/24 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/54 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/50 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/48 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/46 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/44 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/42 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/28 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/26 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/20 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/06 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/04 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/02 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 22C 38/00 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 21D 8/02 9701 Т1 

Ak Steel Properties, Inc. C 21D 6/00 9701 Т1 

Akbayir Holding UG F 03B 17/04 9700 Т1 

Akbayir Holding UG H 02K 53/00 9700 Т1 

Amgen Inc. A 61K 38/20 9703 Т1 

Amgen Inc. C 07K 14/55 9703 Т1 

Amgen Research (Munich) GmbH A 61P 35/02 9637 Т1 

Amgen Research (Munich) GmbH C 07K 16/28 9637 Т1 

Amgen Research (Munich) GmbH C 07K 16/46 9637 Т1 

Astellas Pharma Inc. C 12P 21/08 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. C 07K 16/46 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. C 07K 16/28 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 11/06 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. C 12N 15/09 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. C 12N 5/10 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. C 12N 15/00 9680 Т1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 39/395 9680 Т1 

BIAL - Portela & CA., S.A. A 61K 31/417 9623 Т1 

BIAL - Portela & CA., S.A. A 61K 31/4178 9623 Т1 

BIAL - Portela & CA., S.A. A 61K 45/06 9623 Т1 

BIAL - Portela & CA., S.A. A 61P 11/00 9623 Т1 

BIAL - Portela & CA., S.A. A 61P 9/10 9623 Т1 
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BRAUN Maschinenbau GmbH A 01G 17/00 9708 Т1 

BRAUN Maschinenbau GmbH A 01B 69/00 9708 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 413/14 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 417/14 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 405/14 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 405/04 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 9/12 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 9/10 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 13/12 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/43 9663 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07K 16/22 9679 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 35/00 9679 Т1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 39/395 9679 Т1 

Bracco Imaging S.p.A. C 07F 5/00 9687 Т1 

Bracco Imaging S.p.A. A 61K 49/18 9687 Т1 

Bracco Imaging S.p.A. C 07C 227/40 9687 Т1 

Bracco Imaging S.p.A. A 61K 9/14 9687 Т1 

Bracco Imaging S.p.A. A 61K 9/00 9687 Т1 

Bracco Imaging S.p.A. A 61K 49/10 9687 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 39/395 9665 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/28 9665 Т1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 35/00 9665 Т1 

CERA GmbH E 06B 3/667 9692 Т1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/53 9633 Т1 

Cancer Research Technology Limited C 07B 59/00 9633 Т1 

Cancer Research Technology Limited C 07D 417/14 9633 Т1 

Cancer Research Technology Limited A 61K 31/501 9633 Т1 

CarbonX IP B.V. C 09K 5/14 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. H 01B 1/04 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. H 01M 4/92 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. B 01J 37/02 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. B 01J 35/00 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. B 01J 23/42 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. B 01J 21/18 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. B 01J 20/20 9706 Т1 

CarbonX IP B.V. B 82Y 30/00 9706 Т1 

Chen, Po-Hui B 01D 45/06 9644 Т1 

Chen, Po-Hui B 01D 45/08 9644 Т1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61P 1/00 9707 Т1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/519 9707 Т1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61P 11/00 9707 Т1 
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Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 487/04 9707 Т1 

Codexis, Inc. C 12N 9/88 9698 Т1 

DellCron Innovation AB F 16L 1/032 9651 Т1 

DellCron Innovation AB E 02F 9/24 9651 Т1 

DellCron Innovation AB E 02F 5/12 9651 Т1 

DellCron Innovation AB H 02G 9/06 9651 Т1 

DellCron Innovation AB H 02G 1/06 9651 Т1 

DellCron Innovation AB E 02F 5/10 9651 Т1 

DellCron Innovation AB G 02B 6/50 9651 Т1 

DellCron Innovation AB B 23D 59/00 9651 Т1 

DellCron Innovation AB B 23D 61/18 9651 Т1 

DellCron Innovation AB E 02F 5/08 9651 Т1 

DellCron Innovation AB G 05D 3/10 9651 Т1 

Dompé farmaceutici S.p.A. C 07D 417/04 9658 Т1 

Dompé farmaceutici S.p.A. C 07D 263/42 9658 Т1 

Dompé farmaceutici S.p.A. A 61K 31/426 9658 Т1 

Dompé farmaceutici S.p.A. A 61P 29/00 9658 Т1 

Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co. C 22C 21/16 9685 Т1 

Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co. C 22C 21/14 9685 Т1 

Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co. F 16B 25/00 9685 Т1 

Duke University A 61K 45/06 9645 Т1 

Duke University A 61K 38/47 9645 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 295/096 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG A 01N 43/54 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG A 01N 43/40 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG A 01N 43/36 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG A 01N 41/06 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07C 311/08 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 207/325 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 207/335 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 213/643 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 239/34 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 277/66 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG A 01N 43/78 9631 Т1 

Elanco Tiergesundheit AG C 07D 295/155 9631 Т1 

Eli Lilly and Company A 61P 3/10 9688 Т1 

Eli Lilly and Company C 07H 17/02 9688 Т1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/7056 9688 Т1 

Elsner Global LLC A 61C 13/34 9669 Т1 

Elsner Global LLC A 61C 13/00 9669 Т1 

Elsner Global LLC A 61C 8/00 9669 Т1 
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Epizyme, Inc. A 61P 7/06 9693 Т1 

Epizyme, Inc. A 61P 35/00 9693 Т1 

Epizyme, Inc. A 61P 3/10 9693 Т1 

Epizyme, Inc. A 61P 3/04 9693 Т1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/12 9693 Т1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/472 9693 Т1 

Epizyme, Inc. C 07D 217/12 9693 Т1 

Epizyme, Inc. C 07D 401/12 9693 Т1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/4725 9693 Т1 

Ethris GmbH A 61K 31/7105 9618 Т1 

Ethris GmbH A 61K 48/00 9618 Т1 

EuroChem Agro GmbH C 05G 3/08 9690 Т1 

EuroChem Agro GmbH C 05C 3/00 9690 Т1 

EuroChem Agro GmbH C 05C 1/02 9690 Т1 

EuroChem Agro GmbH C 07B 41/08 9690 Т1 

EuroChem Agro GmbH C 07D 231/12 9690 Т1 

Evonik Degussa GmbH H 01L 35/34 9677 Т1 

Evonik Degussa GmbH H 01L 35/08 9677 Т1 

Evonik Degussa GmbH C 23C 4/08 9677 Т1 

Gerasimenko, Vadim Mikhailovich A 61F 6/00 9659 Т1 

H. Lundbeck A/S C 07D 295/096 9675 Т1 

Heat Source Energy Corp. F 01K 25/04 9682 Т1 

Heat Source Energy Corp. F 01K 21/00 9682 Т1 

Hero AG A 61J 9/00 9648 Т1 

Hero AG A 61J 11/04 9648 Т1 

Hero AG A 61J 9/04 9648 Т1 

Hero AG A 61J 11/00 9648 Т1 

ITCiCo Spain, S.L. B 60W 30/14 9671 Т1 

ITCiCo Spain, S.L. G 08G 1/052 9671 Т1 

ITCiCo Spain, S.L. G 08G 1/0962 9671 Т1 

Icon Bioscience, Inc. A 61M 5/315 9699 Т1 

Icon Bioscience, Inc. A 61M 5/31 9699 Т1 

Icon Bioscience, Inc. A 61M 5/178 9699 Т1 

Immunogen, Inc. A 61K 39/395 9640 Т1 

Immunogen, Inc. A 61K 51/00 9640 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 47/26 9697 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 9/107 9697 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 9/113 9697 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 39/12 9697 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 39/015 9697 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 39/00 9697 Т1 
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Infectious Disease Research Institute A 61K 47/24 9697 Т1 

Infectious Disease Research Institute A 61K 39/39 9697 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/245 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/50 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 519/00 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 498/22 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/501 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 45/06 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 401/04 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 401/08 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 401/10 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 401/12 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 403/04 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 403/06 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 403/08 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 471/22 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 487/18 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 487/22 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 498/08 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 498/10 9676 Т1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 498/18 9676 Т1 

Janssen Sciences Ireland UC A 61K 31/401 9634 Т1 

Janssen Sciences Ireland UC A 61P 31/00 9634 Т1 

Janssen Sciences Ireland UC C 07D 207/40 9634 Т1 

KAI Pharmaceuticals, Inc. A 61P 3/14 9638 Т1 

KAI Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/08 9638 Т1 

KAI Pharmaceuticals, Inc. C 07K 7/06 9638 Т1 

KAI Pharmaceuticals, Inc. A 61P 5/00 9638 Т1 

KAI Pharmaceuticals, Inc. A 61P 5/20 9638 Т1 

Kannegießer, Jan C 09K 3/18 9672 Т1 

Les Laboratoires Servier A 61K 31/496 9664 Т1 

Les Laboratoires Servier C 07D 403/06 9664 Т1 

Les Laboratoires Servier A 61P 19/04 9664 Т1 

Les Laboratoires Servier A 61P 19/02 9664 Т1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/82 9629 Т1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/61 9629 Т1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/593 9629 Т1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/176 9629 Т1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/159 9629 Т1 

M&K Holdings Inc. H 04N 19/117 9629 Т1 

MMV Medicines for Malaria Venture C 07D 401/14 9626 Т1 
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MSD Italia S.r.l. A 61P 35/00 9704 Т1 

MSD Italia S.r.l. C 07D 401/10 9704 Т1 

MSD Italia S.r.l. A 61P 29/00 9704 Т1 

MSD Italia S.r.l. A 61K 31/4439 9704 Т1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/00 9667 Т1 

MacroGenics, Inc. A 61K 39/00 9653 Т1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/00 9653 Т1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/28 9653 Т1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/32 9653 Т1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/44 9653 Т1 

MedImmune Limited C 07K 14/435 9635 Т1 

NG, Tat Yung B 01D 5/00 9615 Т1 

NG, Tat Yung A 61L 9/22 9615 Т1 

NG, Tat Yung C 02F 1/44 9615 Т1 

NG, Tat Yung C 02F 1/32 9615 Т1 

NG, Tat Yung C 02F 1/18 9615 Т1 

NG, Tat Yung F 24F 3/14 9615 Т1 

NG, Tat Yung E 03B 3/28 9615 Т1 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH A 63F 9/00 9656 Т1 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH A 63F 5/00 9656 Т1 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH A 63F 7/24 9656 Т1 

NV Bekaert SA C 23F 11/14 9674 Т1 

NV Bekaert SA C 23F 11/167 9674 Т1 

NV Bekaert SA B 21C 9/02 9674 Т1 

NV Bekaert SA C 10M 173/02 9674 Т1 

NV Bekaert SA D 07B 1/06 9674 Т1 

NV Bekaert SA B 21C 1/00 9674 Т1 

Nanobiotix A 61P 35/00 9670 Т1 

Nanobiotix A 61K 49/04 9670 Т1 

Nektar Therapeutics C 08G 65/329 9642 Т1 

Nektar Therapeutics C 08G 65/333 9642 Т1 

NoNO Inc. A 61K 38/17 9620 Т1 

NoNO Inc. A 61K 38/49 9620 Т1 

NoNO Inc. A 61P 25/00 9620 Т1 

NoNO Inc. A 61M 31/00 9620 Т1 

NoNO Inc. A 61P 9/10 9620 Т1 

Norgine BV A 61K 9/08 9686 Т1 

Norgine BV A 61K 47/26 9686 Т1 

Norgine BV A 61K 47/10 9686 Т1 

Norgine BV A 61K 31/77 9686 Т1 

Norgine BV A 61K 31/765 9686 Т1 
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Norgine BV A 61K 31/375 9686 Т1 

Norgine BV A 61K 33/14 9686 Т1 

NovaBiotics Limited A 61K 45/06 9689 Т1 

NovaBiotics Limited A 61P 31/04 9689 Т1 

NovaBiotics Limited C 07K 7/08 9689 Т1 

NovaBiotics Limited A 61K 38/10 9689 Т1 

NovaBiotics Limited A 61K 31/145 9689 Т1 

NovaBiotics Limited A 61K 38/08 9689 Т1 

Novartis AG A 61K 31/4439 9655 Т1 

Novartis AG A 61K 31/506 9655 Т1 

Novartis AG A 61K 31/517 9655 Т1 

Novartis AG A 61P 35/00 9655 Т1 

Novo Nordisk A/S A 61P 3/10 9609 Т1 

Novo Nordisk A/S A 61K 47/00 9609 Т1 

Novo Nordisk A/S A 61K 38/26 9609 Т1 

Novomer, Inc. C 08G 63/00 9627 Т1 

Novomer, Inc. C 07D 305/12 9627 Т1 

Novomer, Inc. C 07D 301/08 9627 Т1 

Novomer, Inc. C 07C 51/09 9627 Т1 

Novomer, Inc. C 07C 69/54 9627 Т1 

Novomer, Inc. C 07C 67/03 9627 Т1 

Novomer, Inc. C 07C 57/04 9627 Т1 

Oncoceutics, Inc. C 07D 471/14 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61P 35/00 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/196 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/415 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/44 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/4412 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 45/06 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/519 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/555 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/69 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/706 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/7068 9661 Т1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/4418 9661 Т1 

Outotec (Finland) Oy E 02D 27/12 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy E 02D 27/32 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy B 01D 11/00 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy B 01D 11/04 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy B 01D 21/00 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy B 03B 5/60 9610 Т1 
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Outotec (Finland) Oy B 65D 88/12 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/00 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/02 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/22 9610 Т1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/00 9678 Т1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/24 9678 Т1 

Pharmathen S.A. A 61K 31/542 9691 Т1 

Pharmathen S.A. A 61K 47/10 9691 Т1 

Pharmathen S.A. A 61K 47/26 9691 Т1 

Pharmathen S.A. A 61K 47/32 9691 Т1 

Pharmathen S.A. A 61K 9/00 9691 Т1 

Proteostasis Therapeutics, Inc. A 61P 25/28 9650 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45C 13/02 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45C 13/10 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45C 13/26 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45C 5/14 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45C 9/00 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. B 62K 17/00 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45F 4/02 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45F 4/12 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. B 62D 51/02 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. B 62K 13/00 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. B 62K 15/00 9639 Т1 

Quanzhou Fantexi Intelligence Technology Co., Ltd. A 45F 3/04 9639 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 5/0735 9621 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 9630 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/725 9630 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 9630 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/705 9630 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 9673 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/00 9673 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 9673 Т1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/90 9702 Т1 

Rigel Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/06 9695 Т1 

Rigel Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/6561 9695 Т1 

SOL S.p.A. F 17C 6/00 9683 Т1 

SSERTSON GROUP A 45D 24/04 9657 Т1 

SSERTSON GROUP A 01K 13/00 9657 Т1 

SSERTSON GROUP A 45D 24/30 9657 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/136 9608 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/19 9608 Т1 
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Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/18 9608 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9608 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9608 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/13 9608 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9632 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9632 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/136 9632 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/13 9632 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 9632 Т1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/18 9632 Т1 

Singapore Health Services Pte Ltd A 61K 39/00 9614 Т1 

Singapore Health Services Pte Ltd C 07K 16/28 9614 Т1 

Singapore Health Services Pte Ltd C 07K 16/24 9614 Т1 

Singapore Health Services Pte Ltd C 07K 14/715 9614 Т1 

Singapore Health Services Pte Ltd C 07K 14/54 9614 Т1 

Singapore Health Services Pte Ltd C 12N 15/113 9614 Т1 

Stichting Sanammad A 61K 31/352 9684 Т1 

Stichting Sanammad A 61K 9/00 9684 Т1 

Stichting Sanammad A 61P 25/04 9684 Т1 

Stichting Sanammad A 61P 29/00 9684 Т1 

Sun Patent Trust H 04L 5/00 9617 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 07K 16/30 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 07K 16/28 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 12N 5/12 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61K 39/00 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 07K 16/18 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61K 45/06 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61K 51/10 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61P 35/00 9612 Т1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61K 39/395 9612 Т1 

Theracos Sub, LLC C 07D 309/10 9624 Т1 

Theracos Sub, LLC A 61K 31/70 9624 Т1 

Theracos Sub, LLC A 61P 3/00 9624 Т1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 47/02 9662 Т1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 9/20 9662 Т1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 9/00 9662 Т1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 31/4436 9662 Т1 
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Torrent Pharmaceuticals Limited A 61P 3/10 9662 Т1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 47/12 9662 Т1 

Trophogen Inc. C 12N 15/16 9668 Т1 

Trophogen Inc. C 07K 14/59 9668 Т1 

Trophogen Inc. A 61K 38/00 9668 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/28 9694 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 14/705 9694 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 45/06 9694 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/395 9694 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/00 9694 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61P 35/00 9641 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/395 9641 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61P 37/06 9641 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/24 9641 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 12N 15/13 9641 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/40 9681 Т1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/12 9681 Т1 

UCB Biopharma SPRL A 61P 31/04 9681 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 23/72 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01D 53/94 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/02 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/035 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 35/10 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/20 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/76 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/85 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/023 9696 Т1 

Umicore AG & Co. KG F 01N 3/28 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG G 01M 3/32 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 05D 7/00 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 05C 7/04 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 05B 13/06 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 05B 13/00 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/02 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 35/04 9646 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/78 9643 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/85 9643 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/83 9643 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 19/24 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 35/04 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/03 9705 Т1 
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Umicore AG & Co. KG B 01J 37/08 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/02 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG C 10G 1/02 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 05D 7/22 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 4/02 9705 Т1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 4/00 9705 Т1 

United States Gypsum Company E 04F 21/165 9647 Т1 

United States Gypsum Company E 04F 21/00 9647 Т1 

Université de Strasbourg C 12N 15/113 9611 Т1 

Valneva Austria GmbH A 61K 39/02 9613 Т1 

Valneva Austria GmbH C 07K 14/20 9613 Т1 

Valneva Austria GmbH C 07K 16/12 9613 Т1 

Valneva Austria GmbH C 12N 15/70 9613 Т1 

Valneva Austria GmbH C 12P 21/02 9613 Т1 

Valneva Austria GmbH C 12N 5/07 9613 Т1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/506 9616 Т1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61P 31/16 9616 Т1 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG H 01R 9/24 9636 Т1 

Wyeth LLC C 07D 401/14 9652 Т1 

Wyeth LLC A 61K 31/53 9652 Т1 

Wyeth LLC A 61P 35/00 9652 Т1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/00 9666 Т1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/39 9666 Т1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/02 9666 Т1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/012 9666 Т1 
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Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Северна 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.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(210) TM  2019/78 (220) 18/01/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ПхармаС Лекови ДООЕЛ бул. 9-ми 

Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Литовин Христина бул.8-ми 

Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000, 

Скопје 

(540)  

Respulex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, храна за 

доенчиња, додатоци во исхраната; 

диететски додатоци, прехрамбени 

додатоци за примена во медицината; 

фластери, материјали за преврска; 

материјали за пломбирање заби и за 

забни отисоци; дезинфекциски средства; 

производи за унииггување на животински 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2019/79 (220) 18/01/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ПхармаС Лекови ДООЕЛ бул. 9-ми 

Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Литовин Христина бул.8-ми 

Септември бр. 2/2 лок 13 кат 4, 1000, 

Скопје 

(540)  

Kordah 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, храна за 

доенчиња, додатоци во исхраната; 

диететски додатоци, прехрамбени 

додатоци за примена во медицината; 

фластери, материјали за преврска; 

материјали за пломбирање заби и за 

забни отисоци; дезинфекциски средства; 

производи за унииггување на животински 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2019/241 (220) 20/02/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Siemens Aktiengesellschaft Werner-

von-Siemens-Straße 1, 80333, München, 

DE 

(740) Адвокатско друштво Величковски 

Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, 

Скопје 

(540)  

SIREPHOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

апарати за употреба во медицинска 

анализа; апарат за тестирање за 

медицински цели; дијагностички апарати 

за медицински цели; рентгенски апарати 

за медицински цели; радиолошки апарат 

за медицински цели  

 

(210) TM  2019/329 (220) 14/03/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Трница ДОО с. Трница, Маврово и 

Ростуша, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) бела, сива, зелена, црна, златно 

жолта 

(531) 03.04.11;06.01.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  полномасно полутврдо сирење со 

нане и босилек, овчи кашкавал со потекло 

од подрачјето на Кораб  

 

(210) TM  2019/330 (220) 14/03/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Трница ДОО с. Трница, Маврово и 

Ростуша, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сива, зелена, виолетова, црна, 

златно жолта 

(531) 03.04.11;06.01.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  полномасно полутврдо сирење со 

мајчина душица и магдонос, овчи 

кашкавал со потекло од подрачјето на 

Кораб  

 

(210) TM  2019/624 (220) 10/05/2019 

(442) 31/10/2019 

(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)  

ZANIDA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за лечење на епилепсија  

 

(210) TM  2019/687 (220) 21/05/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ДПТУ Фармаген ДООЕЛ Скопје ул. 

9-ти Мај 22Б/2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, црвена 

(531) 25.01.19;26.11.09;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/723 (220) 28/05/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ПхармаС Лекови дооел Скопје Бул. 

8-ми Септември бр. 2/2 локал 13 кат 4, 

1000, Скопје, MK 

(740) Весна Јаќовска Бул. 8-ми Септември 

бр. 2/2 локал 13 кат 4, 1000, Скопје 

(540)  

Alaphion 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, додатоци во 

исхраната; 

диететски додатоци, прехрамбени 

додатоци за примена во медицината; 
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фластери, материјали за преврска; 

материјали за пломбирање заби и за 

забни отисоци; дезинфекциски средства; 

производи за уништување на животински 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  услуги при промет на големо и 

мало: фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

употреба во медицина; диетални состојки 

за медицински потреби, додатоци во 

исхраната; диететски додатоци, 

прехрамбени додатоци за примена во 

медицината; фластери, материјали за 

преврска; материјали за пломбирање заби 

и за забни отисоци; дезинфекциски 

средства; производи за уништување на 

животински штетници; фунгициди, 

хербициди 

  

 

(210) TM  2019/748 (220) 03/06/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ЗИП Институт за политики и добро 

владение Скопје Партизански Одреди 

106 1/3, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) темно и светло, зелена и сина 

(531) 21.01.17;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и култирни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/771 (220) 13/06/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески 

бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 01.05.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  публикации, часописи, магазини, 

книги и сите видови на печатени 

производи; хартија и производи од хартија 

кои не се опфатени со другите класи; 

прибор за пишување; фотографии  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; изнајмување рекламен простор, 

објавување рекламни текстови, 

објавување на јавни текстови, обработка 

на текстови, огласување /рекламирање/, 

пропагандни дејности, распределба 

/дистрибуција/ на примероци, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба; 

услуги за следење на печатените вести; 

услуги при продажба на големо и мало со: 

прехранбени производи, кондиторски 

производи, пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци, вино и други 
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алкохолни пијалаци; храна за животни; 

апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; машини за 

сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери; куќни или кујнски 

апарати и садови за домаќинството; 

апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење; фармацевтски и ветеринарни 

препарати; додатоци во исхраната; 

витамини, минерали; цигари, тутун и 

тутунски производи; земјоделски, 

градинарски и шумски продукти; средства 

за белење и други супстанци за перење, 

средства за лична хигиена, парфимериски 

производи; текстил и текстилни производи; 

предмети од пластика; играчки; предмети 

за подарок; канцелариски материјали; 

предмети за домаќинствата; фунгициди, 

инсектициди и хербициди за земјоделска и 

градинарска употреба; бои и лакови  

кл. 41  објавување на текстови, книги, 

публикации, часописи и весници, 

вклучително и објавување преку глобална 

компјутерска мрежа во електронски облик, 

електронски публикации; издавање книги, 

публикации, часописи и весници; обука; 

стручно оспособување; образовни услуги; 

забава; спортски и културни активности  

 

(210) TM  2019/862 (220) 11/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(300) 88/351,140  21/03/2019  US 

(731) Kite Pharma, Inc. 2400 Broadway 

Santa Monica, California 90404, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(591) корална, пурпурна 

(531) 05.05.19;25.03.03;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

употреба во третманот на рак; 

фармацевтски препарати за 

имунотерапија, вклучувајќи клеточна 

терапија и генска терапија; биолошки 

препарати за третман на рак  

кл. 44  овозможување медицински 

информации и информации за 

здравствена нега; овозможување 

медицински информации од областа на 

фармацевтици и клеточна терапија  

 

(210) TM  2019/863 (220) 11/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) CARTER MOBILYA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE 

CUMHURIYETI BAGLAR MAH. MIMAR 

SINAN CAD. G PLUS A BLOCK 37/1 222 

Bagcilar, Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црна, жолта, бела 

(531) 26.01.12;26.01.24;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; канцелариски мебел клупи 

[мебел]; училишен мебел полици[мебел]; 

мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел]; 

ногари за мебел ногалки за мебел работни 

маси [мебел];мебел на дување подвижни 

прегради [мебел]; 

изложбени витрини [мебел]; врати за 

мебел мебел од метал носачи за мебел, 
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неметални шкафови за регистри [мебел]; 

потпирачи за глава [мебел]; 

ногарки за маси [мебел]; колички за 

послужување [мебел]; плакари за крпи 

[мебел]; држачи за книги [мебел]; клупи за 

сечење [мебел]; колички за компјутери 

[мебел]; плетени дрвени ролетни [мебел]; 

држачи за саксии [мебел]; 

заштитни мрежи за врати [мебел]; пораби 

од пластика за мебел прегради од дрво за 

мебел полици за шкафови за картотеки 

[мебел]; внатрешни ролетни за прозорци 

[ролетни] [мебел]; колички на тркалца за 

послужување [мебел]; 

опрема за мебел што не е од метал 

тркалца за мебел што не се од метал 

душеци за спиење кревети; детски 

креветчиња опрема за кревети што не е од 

метал  

кл. 37  одржување мебел  

кл. 42  дизајнирање; графички дизајн; 

архитектура; внатрешно уредување  

 

(210) TM  2019/864 (220) 11/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) CARTER MOBILYA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE 

CUMHURIYETI 

BAGLAR MAH. MIMAR SINAN CAD. G 

PLUS A BLOCK 37/1 222 Bagcilar, 

Istanbul, TR 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

CARTER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел; канцелариски мебел клупи 

[мебел]; училишен мебел полици[мебел]; 

мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел]; 

ногари за мебел ногалки за мебел работни 

маси [мебел];мебел на дување подвижни 

прегради [мебел]; 

изложбени витрини [мебел]; врати за 

мебел мебел од метал носачи за мебел, 

неметални шкафови за регистри [мебел]; 

потпирачи за глава [мебел]; 

ногарки за маси [мебел]; колички за 

послужување [мебел]; плакари за крпи 

[мебел]; држачи за книги [мебел]; клупи за 

сечење [мебел]; колички за компјутери 

[мебел]; плетени дрвени ролетни [мебел]; 

држачи за саксии [мебел]; 

заштитни мрежи за врати [мебел]; пораби 

од пластика за мебел прегради од дрво за 

мебел полици за шкафови за картотеки 

[мебел]; внатрешни ролетни за прозорци 

[ролетни] [мебел]; колички на тркалца за 

послужување [мебел]; 

опрема за мебел што не е од метал 

тркалца за мебел што не се од метал 

душеци за спиење кревети; детски 

креветчиња опрема за кревети што не е од 

метал  

кл. 37  одржување мебел  

кл. 42  дизајнирање; графички дизајн; 

архитектура; внатрешно уредување  

 

(210) TM  2019/865 (220) 11/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул. 

Првомајска бб, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена, портокалова, 

жолта 

(531) 01.15.05;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење   

 

(210) TM  2019/869 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Владимир Вуксановиќ ул. Васил 

Ѓоргов 33-А-58, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, црна, бела, жолта 

(531) 05.09.00;27.05.17;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течно органско  микробиолошо 

ѓубриво од калифорниски црви/ѓубриво од 

животинско потекло  

 

(210) TM  2019/870 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ЛИОН ДОО ул. “Ленинова“ бр. 1, 

2200, Св. Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

LEONA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер, 

ориз, тапиока, саго, замена за кафе; 

брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење, 

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), 

мирудии; мраз; пиво, минерална и сода-

вода и други безалкохолни пијалаци; 

пијалаци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалаци  

 

(210) TM  2019/872 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Марија Јосифоска ул.2 бр. 48, 

Визбегово, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена и златна 

(531) 03.07.00;29.01.01;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење и 

управување, компјутерско рекламирање 

преку интернет, интернет продажба  

 

(210) TM  2019/873 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 
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Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

PYNETRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/874 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

DIASTOP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/875 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

DIASTOP Direct 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/876 (220) 12/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

NUTRIFERT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  минерални ѓубрива  

 

(210) TM  2019/877 (220) 15/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(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)  

BOTTE DEI CONTI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вина  

 

(210) TM  2019/878 (220) 15/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(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)  

CASALE AI CAMPI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вина  

 

(210) TM  2019/879 (220) 15/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(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)  

GIULIO PASOTTI 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вина  

 

(210) TM  2019/880 (220) 16/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Tygex 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/881 (220) 17/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(300) 88/315.073  25/02/2019  US 

(731) Kite Pharma, Inc.(Delaware 

corporation) 2400 Broadway, Santa 

Monica, California 90404, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, светло сина, црвена и бела 

(531) 26.03.00;27.01.00;27.05.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено, 

препарати за употреба во третман на 

канцер и тумори; фармацевтски препарати 

за имунотерапија, вклучително Т-клеточна 

терапија  

кл. 44  обезбедување медицински 

информации; обезбедување веб страна 

што содржи медицински информации; 

обезбедување услуги на медицински 

информации, консултации и совети; 

собирање и зачувување биолошко ткиво, 

крв и клетки  

 

(210) TM  2019/882 (220) 17/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Которчевиќ Марјан ул. Мирче 

Оровчанец бр. 1-10, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и бела 

(531) 06.19.17;26.01.04;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал кои не се опфатени со 

другите класи, руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнадизирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и контрола на 

електрична енергија, апарати за снимање, 

пренос и репродукција на звук или слика, 
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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, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/883 (220) 17/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED (a limited 

liability company incorporated under the 

Laws of Sri Lanka)of No. 146, Dawson 

Street, Colombo 02, LK 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, црна и бела 

(531) 02.01.25;27.05.25;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  градежни материјали (неметални); 

неметални цврсти цевки за градење; 

асфалт, катран и битумен; неметални 

преносливи градби; градежни материјали, 

не од метал/конструктивни материјали, не 

од метал; споменици, не од метал; 

резервоари за вода под притисок; цевки за 

вода, не од метал; вентили за водоводни 

цевки, не од метал или пластика  

 

(210) TM  2019/886 (220) 18/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) СЛАДОК ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ УЛ. 

ПРОХОР ПЧИНСКИ БР. 115, ЧАИР, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) розева и бела 

(531) 26.04.02;27.05.23;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки,рогови, коски, слонова 

коска, китови коски, школки, килибар, 

седеф, морска пена и замена на сите тие 

материјали, или од пластика  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети; покривки за маси  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со: мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво или од пластика, 

текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи; покривки за 

кревети; покривки за маси.завеси, лустери, 

коринизи метални, пластични и дрвени, 

осветлување, сијалички, шини, штекери, 

прекидачи, кабли, бебешки текстил, 

домашен текстил, постелнини, прекривки, 

материјали за завеси  
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(210) TM  2019/888 (220) 18/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Милосављевиќ Игор бул. Моша 

Пијаде бр. 4/1-19 , Кавадарци, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 17.05.09;25.07.03;27.01.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  куфери и патни торби, спортски 

торби, ранци  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; увоз-извоз и трговија на мало и 

големо со облека, обувки и капи, куфери и 

патни торби, спортски торби, ранци  

 

(210) TM  2019/889 (220) 19/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji 

Road South, Hi-Tech Industrial Park, 

Nanshan District, Shenzhen, CN 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 25.03.15;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  смартфони; мобилни телефони; 

целуларни телефони; апарати за глобално 

позиционирање (ГПС); следачи на 

активност за носење; заштитни филмови 

адаптирани за смартфони; капаци за 

смартфони; футроли за смартфони; 

заштитни навлаки за телефони; мрежни 

комуникациски направи; заштитни 

филмови адаптирани за екрани за 

смартфони; интерактивни тач скрин 

терминали; хуманоидни роботи со 

вештачка интелигенција; софтвер за 

мобилни телефони кој може да се 

презема; смартчасовници (обработка на 

податоци)  

 

(210) TM  2019/890 (220) 22/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје 

ул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, темно сина 

(531) 21.03.25;24.15.21;27.05.25;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање  

кл. 39  камионски транспорт, експрес 

транспорт, шлеп служба и мобилнс 

гаранција; курирски услуги; логистички 

услуги за транспорт  

 

(210) TM  2019/891 (220) 23/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13 

60-198 Poznan, PL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

GINKOFAR 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/892 (220) 23/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

EXENATE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/893 (220) 23/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

CLOVATE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/894 (220) 23/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

AVIRAVIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/895 (220) 23/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

NOSPAZM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/897 (220) 24/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Сотир Сотировски ул. Самоилова 

бр. 116, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 17.05.09;25.07.03;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни, рачно покренувачки алати и 

нивни резервни делови  

кл. 9  грамофонски плочи, касети, видео 

касети, оптички дискови, магнетски носачи 

на податоци, дискови за снимање звук, 

компакт дискови [аудио-видео] и останати 

записи на звук и слики, УСБ-приклучоци  

кл. 16  налепници, печатени работи, 

фотографии, производи од хартија и 



 

 

135 

 

Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

картон (кои не се опфатени со другите 

класи), билети, брошури, летоци, печатени 

материјали, постери, материјал за настава 

и обука (освен апарати), пластични 

материјали за амбалажа, клишиња и 

производи за повез на книги  

кл. 17  предмети од пластика 

(полупреработени)  

кл. 35  реклама и пропаганда, 

организирање изложби, промоции и модни 

ревии, маркетинг, односи со јавноста, 

промовирање на продажба за трети лица, 

рекламирање, телевизиско рекламирање, 

претставување на производите, 

продукција на програми за телевизиска 

продажба, рекламирање преку радио, 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи), лепење плакати, обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги, објавување рекламни 

текстови  

кл. 41  забава, известување за забави, 

организирање и водење концерти, 

продавање билети [забава] разонода, 

услуги на резервирање на билети за 

концерти, електронско издаваштво, забави 

(планирање забави), известување за 

забави, известување за рекреација, 

изнајмување аудио опрема, изнајмување 

звучни записи, обезбедување услуги за 

караоке, продукција на шоу програми, 

продукција на музика, продукција на радио 

и телевизиски програми, резервирање 

места за шоу програми,снимање 

видеоленти, агенција за резервација на 

билети, услуги на агенција за резервација 

на билети  

 

(210) TM  2019/898 (220) 25/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

PO!BANCHO 

(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  

 

(210) TM  2019/899 (220) 25/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

MomentNice 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, бисквити петит-бер, 

вафли, колачиња, пралини, слатки торти, 

чоколадо  

 

(210) TM  2019/901 (220) 26/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Merryvale Limited 1 Mapp Street, 

Belize City, BZ 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.01.00;27.05.17;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  компјутерски програми и 

компјутерски софтвер, вклучувајќи 

софтвер кој може да се презема од 

Интернет; мобилни апликации за 

целуларни телефони, таблети и други 

рачни направи; интерактивни компјутерски 

системи, сите поврзани или кои се 

однесуваат на коцкање или обложување, 

услуги за разонода и забава, игри, игри со 

карти, бинго игри, казино игри и спортско 

обложување  

кл. 41  забава;спортски и културни 

активности;услуги за онлајн играње, 

коцкање и обложување;услуги за коцкање 

и играње за работа на компјутеризирано 

бинго, онлајн бинго мрежи, виртуелни слот 

машини и други инстант игри на 

добивка;спортско обложување и лотарии и 

онлајн услуги на спортско 

обложување;обезбедување казино игри 

вклучувајќи рулет игри, слот машини, 

бинго игри, блек џек, кено, бакара, гребки, 

покер игри и спортско 

обложување;обезбедување покер игри на 

кои може да им се пристапи преку мрежа 

од страна на корисниците на 

мрежата;обезбедување на игри со карти 

со повеќе играчи на кои може да им се 

пристапи преку мрежа од страна на 

корисниците на мрежата;организирање, 

продуцирање и презентирање на турнири, 

натпревари, игри и настани;услуги на 

забава и интерактивна 

забава;организирање на забава, разонода, 

натпревари, игри, коцкање, обложување, 

игри со карти, спортско обложување и 

лотарии;вклучително и обезбедување на 

сите споменати услуги преку различни 

технолошки платформи, вклучувајќи без 

ограничување преку телефонија, мобилни 

или рачни направи или обезбедени онлајн 

од компјутерска база со податоци или 

преку интернет;услуги на помош и 

советување и обезбедување информации 

поврзани со сите споменати услуги  

 

(210) TM  2019/902 (220) 26/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп 

ул. Цане Кузманоски бр. 1, Прилеп, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела, златна, кафена 

(531) 19.07.00;26.01.00;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2019/910 (220) 29/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(300) 88/325082  04/03/2019  US 

(731) Reign Beverage Company LLC 1547 

N. Knowles Ave., Los Angeles, California 

90063, US 

(740) Aдвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ 

ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1 , 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 24.09.05;24.09.09;27.05.11;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  фитнес пијалаци  

 

(210) TM  2019/911 (220) 29/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(300) 88/325087  04/03/2019  US 

(731) Reign Beverage Company LLC 1547 

N. Knowles Ave., Los Angeles, California 

90063, US 

(740) Aдвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ 

ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1 , 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна и жолта 

(531) 24.09.05;27.05.11;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  фитнес пијалаци  

 

(210) TM  2019/912 (220) 30/07/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ ул. Јован 

Поповиќ бр. 8, 1300, Куманово, MK 

(540)  

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

(531) 26.04.15;27.05.17;29.01.02;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 26  тантели и везови, конец за 

плетење, панделки и гајтани  

 

(210) TM  2019/924 (220) 05/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) International Foodstuffs Co LLC P.O. 

Box No. 4115, Sharjah, AE 

(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)  

TIFFANY BREAK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

слатки, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за пециво и други состојки за 

печиво, преливи за салата, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (мирудии), производи од 

тесто припремени за готвење, замрзнато 

тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, 

немлечни замрзнати десерти, замрзнати 

овошни десерти, ледени десерти, кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго 

(sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн 

сируп (treacle), сол, сенф, брашно 

направено од житарици, зачини, хранливи 
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пијалаци (од жито и билки), сос од месо 

(Gгауiеѕ), чај од билки, мед  

 

(210) TM  2019/925 (220) 05/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) International Foodstuffs Co LLC P.O. 

Box No. 4115, Sharjah, AE 

(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)  

QUANTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

слатки, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за пециво и други состојки за 

печиво, преливи за салата, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (мирудии), производи од 

тесто припремени за готвење, замрзнато 

тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, 

немлечни замрзнати десерти, замрзнати 

овошни десерти, ледени десерти, кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго 

(sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн 

сируп (treacle), сол, сенф, брашно 

направено од житарици, зачини, хранливи 

пијалаци (од жито и билки), сос од месо 

(Gгауiеѕ), чај од билки, мед  

 

(210) TM  2019/933 (220) 07/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Карев Константин ул. 11ти 

Октомври 6/2-11, 1480, Гевгелија, MK 

(540)  

МАФЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  замени за млеко кандирано овошје 

кефир [пијалок од млеко]; кондензирано 

млеко кори од овошје; мали парчиња 

храна од овошје; маргарин; мармалад; 

масла за јадење; милк-шејк; млеко; млеко 

од бадем за кулинарска употреба; млеко 

од кикирики; млеко од кикирики за 

кулинарска употреба млеко од ориз; млеко 

од соја; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; млечни ферменти за 

кулинарска употреба; намази на база на 

јаткасти плодови; нискокалоричен чипс од 

компир; овесно млеко; овошни желеа; 

овошни каши; овошни салати; 

овошје, варено; овошје во конзерви; 

овошје, конзервирано; овошје 

конзервирано во алкохол; оризово млеко 

за употреба во кулинарството; павлака 

[млечни производи]; пире од јаболка; 

пијалаци на база на бадемово млеко; 

пијалаци на база на кокосово млеко; 

пијалаци на база на млеко од кикирики; 

производи од млеко протеинско млеко 

растителна павлака; семки, подготвени; 

сончогледово семе, подготвено; суво 

грозје; ферментирано млеко [потквасено]; 

чипс од компири чипс од овошје; јаткасто 

овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; 

јогурт  

кл. 30  апва;ароматични градинарски 

тревки, конзервирани;ароматични 

подготовки за исхрана;ароми за колач, со 

искпучок на есенцијални масла;ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла;ароми на кафе [ароми];ароми, со 

искпучок на есенцијални масла;бадемови 

слатки 

[тестенини];бакардан;бисквити;бисквити 

петит-

бер;бонбони;вафли;високопротеински 

плочки од житарки гуми за жвакање што не 

се за медицинска употреба;двопек;десерт 

во форма на мус [слатки];десерт со мраз, 
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овошен сок и шеќер;замена за 

кафе;замрзнат јогурт [вид 

сладолед];замрзнати-сушени јадења чија 

главна состојка е ориз;замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е 

тестенина;зачини;земички;златен сируп 

[сируп од меласа];какао;карамели 

[бонбони];кафе;кафе (непржено 

кафе);кечап [сос];колач;колач од ориз 

колачиња од слад крекери;крем 

пудинг;леден чај;мали кифли 

[печива];мали парчиња храна од 

жита;мали парчиња храна од 

ориз;мусли;намази на база на чоколада 

пастили [слаткарски производи];пеперминт 

бонбони;пијалаци од какао со 

млеко;пијалаци од кафе со млеко;пијалаци 

што се на основа на кафе;пијалаци што се 

на основа на чоколадо;пијалаци што се на 

основа на какао;пијалаци што се на основа 

на чај;плочки од житарки;подготовки од 

жита;пралини;прашок за колач;растителни 

подготовки како замени за кафе 

сладолед;слаткарски производи 

слаткарски производи од кикиритки 

слатки;слатки за украсување божикни 

елки;слатки од бадем;фондани 

[слаткарски производи];храна од овес 

цикорија [замена за кафе];чајни 

колачиња;чипс [производи од 

житарици];чоколаден мус;чоколадни 

пијалаци со млеко;чоколадо  

кл. 43  бифеа; 

кафетерии [експрес ресторани]; 

летувалишта; 

мотели; 

пансиони; 

пансиони за сместување животни 

ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

рецепциски услуги за привремено 

сместување [управување со 

пристигнувања и заминувања]; 

служење храна и пијалаци; 

снек-барови; 

услуги во барови; 

услуги на вашоку ресторан; 

услуги на камповите за летување; 

хотели  

 

(210) TM  2019/934 (220) 07/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, темно црвена, бела, 

виолетова, сребрена 

(531) 19.03.03;19.03.21;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински пасти за заби и 

немедицински средства за плакнење на 

уста  

 

(210) TM  2019/936 (220) 08/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) BIOSENSE WEBSTER, INC. 31 

Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 

92618, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

CARTO 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 10  медицински уреди, имено, 

медицински дијагностички системи за 

мапирање  

 

(210) TM  2019/937 (220) 07/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o 

Batajnicki drum 18, 11080 Zemun, 

Belgrade, RS 

(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)  

СЕКОГАШ СО ТЕБЕ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци, вклучувајќи вода за 

пиење, вода со вкус, минерална и 

газирана вода;други безалкохолни 

пијалаци, вклучувајќи безалкохолни 

пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци 

за спортисти;овошни пијалаци и џусеви 

вклучувајќи кокосова вода;сирупи, 

концентрати, прашоци и други препарати 

за подготовка на пијалаци, вклучувајќи 

вода со вкус, минерална и газирана вода, 

безалкохолни пијалаци, енергетски 

пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни 

пијалаци и џусеви;зеленчукови пијалаци и 

џусеви  

 

(210) TM  2019/943 (220) 09/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Nobel Quest International Limited P. 

O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун; полначи 

за електронските уреди кои се користат за 

загревање на тутун; USB полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи за во кола за 

електронски цигари, полначи за во кола за 

уреди кои се користат за загревање на 

тутун; батериски полначи за електронски 

цигари  

кл. 34  тутун; предмети наменети за 

пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; 

филтери за цигари; држачи за цигари; 

хартија за цигари; врвови за цигари; 

муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; 

пепелници; запалки за пушачи  

 

(210) TM  2019/947 (220) 13/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Акционерско друштво за 

производство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци ГРОЗД 

Струмица ул. Цветан Димов б.б. - 

Стадион, 2400, Струмица, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела, црвена 

(531) 06.01.02;25.07.01 

(551) индивидуална 



 

 

141 

 

Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(510, 511) 

кл. 32  природна не газирана вода, 

минерална вода, сода вода  

 

(210) TM  2019/956 (220) 15/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.04;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2019/957 (220) 14/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Cephalon, Inc. 41 Moores Road 

Frazer, PA 19355, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

TRISENOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третирање на карцином  

 

(210) TM  2019/958 (220) 15/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Акционерско друштво за 

производство на електрична енергија 

ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост 

Скопје ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, зелена, црвена, жолта, светло 

сина 

(531) 26.01.10;26.03.10;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија, камен јаглен, 

лигнит, тресет, брикетиран камен јаглен и 

лигнит, темен јаглен, производствен гас  

кл. 6  обични метали и нивните

 легури, метални градежни 

материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за 

железнички шини, кабли и жици од обичен 

метал кои не се електични, железарија, 

мали метални предмети, метални цефки, 

каси, производи од обичен металкои не се 

вклучени во другите кпаси, руди, метални 

производи во металопреработувачка 

фаза, метални конструкциски производи, 

електрични водови ( метални столбови за 

електрични водови)  

кл. 7  вода (грејачи за вода)/делови од 

машини/, вода (сепаратори за вода), вода 

за напојување (дегазатори на вода за 

напојување на котли), вода за напојување 

котли (регулатори на вода за напојување 

на котлите)  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, 

проверка(контрола), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 
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трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот, апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук и слика, 

магнетски носач на податоци, дискови за 

снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за гаснење пожар, 

водење електрична енергија (опрема за 

водење на електичната енергија)/жици; 

електични водови  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, ладење, 

вентилација, снабдување со вода, пареа 

(генератори за производство на пареа), 

пареа (инсталација за производство на 

пареа), вода(апарати за водоснабдување), 

вода, (апарати за каптирање на водата), 

вода (апарати за ладење на водата), вода 

(апарати за филтрирање на водата), 

вода(апарати за инсталации и смекнување 

на водата), вода(апарати и уреди за 

прочистување на водата), вода (грејачи за 

вода)/апарати и дистрибуција на 

вода(инсталација за дистрибуција на 

водата), вода (стерилизатори на водата), 

вода (хидрант), вода под притисок 

(резервоари за вода под притисок)  

кл. 19  електирчни водови (столбови за 

електични водови) неметални  

кл. 35  хотели (административно 

управување со хотели)  

кл. 38  телекомуникации, поштенски 

активности, мобилни телекомуникациски 

услуги  

кл. 39  дистрибуција/снабдување на 

електрична енергија, 

дистрибудија/снабдување на гас, 

дистрибудија/снабдување на пареа и 

топла вода, дистрибудија/снабдување на 

гасовити горива, цевоводен транспорт, 

копнен сообраќај, придружни и помошни 

активности во сообраќајот, активни и 

патнички агенции, сообраќајни активности, 

претовар на товар и складирање  

кл. 40  производство на енергија  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувања; 

изработка и развој на компјутески хардвер 

и софтвер  

кл. 43  хотели, ресторани, мотели со 

ресторани, кампови, угостителски објекти 

за исхрана  

 

(210) TM  2019/961 (220) 16/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЏИЈА 

ФИКРЕТ ЕНДИ ул. САЛИХ АСИМ 20, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 17.02.01;26.01.18;26.11.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги при 

продажба на големо и мало и увоз-извоз 

со: скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали или 
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обложени со нив што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски 

инструменти; промоција, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, огласување /рекпамирање/, 

односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации; 

демонстрација на производи, ангажирање 

манекенки за рекламирање или 

промовирање производи; медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекпамни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекпамен 

простор, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; оп-Ппе рекпамирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, пропагандни дејности, 

проучување на пазарот /маркетинг/, 

проверка на сметки, рекламирање по пат 

на радио рекпамирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекпамни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекпамни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

телевизиско рекпамирање  

кл. 40  обработка на материјали; 

обложување со злато, обложување со 

сребро, обложување со метал; лиење 

метали; полирање  

 

(210) TM  2019/962 (220) 16/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Друштво за едукација и консалтинг 

ЕДУФРОНТ ДООЕЛ ул. Јани Лукровски 

10/1-46, Скопје, MK 

(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-

28, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 

(531) 16.01.08;20.07.01;27.05.01 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/966 (220) 19/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела, 

златна, црна, темно зелена 

(531) 25.01.19;27.05.01 
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(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/967 (220) 19/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО IPL 

(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела, 

златна, сива, темно зелена 

(531) 19.03.01;27.05.01 

(554) тродимензионална 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/968 (220) 19/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО IPL 

(591) зелена, кафена, жолта, црвена, бела, 

златна, темно кафена,  темно зелена 

(531) 19.03.01;27.05.01 

(554) тродимензионална 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/969 (220) 19/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) зелена, кафена, жолта, розева 

(531) 25.01.15;25.01.18;25.01.19 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2019/971 (220) 19/08/2019 

(442) 31/10/2019 
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(731) Great Wall Motor Company Limited 

2266 Chaoyang South Street, Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 12  

автобуси;автомобили;трајлери;електрични 

возила;комбиња (возила);коли;возила за 

движење по копно, воздух, вода или шини; 

приколки за кампување; каросерии за 

возила; шасии за возила  

 

(210) TM  2019/972 (220) 19/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Great Wall Motor Company Limited 

2266 Chaoyang South Street, Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црна, бела 

(531) 27.05.01 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 12  

автобуси;автомобили;трајлери;електрични 

возила;комбиња (возила);коли;возила за 

движење по копно, воздух, вода или 

шини;приколки за кампување;каросерии за 

возила;шасии за возила  

 

(210) TM  2019/973 (220) 20/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Друштво за проектирање и 

производство ВЕДА ДОО увоз-извоз 

Скoпје ул. Александар Мартулков бр. 

45, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) светло жолта, темно жолта, сива, 

црна 

(531) 24.15.05;27.05.17 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 1  смеши за гаснење и спречување 

пожар  

кл. 9  апарати за гаснење пожар  

кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувња  

 

(210) TM  2019/974 (220) 20/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Друштво за проектирање и 

производство ВЕДА ДОО увоз-извоз 

Скoпје ул. Александар Мартулков бр. 

45, Скопје, MK 

(540)  

VEDA S-FireS 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 1  смеши за гаснење и спречување 

пожар  

кл. 9  апарати за гаснење пожар  
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кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

 

(210) TM  2019/975 (220) 20/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Друштво за застапување со 

осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД 

Прилеп ул. Кузман Јосифоски бр. 8, 

Прилеп, MK 

(740) Бошкоски Мартин ул. Македонија бр. 

11/1-5, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, кафена, бела 

(531) 02.09.15;07.01.24 

(551) колективна 

(510, 511) 

кл. 36  посредување при осигурување  

 

(210) TM  2019/979 (220) 22/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD. 50, Techno 

sunhwan-ro 3-gil, Yuga-eup, Dalseong-

gun, Daegu, KR 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  абразивни производи; земјоделски 

направи кои не се рачно управувани; 

земјоделски машини; земјоделски 

распрскувач; воздушна четка за 

нанесување боја; воздушен компресор; 

воздушна дупчалка; воздушен чистач за 

прашина; воздушен чекан; воздушен 

пиштол за надувување; воздушен 

заковувач; воздушни пумпи (инсталации за 

гаражи); воздушен пиштол за нитни; 

воздушни штрафилици; воздушен 

распрскувач; воздушни хефталици; 

воздушни алати; воздушен клуч; 

алтернатори; аголна брусилица; апарати 

за газирање напитоци; апарати за 

газирање вода; апарати за заварување со 

лак; автоматски машини за миење садови; 

машини за печење за индустриска намена; 

трачна пила; машини за полирање јачмен; 

како делови од машински алати; столна 

брусилица; столна пила; машини за 

виткање; апарати за врзување сено; 

машини и направи за спречување 

паразити кај растенија; дувалки 

(електрични дувалки); дувалки; машини за 

сечење леб; кршачи; пили за тули; 

косилки-тримери; дигалки за коли; синџир 

блокови; моторна пила; пила отсекувач; 

пила циркулар; уреди за прицврстување 

како делови од машински алати; стеги; 

уреди за чистење со употреба на пареа; 

стрижачи {машини}; мелници за кафе за 

домаќинска намена (што не се рачно 

управувани); комбајни; компактори; 

мешалки за бетон; пили за бетон; 

вибратори за бетон; машини за 

производство на кондиторски производи; 

машини за луштење пченки; култиватори 

(машини); машини отсекувачи; секачи; 

секачи за гасно заварување, дупчење на 

копресиран возух; секачи {машини}; 

дискови за сечење и дробење; стакларски 

цевки за сечење {на гас}; машини за 

сечење; пламеници секачи; чекич за 

уривање; дупчалки со дијаманско јадро; 
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дизел мотори; машини за миење садови за 

индустриска намена; машини за миење 

садови; копачи (плугови); дупчалки; 

ролери на цилиндри; машини за сушење 

за земјоделството; инсталации за чистење 

што отстрануваат прашина; сврдло за 

земја; апарати за електролачно сечење; 

апарати за заварување со електричен лак; 

електричен апарат за правење арепа; 

електрични блендери за домаќинска 

намена; електрични послужувачи за храна 

што ја одржуваат храната топла; 

електрични отварачи на конзерви; 

електрични секачи за слама; електрични 

чистачи за домаќинска намена; 

електрични дробилки (мелници) за 

домаќинска намена; електрични блендери 

за храна за домаќинска намена; електични 

процесори за храна (што не се за 

домаќинска намена); електрични преси за 

овошје за домаќинска намена; електичен 

чекич; електричен пиштол за топлинско 

лепење; електрични машини за месење; 

електрични машини и апарати за чистење; 

електрични машини за сечење метал; 

електрични машини за сечење метал (со 

лак, гас или плазма): електрични миксери 

за домаќинска намена; електрични 

машини за правење тестенини; 

електрична шлајферица; електрична 

шмиргла; електрични ножици за трева и 

грмушки; електрични резачи за домаќинска 

намена [машини]; електрични машини за 

вакумирање; електрични машини за 

перење; електрични машини за перење за 

домаќинска намена; електрични мапини за 

перење за индустриска намена; 

електрични апарати за заварување; 

електрични маталки за домаќинска 

намена; електроди за машини за 

заварување; електромеханички машини за 

подготвување храна; машини за 

заварување со електронски зрак; ремени 

за лифтови; врати за лифтови; оперативни 

апарати за лифтови; лифтови и делови за 

истите; лифтови; погонски машини; 

погонски машини за чамци; ескалатори; 

направи и машини за дистрибуција на 

ѓубриво; машини за обработка на месо; 

пили за подови; машини за мелење 

брашно; машини за обработка на храна и 

пијалоци за индустриска намена; пумпи за 

точење гориво на сервисни станици; алати 

што работат на гас; гасни пламеници 

секачи; машини за заварување со гас; 

пламеници за заварување со гас; погонски 

машини на бензин; бензински пумпи за 

бензински станици; опрема за бензински 

станици; пламеници за заварување и 

бренери што работат на гас; генератори; 

дробачи на жита; машини за лупење жито; 

сепаратори на зрна; секачи за трева; 

тримери за трева; дробилки; чекан-

дупчалка; брани; машини за сушење 

жетва; жетвари; машини за жнеење; 

греачи; тример за жива ограда; дигалка; 

капаци (делови од машини); 

инки{механичко отстранување}; лебдечки 

(ховер) косилки; хидраулични алати за 

стегање; хидраулични алати за сечење; 

хидраулични алати; машини за правење 

заледени кондиторски производи; ударни 

дупчалки; индустриски вентилатори; 

индустриски правосмукалки; убодни пили; 

машини за месење; ножеви за машини за 

косење; машини за ласерско сечење; 

машини за ласерска обработка 

(работење); стругови; косилка за тревник; 

глебла за тревници; дигалки; кули за 

осветлување; пили за трупци; расцепувач 

за трупци; пумпи за подмачкување; 

машини за правење тестенини; сецкалки 

за месо (машини); мелници за домаќинска 

намена (што не се рачно управувани); 

мини дампери (со исклучок на тип со 

патници); аголни пили; миксер за градежни 



 

 

148 

 

Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

смеси; мотори; моторизирани култиватори; 

мотори за чамци; мулти секач; мулти 

алатка; машини за правење нудли; 

машини за сечење и заварување со окси-

ацетилен; оксигенско-ацетиленски секачи 

за заварување; уреди за оксигенско 

сечење; машини за спојување; 

шлајферица; плугови; ралници од плугови; 

пневматски пумпи; полирачи; алати што 

работат на прав или барут; електрични 

метачи; електрични алати; мијачи на 

притисок; машини за мешање на песок со 

глина; машини за израмнување; набивачи; 

жнеалки и врзувачи; жнеалки и вршачки; 

машини за врзување арматури (жици); 

реципрочна пила; машини за сортирање 

зрна од ориз; машини за полирање ориз 

или јачмен; машини за садење ориз; 

машини за полирање ориз; машинерија за 

конструкција на патишта; чистачи за 

патишта; роботи; роботи [машини]; 

ротационен чекан; ротациони алати; 

глодалки; шмиргли; пили; машини за 

гребење; машини за рамнење бетон; 

шрафцигер; машини за шиење; машини за 

шиење за домаќинска намена; ножици 

{електрични}; машини за ситнење; ножици 

за трева и грмушки; фрлачи на снег; 

горилник за лемење за машини за сечење 

што работат на гас; апарати за лемење 

{што работат на гас}; стакларски цевки за 

лемење {што работат на гас}; лемила 

{електрични}; лемила {на гас}; гасни лед-

светилки, лемилки; сејачки {машини}; 

центрифуги за сушење за домаќинска 

намена (што не се загреваат); сепаратори 

на стебла {машини}; стартери за мотори и 

погонски машини; челична лента; машини 

за завршување на јаже од сламки; машини 

за заварување со суперсонични бранови; 

столни пили; хефталки; машини за 

превртување сено; машини за перење 

текстил за индустриска намена; секач за 

плочки; орачи; машини за компактирање 

ѓубре; мистрија; плугови за отстранување 

бусен; машини за заварување со ултра 

бранови; универзална пила; вреќи за 

правосмукалки; црева за правосмукалки; 

правосмукалки; правосмукалки за 

индустриска намена; машини за 

вакумирано пакување; дигалки за товарни 

вагони; апарати за перење; машини за 

перење; апарати за перење (облека); 

машини за перење за индустриска намена; 

машини за дробење ѓубре; водни пумпи; 

машини за заварување на бранови; 

машини за плевење; машини за 

заварување {електрични}; веалки; клучеви 

(машини); машини за цедење перени 

алишта  

кл. 8  прилагодувачки рачвести клучеви; 

тесли {алати}; земјоделски направи {рачно 

управувани}; сврдла {рачни алати}; секири; 

ножички за кастрење; сврдла (шупливи 

сврдла) за дупчење големи отвори {рачни 

алати}; сечилa {рачни алати}; ножици за 

поткастрување огради; ножеви за 

калемење; длета со рамни сечила; клешти 

за сечење (моторцангли); алати за сечење 

{рачни алати}; копачи {рачни алати}; 

бургии за дупчење; дупчалки; одвртувач со 

битови; електрични депилатори; 

електрични испрпавувачи на коса; 

електричен тример за коса; електрична 

пегла; електрични бричеви; турпии{алати}; 

бералки за овошје {рачни алати}; секачи за 

стакло; алати за гравирање {рачни алати}; 

потстрижувачи за коса за лична употреба 

{електрични и не-електрични}; чекани; 

рачни синџир блокови; рачни дупчалки 

{рачни алати}; рачни алати {рачно-

управувани}; рачно управувани алати за 

занитнување; мотики {рачни алати}; 

атомизери за инсектициди {рачни алати}; 

железни чекани; пилички за резбарење; 

клучеви; поткаструвачи за тревници {рачни 
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инструменти}; гребла за тревници {рачни}; 

рачки; дигалки; рачни дигалки; дрвени 

чекани {рачни инструменти}; мануелни 

дигалки; секачи за валање {рачни алати}; 

направи за коси резови {рачни алати}; 

комплет за бричење и пострижување; 

мулти-функционален скоплив џебен рачен 

алат; алати за вадење шајки {рачни 

алати}; столарски клешти; пробивни 

чекани за шајки; калаузи {рачни алати}; 

штипалки; стругови; клешти; ножеви за 

кастрење; лозарски ножици; 

перфоратори{рачни алати}; забни 

механизми за движење во една насока 

{рачни алати}; жилети; 

бричеви{електрични или не-електрични}; 

алати за занитнување; пили{рачни алати}; 

нарезници {рачни алати}; ножици за 

стрижење; лопати{рачни алати}; српови; 

големи чекани; лопатчиња за копање 

{рачни алати}; виљушкасти клучеви{рачни 

алати}; ремени за алати; ремени за 

алати{држачи}; кастрачи за дрва; клучеви 

за одвртувачи  

 

(210) TM  2019/980 (220) 23/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Агенција за маркетинг ДИВИСИОН 

ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4 Ламела В 

1/1-9, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 02.09.17;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); претставување на 

производите; директно рекламирање преку 

пошта; ажурирање на рекламниот 

материјал; дистрибуција на примероци; 

маркетинг студии; бизнис истражување; 

изнајмување рекламен материјал; 

објавување рекламни текстови; 

рекламирање; рекламирање преку радио; 

односи со јавноста; телевизиско 

рекламирање; уредување излози; агенции 

за рекламирање; ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи; маркетинг истражување; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; испитување на јавното 

мислење; изнајмување рекламен простор; 

обработка на текстови; рекламирање 

преку пошта; организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; компјутерско рекламирање преку 

интернет; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; пишување рекламни 

текстови; услуги за дизајн на страници, за 

рекламни цели; барање спонзорства; 

производство на рекламни филмови; 

маркетинг; услуги за телемаркетинг; 

огласување со плаќање по клик; 

дизајнирање рекламен материјал; 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање], консултации за стратегија 

на комуникации во односи со јавноста, 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање  

кл. 41  организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање и 

водење конференции; организирање и 

водење конгреси; забави (планирање 
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забави); организирање и водење 

семинари; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

работилници [обука]  

кл. 42  внатрешно уредување; индустриски 

дизајн; услуги за дизајн на амбалажи; 

графички дизајн; дизајнирање 

[индустриски дизајн]; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; советување за правење веб-

страници  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  

 

(210) TM  2019/983 (220) 26/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

FLOWER LOVE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожата и 

телото;тврд сапун;течен сапун за 

раце;гелови и креми за 

туширање;средства за миење на 

тело;препарати за нега на 

коса;дезодоранси, антиперспиранти и 

спрејови за под пазувите за пична 

употреба;навлажнувачи, лосиони и креми 

за тело и кожа;талк во прав;препарати за 

бричење;козметички препарати за 

сончање и препарати за заштита на 

кожата од ефектите на сонцето;влажни 

марамчиња импрегнирани со раствор за 

чистење  

 

(210) TM  2019/984 (220) 26/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zürich, CH 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

Нордитропин НордиФлекс 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, 

вклучувајќи течен хормон за раст  

кл. 10  медицинска опрема, вклучувајќи 

претходно наполнето помагало за 

употреба за течен хормон за раст  

 

(210) TM  2019/985 (220) 26/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Јавен Адвертајзинг дооел Битола 

Климент Охридски бр. 4, локал 4, 7000, 

Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, црвена 

(531) 05.03.20;26.02.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; услуги за 

онлајн регистрирање и консултантски 

услуги за земјоделците  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  
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кл. 45  правни услуги; лични и 

општествени услуги за потребите на 

земјоделците и фирми, како поддршка во 

унапредување и олеснување на 

производството и продажбата на агро 

производи  

 

(210) TM  2019/987 (220) 27/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

VANCOMAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/988 (220) 27/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Димитријеска Радојка; Талевски 

Стефан and Јончески Стефан ул. 

Прилепска бр. 45-16, 7000, Битола, MK; 

ул.Штипска бр. 23, 7000, Битола, MK and 

ул. Влатко Миленкоски бр. 106, 7000, 

Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 18.01.19;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; огласување по пат на електронска 

наредба; медиуми за комуникација 

(презентација на добра на медиуми за 

комуникација) за малопродажни цели; 

спојување, за доброто на другите, на 

различни стоки, овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат 

тие стоки; маркетинг услуги, маркетинг и 

рекламирање; размена на информации од 

странство; организација, консултантски 

услуги; услуги на домашни агенции, 

маркетинг истражување и истражување на 

јавното мислење, служби за обезбедување 

на трговски информации од странство; 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

комјутерски бази на податоци); 

промовирање на производи и услуги на др. 

лица преку обезбедување купони, попусти, 

информации за спроведување на цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажни веб страни на др. лица и 

информации за попусти што ќе бидат 

достапни на интернет страна; 

овозможување на колективно купување, 

купување на рати преку кредит  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на податоци, обезбедување вести и 

информации по пат на глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитување на сите видови аудио и видео 

програми по пат на глобална 

комуникациска мрежа, видео и 

мултимедиуми; обезбедување услуги на 

скпадирање електронски податоци за 

трети лица; обезбедување мрежен 

пристап со цел размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

елекгронски пораки  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги индустриски 
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анализи и истражувања; проектирање и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/990 (220) 29/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 

US 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, црвена 

(531) 26.11.21;26.11.25;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за целокупно чистење; 

препарати за чистење, полирање, чистење 

и абразивни средства; препарати за 

чистење кои спречуваат создавање дамки 

и варова скала; препарати за 

декалцифицирање и намалување за 

употреба во домаќинствата; подготовки за 

чистење на дренажа и мијалник; чистачи 

за тоалети; препарати за чистење 

прозори; препарати за белење; крпи, 

марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани 

со средства за чистење; детергенти; 

детергенти за алишта; препарати за 

миење садови; средство за чистење 

машина за миење садови, освежувач и 

дезодозир; средства за плакнење за 

машини за миење садови; подготовки за 

употреба на алишта; средства за чистење 

на машини за перење; сапуни; 

антибактериски сапуни; сапуни за лична 

употреба; подготовки за чистење на 

рацете; миење на телото; препарати за 

нега на кожата; парфимирачки подготовки 

за атмосферата; спреј за парфеми во 

соба; есенцијални масла; трска дифузери; 

тенџере; темјан  

кл. 5  препарати за дезинфекција, 

антибактериски и дезодорирачки средства; 

средства за дезинфекција на кујни, 

тоалети и бањи; санирана подготовка за 

домаќинство, комерцијална, индустриска и 

институционална употреба; санитарни 

средства за перење; подготовки за 

дезинфекција на тврда површина за 

домаќинство; дезодоранси на 

домаќинството; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со средства за 

дезинфекција; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антисептички 

препарати; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антибактериски 

препарати; инсектициди; митициди; 

средства за заштита од инсекти; 

фунгициди; гермициди; подготовки за 

уништување и одвраќање на штетници; 

препарати за освежување на воздухот; 

подготовки за неутрализирање на мирис 

за употреба на текстил, теписи и во 

воздухот; препарати за компензација на 

миризбите; препарати за прочистување на 

воздухот  

кл. 21  платно и марамчиња за чистење 

или употреба на домаќинството, имено, 

крпи за чистење и марамчиња; крпи за 

полирање; крпи за чистење; чистачи и 

крпи за прашина; влошки за чистење; 

распрскувачи за крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери за домаќинство; распрскувачи за 

подготовки за чистење домаќинства; 

прибор и контејнери за домаќинства или 

кујни; чешли и сунѓери; четки (освен четки 

за бои); материјали за правење четки; 

производи за чистење; челична волна; 
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неработена или полуработена чаша (освен 

стакло што се користи во зграда); 

стакларија, порцелан и глинени производи 

не се вклучени во други класи  

 

(210) TM  2019/991 (220) 29/08/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 

US 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

LYSOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за целокупно чистење; 

препарати за чистење, полирање, чистење 

и абразивни средства; препарати за 

чистење кои спречуваат создавање дамки 

и варова скала; препарати за 

декалцифицирање и намалување за 

употреба во домаќинствата; подготовки за 

чистење на дренажа и мијалник; чистачи 

за тоалети; препарати за чистење 

прозори; препарати за белење; крпи, 

марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани 

со средства за чистење; детергенти; 

детергенти за алишта; препарати за 

миење садови; средство за чистење 

машина за миење садови, освежувач и 

дезодозир; средства за плакнење за 

машини за миење садови; подготовки за 

употреба на алишта; средства за чистење 

на машини за перење; сапуни; 

антибактериски сапуни; сапуни за лична 

употреба; подготовки за чистење на 

рацете; миење на телото; препарати за 

нега на кожата; парфимирачки подготовки 

за атмосферата; спреј за парфеми во 

соба; есенцијални масла; трска дифузери; 

тенџере; темјан  

кл. 5  препарати за дезинфекција, 

антибактериски и дезодорирачки средства; 

средства за дезинфекција на кујни, 

тоалети и бањи; санирана подготовка за 

домаќинство, комерцијална, индустриска и 

институционална употреба; санитарни 

средства за перење; подготовки за 

дезинфекција на тврда површина за 

домаќинство; дезодоранси на 

домаќинството; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со средства за 

дезинфекција; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антисептички 

препарати; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антибактериски 

препарати; инсектициди; митициди; 

средства за заштита од инсекти; 

фунгициди; гермициди; подготовки за 

уништување и одвраќање на штетници; 

препарати за освежување на воздухот; 

подготовки за неутрализирање на мирис 

за употреба на текстил, теписи и во 

воздухот; препарати за компензација на 

миризбите; препарати за прочистување на 

воздухот  

кл. 21  платно и марамчиња за чистење 

или употреба на домаќинството, имено, 

крпи за чистење и марамчиња; крпи за 

полирање; крпи за чистење; чистачи и 

крпи за прашина; влошки за чистење; 

распрскувачи за крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери за домаќинство; распрскувачи за 

подготовки за чистење домаќинства; 

прибор и контејнери за домаќинства или 

кујни; чешли и сунѓери; четки (освен четки 

за бои); материјали за правење четки; 

производи за чистење; челична волна; 

неработена или полуработена чаша (освен 

стакло што се користи во зграда); 

стакларија, порцелан и глинени производи 

не се вклучени во други класи  

 

(210) TM  2019/996 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 
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(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

DEXTROCIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/997 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

NIMOKAIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/998 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Голден Компани-ЕСА ул. Војдан 

Чернодрински бр. 20, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, розева, бела 

(531) 03.13.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

 

(210) TM  2019/999 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Голден Компани-ЕСА ул. Војдан 

Чернодрински бр. 20, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, розева, бела 

(531) 03.13.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

 

(210) TM  2019/1000 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Друштво за промет и услуги 

ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман 

Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.13.25;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 
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употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; книги; 

папки за хартија; нотеси; учебници, 

работни тетратки, албуми; атласи; карти; 

туристички водичи, школски прибор  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

торби и куфери; чадори, сонцебрани и 

стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи; ранци; ученички 

училишни торби; актовки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на 

рекламен материјал, водење дејност 

(служби за давање совети за водење на 

одделни дејности), дејности (консултации 

за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), пропагандни дејности, 

проучување на пазарот (маркетинг), 

рекламна документација (уредување на 

рекламна документација), рекламна 

хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), 

водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци; услуги на агенции за увоз-

извоз и трговија на мало и големо со 

хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба, 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, кпишиња, книги, 

папки за хартија, нотеси, учебници, 

работни тетратки, албуми; атласи; карти; 

туристички водичи, школски прибор, кожа 

и имитација на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите кпаси, торби и 

куфери, чадори, сонцебрани и стапови за 

одење, камшици, узди и сарачки 

производи, ранци, ученички училишни 

торби, актовки, игри и играчки  

 

(210) TM  2019/1002 (220) 03/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Mc Donald's Corporation 110 N. 

Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, 

US 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 

43/3, 1000 Скопје 

(540)  

MCCAFE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, замена за кафе  

 

(210) TM  2019/1003 (220) 03/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Атанасов Миле ул. Солидарност 

бр. 32, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) жолта, црвена, зелена, виолетова, 

бела, кафена 

(531) 19.03.21 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  лижавчиња, лижавчиња со гуми за 

жвакање  

 

(210) TM  2019/1004 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZEMVETIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2019/1005 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RECARBRIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2019/1006 (220) 02/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PREVYMIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2019/1007 (220) 03/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PEXETINEM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2019/1013 (220) 04/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) 3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ ул. 15ти 

КОРПУС бб, 6000, Охрид, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) сина, бела, сива, жолта, 

портокалова, кафена 

(531) 05.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пржен лупен сончоглед; семки, 

подготвени; јаткасто овошје, подготвено  

кл. 31  зрнести производи; семиња и 

билки; семе од житарици; зрнеста храна; 

јаткасто овошје; семки од сончоглед  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;услуги при 

продажба на големо и мало и увоз-извоз 

со зрнести производи и прехранбени 

продукти  

 

(210) TM  2019/1016 (220) 05/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

FERICOSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1017 (220) 06/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) 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)  

VIGANTOLETTEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

медицински препарати; диететска храна и 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба; додатоци во исхрана за луѓе и 

бебиња; фластери и медицински лепенки; 

витамини и витамински препарати; 

минерални додатоци за исхрана за 

медицински цели; пробиотски бактериски 

препарати за медицински цели  

 

(210) TM  2019/1018 (220) 06/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) 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)  

VIGANTOLVIT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

медицински препарати; диететска храна и 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба; додатоци во исхрана за луѓе и 

бебиња; фластери и медицински лепенки; 

витамини и витамински препарати; 

минерални додатоци за исхрана за 

медицински цели; пробиотски бактериски 

препарати за медицински цели  
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(210) TM  2019/1021 (220) 12/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И 

ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, црна, црвена, бела 

(531) 03.07.24;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2019/1022 (220) 12/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И 

ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, црна, црвена, бела 

(531) 03.07.24;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2019/1023 (220) 12/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И 

ПАРТНЕРИ ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

 

(591) златна, бела 

(531) 03.07.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени работи;  

кл. 35  водење на работење; управување 

со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовани услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности, 

објавување книги; објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови; он-лајн 

објавување електронски книги и списанија; 

организирање и водење работилници; 

организирање и водење семинари; 

пишување текстови што не се рекламни 

текстови; преведување;  

кл. 45  правни услуги; автрски права 

(менаџмент со авторски права); агенции за 

консултирање за интелектуална 

сопственост; издавање лиценци за 

интелектуална сопственост; регистрација 

на домени; правни услуги во врска со 

преговори за договори за други; правно 

истражување; услуги за изработка на 

правни документи; услуги за мирно 

решавање спорови; услуги при водење 

судски процеси; обезбедување на 
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информации од областа на правото; 

прегледување на стандарди и пракси за 

усогласеност со закони и прописи.  

 

(210) TM  2019/1024 (220) 13/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Talinat 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1072 (220) 26/09/2019 

(442) 31/10/2019 

(731) Пливачки Клуб Вардар 2018 Бул. 

Кочо Рацин бр. 33, Центар, Скопје, MK 

(740) Ѓорѓе Стаменов Бул. Климент 

Охридски 63/12, Центар, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина 

(531) 02.01.08;27.05.17;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  спортски торби  

кл. 25  спортски чевли; спортски обувки; 

спортски дресови; спортски трегер-маици  

кл. 28  костими за пливање; даски за 

пливање на стомак  

кл. 35  деловно управување на спортисти  

кл. 41  изнајмување спортски терени; 

организирање спортски натпревари; услуги 

на спортски кампови; организирање време 

на спортски  натпревари; обезбедување 

спортска опрема   
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2019/0869 

1 MK/T/2019/0876 

1 MK/T/2019/0973 

1 MK/T/2019/0974 

3 MK/T/2019/0934 

3 MK/T/2019/0983 

3 MK/T/2019/0990 

3 MK/T/2019/0991 

3 MK/T/2019/0998 

3 MK/T/2019/0999 

4 MK/T/2019/0958 

5 MK/T/2019/0078 

5 MK/T/2019/0079 

5 MK/T/2019/0624 

5 MK/T/2019/0687 

5 MK/T/2019/0723 

5 MK/T/2019/0862 

5 MK/T/2019/0873 

5 MK/T/2019/0874 

5 MK/T/2019/0875 

5 MK/T/2019/0880 

5 MK/T/2019/0881 

5 MK/T/2019/0891 

5 MK/T/2019/0892 

5 MK/T/2019/0893 

5 MK/T/2019/0894 

5 MK/T/2019/0895 

5 MK/T/2019/0957 

5 MK/T/2019/0984 

5 MK/T/2019/0987 

5 MK/T/2019/0990 

5 MK/T/2019/0991 

5 MK/T/2019/0996 

5 MK/T/2019/0997 

5 MK/T/2019/1004 

5 MK/T/2019/1005 

5 MK/T/2019/1006 

5 MK/T/2019/1007 

5 MK/T/2019/1016 

5 MK/T/2019/1017 

5 MK/T/2019/1018 

5 MK/T/2019/1024 

6 MK/T/2019/0882 

6 MK/T/2019/0958 

7 MK/T/2019/0958 

7 MK/T/2019/0979 

8 MK/T/2019/0897 

8 MK/T/2019/0979 

9 MK/T/2019/0882 

9 MK/T/2019/0889 

9 MK/T/2019/0897 

9 MK/T/2019/0901 

9 MK/T/2019/0943 

9 MK/T/2019/0958 

9 MK/T/2019/0973 

9 MK/T/2019/0974 

10 MK/T/2019/0241 

10 MK/T/2019/0936 

10 MK/T/2019/0984 

11 MK/T/2019/0882 

11 MK/T/2019/0958 

12 MK/T/2019/0971 

12 MK/T/2019/0972 

14 MK/T/2019/0961 

16 MK/T/2019/0771 

16 MK/T/2019/0897 

16 MK/T/2019/1000 

16 MK/T/2019/1023 

17 MK/T/2019/0897 

18 MK/T/2019/0888 

18 MK/T/2019/1000 

18 MK/T/2019/1072 

19 MK/T/2019/0883 

19 MK/T/2019/0958 

20 MK/T/2019/0863 

20 MK/T/2019/0864 

20 MK/T/2019/0886 

21 MK/T/2019/0990 

21 MK/T/2019/0991 

23 MK/T/2019/0912 

24 MK/T/2019/0886 

25 MK/T/2019/0888 

25 MK/T/2019/0912 

25 MK/T/2019/1072 

26 MK/T/2019/0912 

28 MK/T/2019/1072 

29 MK/T/2019/0329 

29 MK/T/2019/0330 

29 MK/T/2019/0865 

29 MK/T/2019/0898 

29 MK/T/2019/0933 

29 MK/T/2019/0956 

29 MK/T/2019/1013 

30 MK/T/2019/0870 

30 MK/T/2019/0899 

30 MK/T/2019/0924 

30 MK/T/2019/0925 

30 MK/T/2019/0933 

30 MK/T/2019/1002 

30 MK/T/2019/1003 

31 MK/T/2019/0966 
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31 MK/T/2019/0967 

31 MK/T/2019/0968 

31 MK/T/2019/0969 

31 MK/T/2019/1013 

32 MK/T/2019/0870 

32 MK/T/2019/0902 

32 MK/T/2019/0910 

32 MK/T/2019/0911 

32 MK/T/2019/0937 

32 MK/T/2019/0947 

32 MK/T/2019/0966 

32 MK/T/2019/0967 

32 MK/T/2019/0968 

32 MK/T/2019/0969 

33 MK/T/2019/0877 

33 MK/T/2019/0878 

33 MK/T/2019/0879 

34 MK/T/2019/0943 

35 MK/T/2019/0723 

35 MK/T/2019/0748 

35 MK/T/2019/0771 

35 MK/T/2019/0870 

35 MK/T/2019/0872 

35 MK/T/2019/0886 

35 MK/T/2019/0888 

35 MK/T/2019/0890 

35 MK/T/2019/0897 

35 MK/T/2019/0956 

35 MK/T/2019/0958 

35 MK/T/2019/0961 

35 MK/T/2019/0973 

35 MK/T/2019/0974 

35 MK/T/2019/0980 

35 MK/T/2019/0985 

35 MK/T/2019/0988 

35 MK/T/2019/1000 

35 MK/T/2019/1013 

35 MK/T/2019/1023 

35 MK/T/2019/1072 

36 MK/T/2019/0975 

37 MK/T/2019/0863 

37 MK/T/2019/0864 

37 MK/T/2019/0973 

38 MK/T/2019/0958 

38 MK/T/2019/0988 

39 MK/T/2019/0890 

39 MK/T/2019/0958 

40 MK/T/2019/0958 

40 MK/T/2019/0961 

41 MK/T/2019/0748 

41 MK/T/2019/0771 

41 MK/T/2019/0897 

41 MK/T/2019/0901 

41 MK/T/2019/0962 

41 MK/T/2019/0980 

41 MK/T/2019/1023 

41 MK/T/2019/1072 

42 MK/T/2019/0748 

42 MK/T/2019/0863 

42 MK/T/2019/0864 

42 MK/T/2019/0882 

42 MK/T/2019/0958 

42 MK/T/2019/0962 

42 MK/T/2019/0973 

42 MK/T/2019/0980 

42 MK/T/2019/0985 

42 MK/T/2019/0988 

43 MK/T/2019/0933 

43 MK/T/2019/0958 

44 MK/T/2019/0862 

44 MK/T/2019/0881 

45 MK/T/2019/0980 

45 MK/T/2019/0985 

45 MK/T/2019/1021 

45 MK/T/2019/1022 

45 MK/T/2019/1023 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

(731) (210) 

3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ MK/T/2019/1013 

Allied Beverages Adriatic d.o.o MK/T/2019/0937 

BIOSENSE WEBSTER, INC. MK/T/2019/0936 

Biofarm Sp. z o.o. MK/T/2019/0891 

CARTER MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE CUMHURIYETI MK/T/2019/0863 

CARTER MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKIYE CUMHURIYETI MK/T/2019/0864 

Cephalon, Inc. MK/T/2019/0957 
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Colgate-Palmolive Company MK/T/2019/0934 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2019/0983 

Great Wall Motor Company Limited MK/T/2019/0971 

Great Wall Motor Company Limited MK/T/2019/0972 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. MK/T/2019/0979 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2019/0624 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2019/0924 

International Foodstuffs Co LLC MK/T/2019/0925 

Kite Pharma, Inc. MK/T/2019/0862 

Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation) MK/T/2019/0881 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0877 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0878 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2019/0879 

Mc Donald's Corporation MK/T/2019/1002 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2019/1004 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2019/1005 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2019/1006 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/2019/1007 

Merryvale Limited MK/T/2019/0901 

Nobel Quest International Limited MK/T/2019/0943 

Novo Nordisk Health Care AG MK/T/2019/0984 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0892 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0893 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0894 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0895 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0996 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/0997 

Reckitt Benckiser LLC MK/T/2019/0990 

Reckitt Benckiser LLC MK/T/2019/0991 

Reign Beverage Company LLC MK/T/2019/0910 

Reign Beverage Company LLC MK/T/2019/0911 

Siemens Aktiengesellschaft MK/T/2019/0241 

THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability company incorporated 

under the Laws of Sri Lanka)of MK/T/2019/0883 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2019/0880 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2019/0987 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2019/1016 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2019/1024 

ZTE CORPORATION MK/T/2019/0889 

Јавен Адвертајзинг дооел Битола MK/T/2019/0985 

Јончески Стефан MK/T/2019/0988 

Агенција за маркетинг ДИВИСИОН ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0980 
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Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ MK/T/2019/1021 

Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ MK/T/2019/1022 

Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ MK/T/2019/1023 

Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци 

ГРОЗД Струмица MK/T/2019/0947 

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје MK/T/2019/0958 

Атанасов Миле MK/T/2019/1003 

Владимир Вуксановиќ MK/T/2019/0869 

Голден Компани-ЕСА MK/T/2019/0998 

Голден Компани-ЕСА MK/T/2019/0999 

ДПТУ Фармаген ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/0687 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2019/0956 

Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ MK/T/2019/0962 

Друштво за застапување со осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп MK/T/2019/0975 

Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Скпје MK/T/2019/0973 

Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Скпје MK/T/2019/0974 

Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје MK/T/2019/1000 

Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје MK/T/2019/0865 

ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје MK/T/2019/0748 

Карев Константин MK/T/2019/0933 

Которчевиќ Марјан MK/T/2019/0882 

Кристијан Арсов MK/T/2019/0771 

ЛИОН ДОО MK/T/2019/0870 

Марија Јосифоска MK/T/2019/0872 

Милосављевиќ Игор MK/T/2019/0888 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/2019/0898 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/2019/0899 

Пливачки Клуб Вардар 2018 MK/T/2019/1072 

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп MK/T/2019/0902 

ПхармаС Лекови ДООЕЛ MK/T/2019/0078 

ПхармаС Лекови ДООЕЛ MK/T/2019/0079 

ПхармаС Лекови дооел Скопје MK/T/2019/0723 

СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ MK/T/2019/0912 

СЛАДОК ДОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2019/0886 

Сотир Сотировски MK/T/2019/0897 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2019/1017 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2019/1018 

ТП АДОР ГОЛД ЗЛАТАР АЏИЈА ФИКРЕТ ЕНДИ MK/T/2019/0961 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. MK/T/2019/0966 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА MK/T/2019/0967 
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СКОПЈЕ А.Д. 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. MK/T/2019/0968 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. MK/T/2019/0969 

Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша MK/T/2019/0329 

Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша MK/T/2019/0330 

ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје MK/T/2019/0890 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0873 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0874 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0875 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2019/0876 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен 

весник на Република Северна 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. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  27677  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2016/135 (220)  08/02/2016 

(181)  08/02/2026 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЛЕВИДИАГРО ДОО 

Кочани ул. Индустриска бр. 1, Кочани, 

MK 

(740)  ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ 

СКОПЈЕ Бул.8 Септември бр.16 Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

LA BELLA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); муридии; 

мраз  

 

(111)  27734  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2016/1236 (220)  21/12/2016 

(181)  21/12/2026 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за консалтинг, 

производство, трговија и услуги ЊУ 

ТЕХНОЛОЏИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ 

Скопје ул. Нерешка бр. 29, Скопје, MK 

(540)  

QUEEN CLEOPATRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ЗД наочари; ДВД плеери; Глобален 

систем за позиционирање [GPS] апарат; 

компјутерски софтвер, снимен; USB флеш 

дискови; електромагнетни вентили 

[електромагнетни прекинувачи]; 

компјутерски програми за играње; 

акумулатори, електрични; акумулатори, 

електрични, за возила; кутии за 

акумулатори; садови за акумулатори; 

компјутерски оперативни програми, 

снимени; акустични [звучни] аларми; 

акуиични спојки; акустични цевки; аларм 

(ѕвона за аларм), електрични; цртани 

филмови (анимирани цртани филмови); 

апарати за галванизација; апарати за 

дишење за подводно пливање; апарати за 

мерење растојанија; монитори 

[компјутерски хардвер]; апарати за 

сателитска навигација; компјутерски 

програми за играње; аудиовизуелни 

апарати за настава; барометри; видео 

монитори за бебе; двогледи; електрични 

брави; комлјутсрски хардвер 

(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер); компјутерски 

хардвер; копчиња за ѕвона; ваги; очила 

(синџирчиња за очила); високо 

фрекфентни апарати; грамофони; 

фонографски плочи; џебни калкулатори; 

монитори [компјутерски програми]; 

мембрани [фотографија]; чад (детектори 

за чад); апарати за снимање, пренос или 

репородукција на звук или слика; чипови 

(ДНА чипови); автомати за дозирање; 

електрични адаптери; апарати за 

електролиза; епрувети; полначи за 

батерии; акустични [звучни] аларми; 

количество (мерни инструменти за 

количество); калориметри; навлаки за 

очила; компјутерски тастатури; леќи; 

одела за нуркање; педометри; кутии за 

акумулатори; магнети; магнетофони; 

математички инструмети; микроскопи; 

модеми; огледала [оптика]; оптички 

дискови; очила за сонце; очила за спорт; 

мрежи (заштитни мрежи), призми [оптика]; 

радија; радиотелефонски прибори; 

реостати; свирчиња за кучиња; сигнални 

ѕвона; слушалки; чепчиња за уши; 

телескопи; дигитални знаци; читачи на бар 
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кодови  

кл. 14  амајлии; бакар (сувенири од бакар); 

белезгии (накит); бисери (накит); вештачки 

дијаманти; ѓердани (накит); жици од 

благородни метали (накит); златни нишки 

(накит); завиткувач за накит; закопчувачи 

за накит; игли (накит); кутии за накит; 

накит; накит (кутии за накит); монистри за 

правење накит; накит насликан со 

специјална техника, клуазоне (накит); 

обетки; полускапоцени камења; приврзоци 

(ситни украси или синџирчиња); прстени 

(накит); синџирчиња (накит); слонова коска 

(накит); сувенири од бакар; талисмани 

(накит); украси (накит); украси од сребро; 

украсни ситници (накит); уметнички дела 

од благородни метали; шпинел (скапоцени 

камења)  

кл. 28  апарати за боди-билдинг; апарати 

за коцкање; апарати за игри за коцкање; 

апарати за исфрлање тениски топки; 

безбол (ракавици за безбол); возила 

играчки; вреќи за удирање; дама(игри); 

даски за сурфање; дрезги (обувки за 

одење по снег); друштвени игри; ѕвончиња 

за новогодишни елки; игри за градење; 

плишани играчки; појаси 

(планинарскипојаси); потполнки (заштитни 

потполнки) (деловиод спортскиот одела); 

ракавици (боксерски ракавици); ракавици 

за безбол; ракавици за голф; ракавици за 

игри; скејтборд; слот машини [апарати га 

игри] слот машини и апарати за игри; скии; 

скии (восок за скии); скии за на вода; 

стрели за пикадо; тениски мрежи; тобогани 

(предмети за играње); штитници за нозе 

(спортска опрема); игри со табли; игри*; 

јадици за риби; калеидоскопи; коцки; 

креветчиња за кукли; кукли; куќички за 

кукли; летање со змаеви; мамец (вештачки 

мамец за риболов); мамки (миризливи 

мамки за лов или риболов); мечиња; 

појаси за пливање; мрежи за вадење на 

уловена риба за спортски риболовци; 

мрежи за спортови; параглајдери; 

пливачко одело; перничиња за билјардски 

маси; планинарски појаси; сноуборд; 

хартиени капи за забава  

кл. 41  вариетеа; гимнастичка обука; 

дресирање животни; забава; забавни 

паркови; известување за рекреација; 

казино (коцкање) (обезбедување опрема 

во казино); изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување спортска опрема 

со исклучок на возила; книги (објавување 

книги); коцкање (играње за пари); лотарии 

(организирање лотарии); ноќни клубови; 

обезбедување услуги за караоке; 

објавување книги; обука (практична обука) 

(демонстрирање); организирање избори на 

убавици; паркови (забавни паркови); 

стидија (филмски студија); продавање 

билети (забава); разонода (забава); 

телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми); услуги на 

дискотеки; 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 и образование); услуги 

на компонирање музика; спроведување на 

фитнес часови; спроведување на 

организирани тури; услуги на оркестри; 

филмови на видео ленти (производство на 

филмови на видео ленти); услуги на личен 

тренер [фитнес тренинг]  

 

(111)  27732  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2017/1177 (220)  06/12/2017 

(181)  06/12/2027 

(450)  31/10/2019 

(732)  Бобан Милошески бул. Јане 

Сандански бр. 74-23, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 
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(540)  

OHRID CALLING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг;односи со 

јавноста;рекламирање;телевизиско 

рекламирање  

кл. 41  изнајмување звучни записи; 

известување за забави; забави 

(планирање забави); забава; изнајмување 

диск-џокеј; организирање и водење 

концерти; продавање билети [забава]; 

продукција на музика; услуги на естрадни 

уметници (забавувачи)  

 

(111)  27733  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2017/1179 (220)  06/12/2017 

(181)  06/12/2027 

(450)  31/10/2019 

(732)  Бобан Милошески бул. Јане 

Сандански бр. 74-23, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

SKOPJE CALLING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг;односи со 

јавноста;рекламирање;телевизиско 

реламирање  

кл. 41  изнајмување звучни записи; 

известување за забави; забави 

(планирање забави); забава; изнајмување 

диск-џокеј; организирање и водење 

концерти; продавање билети [забава]; 

продукција на музика; услуги на естрадни 

уметници (забавувачи)  

 

(111)  27747  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/542 (220)  08/06/2018 

(181)  08/06/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за меѓународни 

образовни институции МААРИФ ДООЕЛ 

Скопје ул. „11 Октомври “ бр. 1А, 

Скопје, MK 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

МААРИФ  

(591)  темно сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брошури, 

каталози, проспекти, материјали за обука 

и настава (освен апарати)  

кл. 25  униформи и капи  

кл. 36  управување со недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, интернати, академии, семинари, 

работилници, практична обука, 

организирање и водење колоквиуми, 

организирање натпревари (образование и 

забава), физичко образование, 

информирање за образованием школски 

образовни услуги  

 

(111)  27683  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2018/678 (220)  05/07/2018 

(181)  05/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 251/лок 

251 ГТЦ-Приземје, Скопје, MK 

(540)  

K&K 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи што 

не се опфатени со другите класи  
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кл. 25  облека, обувки, чевли и капи  

кл. 28  вртимушки [играчки], возила 

играчки, бебешки вежбални, балони за 

играње  

 

(111)  27738  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/758 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  27739  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/759 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540) 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  27740  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/760 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  27741  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/761 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 
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(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  27742  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/762 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  27743  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/763 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  27744  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/764 (220)  30/07/2018 

(181)  30/07/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  
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(111)  27735  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/898 (220)  18/09/2018 

(181)  18/09/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-

импорт ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, 

Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, виолетова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за еднократна 

употреба  

кл. 5  хигиенски пелени и салфетки, 

хигиенски производи за лични цели за 

еднократна употреба, женски влошки, 

тампони  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив што не се опфатени со другите класи, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија 

за еднократна употреба, салфети од 

хартија и целулоза, тоалетна хартија  

кл. 25  облека, пелени за бебиња (не се од 

хартија), пелени за новороденчиња, 

пелени од текстил  

 

(111)  27714  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2018/972 (220)  08/10/2018 

(181)  08/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фари Нуредини Кондово, ул. 6, бр. 

53, Скопје, MK 

 

 

 

(540)  

 

(591)  виолетова, светла и темна жолта, 

окер и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  бебешки пелени од хартија и 

целулоза за еднократна употреба  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со бебешки пелени  

 

(111)  27728  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1000 (220)  16/10/2018 

(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов 

бр. 31, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, бела, црвена, зелена, жолта, 

портокалова, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  27730  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1001 (220)  16/10/2018 
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(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов 

бр. 31, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, зелена, жолта, 

портокалова, кафена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  27676  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1002 (220)  16/10/2018 

(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов 

бр. 31, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(540)  

 

(591)  сина, бела, црвена, зелена, жолта, 

портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  27731  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1003 (220)  16/10/2018 

(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов 

бр. 31, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло и темно сина, зелена, жолта, 

бела, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  
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(111)  27725  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1004 (220)  16/10/2018 

(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар ул. Димитар Влахов 

бр. 31, Гостивар, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, зелена, бела, 

портокалова, кафена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  27736  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1005 (220)  16/10/2018 

(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за угостителство, 

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4/3, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокат Елена, Младеновиќ бул. 

Гоце Делчев бр. 11, кат 3 ламела А 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(111)  27737  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1006 (220)  16/10/2018 

(181)  16/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за угостителство, 

туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4/3, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокат Елена Младеновиќ бул. 

Гоце Делчев бр. 11, кат 3, ламела А 

(540)  

BRICK EAT CASUAL 

RESTAURANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(111)  27675  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2018/1043 (220)  25/10/2018 

(181)  25/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(300)  017892616  26/04/2018  EM 

(732)  Wienerberger AG Wienerberg City, 

Wienerbergstr. 11, 1100, Wien, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

MAKEDO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  ќерамиди што не се од метал; 

кровна хидроизолација премачкана со 

катран; битуменска кровна 

хидроизолација; хидроизолација со 

асфалт; кровни плочки што не се од 

метал; олуци што не се од метал; 

кофражни греди за кров; плочи од 
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шкрилец; шиндра; кровни мембрани што 

не се од метал; хауби за оџак што не се од 

метал; опшивка за оџак што не е од метал; 

оџаци што не се од метал; керпич; цигли; 

битуменозни обвивки за кровови; 

сливници што не се од метал, наменети за 

кровови; кровови што не се од метал; 

кровни подлоги  

кл. 37  поправки на кров; работи на 

кровопокривачи; работи за поправки на 

кровови; работи за корекција на кровови  

 

(111)  27724  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1044 (220)  25/10/2018 

(181)  25/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДРИМЛЕНД 

ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје ул. 

Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, виолетова, портокалова, бела, 

црна и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  балони за играње; играчки; играчки 

(маски играчки); игри за градење; игри 

различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори; игри*; карти за играње; коцки за 

градење (играчки); кукли; марионети; 

плишани играчки  

кл. 41  забава; забавни паркови; 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови); монтажа на 

видеоленти; планирање забави; 

прикажување филмови; продукција на 

радио и телевизиски програми; 

производство на филмови; радио и 

телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми); 

разонода(забава); телевизиска забава; 

телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми); услуги на 

пишување на сценарија  

 

(111)  27729  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1047 (220)  26/10/2018 

(181)  26/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Мирчевски Иле; Јанковиќ 

Александар; Насески Марко; Попоски 

Филип; Спасовски Мартин; Ристов 

Тошо; Крстевска Ина and Џамбаски 

Игор ул. Руѓер Бошковски бр. 9/2-1, 

Скопје, MK; бул. Јане Сандански бр. 76-

28, Скопје, MK; ул. Народен херој Орде 

Чопела бр. 107 , Прилеп, MK; ул. Гоце 

Делчев бб, Другово, Кичево, MK; ул. 

518, бр. 2, Илинден, Марино, MK; ул. 

Вељко Блаховиќ 6-1/12, Кавадарци, MK; 

ул. Благој Мучето 23 а, Скопје, MK and 

ул. Иво Лола Рибар бр. 13, 

Владимирово, Берово, MK 

(740)  Мирчески Иле ул. Руѓер Бошковиќ 

бр. 9/2-1, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 6  уред за заклучување на велосипед  

кл. 9  станица за полнење на електрични 

велосипеди  

кл. 12  електрични велосипеди, 

велосипеди, рамка за велосипеди  

кл. 39  изнајмување на велосипеди, 

изнајмување на електрични велосипеди  

 

(111)  27746  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1055 (220)  29/10/2018 

(181)  29/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, градежништво, транспорт, 

угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН. 

ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен 

Гостивар Населено место без уличен 

систем бр. 1, с. Равен, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  бетон; бетонски градежни 

елементи; бисти од камен, бетон или 

мермер; блокови за поплочување што не 

се од метал; вештачки камен; декоративни 

елементи што не се од метал, за градба; 

градежен камен; градежни материјали што 

не се од метал; калапи за лиење што не се 

од метал; камен; каменорез (предмети 

изработени со каменорез); мозаици за 

градба; тули; уметнички дела од камен, 

бетон или мермер; класа   

кл. 35  маркетинг  

кл. 42  изработка на градежни планови; 

дизајнирање; градежно советување  

 

(111)  27727  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1062 (220)  31/10/2018 

(181)  31/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

Sulbaksit 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски ветеринарски и 

санитарни препарати, 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, 

хибрициди  

 

(111)  27726  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1063 (220)  31/10/2018 

(181)  31/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

Jecron 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски ветеринарски и 

санитарни препарати, 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, 

хибрициди  

 

(111)  27713  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1066 (220)  31/10/2018 

(181)  31/10/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Алма ДООЕЛ Кеј на револуција 5, 

Поштенска кутија 56, Кочани, MK 

(540)  

 

(591)  златна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крема за сонце;хидрантна 

крема;крема против стареење;озониран 

гел против целулит; озонирана крема со 

160 мг озон; озонирано масло со 80мг 

озон; озонирано масло со 40мг озон; 

озонирана крема против болка; озониран 

гел за масажа; шампон; озониран гел за 

нега на коса; озониран серум за нега на 

коса; серум против загуба на коса; спреј за 

интимна нега  

кл. 5  озонирано маслиново масло мека 

желатинска капсула  

 

(111)  27745  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2018/1152 (220)  16/11/2018 

(181)  16/11/2028 

(450)  31/10/2019 

(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)  

HAMPSTEAD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); 

џин  

 

(111)  27686  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2018/1240 (220)  07/12/2018 

(181)  07/12/2028 

(450)  31/10/2019 

(300)   

(732)  Јанева Невена бул. Јане 

Сандански бр. 106/27, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати, санитарни препарати за 

медицински цели, диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 
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производи, масти и масла за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии, 

мраз  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(111)  27679  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2018/1260 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за посредништво, 

услуги, промет и трговија МАЈ ХОУМ 

АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Народен фронт бр. 19 А/ 

локал 1, 1000, Скопје, MK 

(740)  Саве Савев бул. Партизански 

одреди бр. 155/2-30, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  агенции за недвижности  

 

(111)  27666  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/60 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

Тип-Топ портошувачки 

кредит 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27667  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/61 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27668  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/62 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27669  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/63 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27670  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/64 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27671  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/65 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина,бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  
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(111)  27672  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/66 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина,црвена, портокалова, жолта, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27673  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/67 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27674  (151)  27/09/2019 

(210)  TM  2019/68 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  27723  (151)  24/10/2019 

(210)  TM  2019/70 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ-ГЛОБУС ТОБАКО 

ДООЕЛ Куманово ул. Моша Пијаде 14-

41, Куманово, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

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  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

облека, обувки, капи, пива; минерална и 

сода вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалоци; услуги на продажба на 

големо врзани за облека, обувки, капи, 

пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  27682  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/75 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Sach LLC Luan Haradinaj 1, 

Prishtine, Republika e Kosoves, -- 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  27681  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/76 (220)  18/01/2019 

(181)  18/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Sach LLC Luan Haradinaj 1, 

Prishtine, Republika e Kosoves, -- 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  27709  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/86 (220)  22/01/2019 

(181)  22/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство и 

трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ 

ДОО Скопје ул. Христо Татарчев 17/2-2, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  чоколадни штангли  

 

(111)  27707  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/87 (220)  22/01/2019 

(181)  22/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(300)   

(732)  Друштво за производство и 

трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ 

ДОО Скопје ул. Христо Татарчев 17/2-2, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни штангли  

 

(111)  27722  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/99 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   сосови (како мирудии)  

 

(111)  27721  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/101 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран  зеленчук  

 

(111)  27719  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/102 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  27718  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/103 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај  

 

(111)  27720  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/104 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај  

 

(111)  27717  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/105 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30   чај  

 

(111)  27716  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/107 (220)  23/01/2019 

(181)  23/01/2029 

(450)  31/10/2019 
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(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црвена, портокалова 

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај (овошен)  

 

(111)  27715  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/126 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Jim Beam Brands Co 222 W. 

Merchandise Mart Plaza, Suite 1600 

Chicago, Illinois 60654, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

KNOB CREEK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пиво; 

виски  

 

(111)  27695  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/127 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Агенција за цивилно 

воздухопловство ул. „Даме Груев“ број 

1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  управување и давање помош за 

поуспешно деловно работење  

 

(111)  27680  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/135 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство и 

трговија ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-

импорт с. Требош-Желино ул. 101 бб, с. 

Требош, Желино, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјали; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

предмети, освен мебел; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 
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материјали за сликање и материјали за 

уметници; сликарски четки; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за завиткување и пакување; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 22  јажиња и канапи; мрежи; шатори и 

церади; настрешници од текстил или 

синтетички материјали; едра; вреќи за 

транспорт и скпадирање на растурени 

(рефус) материјали; материјали за 

полнење, поставување и обложување 

освен хартија, картон, гума или пластика; 

сурови текстилни влакнести материјали и 

нивни замени  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 29  месо, риба, живиа и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

 

(111)  27710  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/137 (220)  31/01/2019 

(181)  31/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(300)  75592  03/08/2018  JM 

(732)  Caterpillar Inc. 100 NE Adams 

Street, Peoria, Illinois 61629, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и додатоци за истите за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и производство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; машински алати и додатоци за 

истите, мотори, погонски машини и 

генератори (што не се за копнени возила), 

машински спојници и трансмисиски 

елементи (што не се за копнени возила); и 

делови за поправка, замена и 

рефабрикувани делови за сите претходно 

наведени производи  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода; возила и апарати 

за движење по земја, воздух или вода за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и произвоство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 
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одбраната; и делови за поправка, замена 

и рефабрикувани делови за сите 

претходно наведени производи  

 

(111)  27711  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/138 (220)  31/01/2019 

(181)  31/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(300)  75590  03/08/2018  JM 

(732)  Caterpillar Inc. 100 NE Adams 

Street, Peoria, Illinois 61629, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и додатоци за истите за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и производство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; машински алати и додатоци за 

истите, мотори, погонски машини и 

генератори (што не се за копнени возила), 

машински спојници и трансмисиски 

елементи (што не се за копнени возила); и 

делови за поправка, замена и 

рефабрикувани делови за сите претходно 

наведени производи  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода; возила и апарати 

за движење по земја, воздух или вода за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и произвоство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; и делови за поправка, замена 

и рефабрикувани делови за сите 

претходно наведени производи  

 

(111)  27687  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/139 (220)  31/01/2019 

(181)  31/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Joint Stock Company "LEKHIM" 

23, Shots Rustaveli Str., 01033 Kyiv, UA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

PANCREAZIM LEKHIM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(111)  27688  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/140 (220)  31/01/2019 

(181)  31/01/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за осигурување НОВА 

Осигурување АД Скопје ул. 1737 бр. 32, 

Скопје, MK 

(740)  Стефан Дувњак и Томислав 

Андреев ул. 1732 бр. 32, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурителни информации; 

осигурување; финансиски проценки 

(осигурување, банкарство, недвижнини)  

 

(111)  27696  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/220 (220)  14/02/2019 

(181)  14/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  FREZYDERM S.A. 75, Menandrou 

street, GR 104-37, Athens, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за убавина имено: млека, 

лосиони, креми, масла, гелови и пудри за 

лице, раце и тело; креми за убавина, 

креми за убавина за козметичка употреба; 

креми против брчки, маски за лице, 

средства за чистење лице, креми за очи, 

препарати за заштита од сонце; 

козметички препарати за тен, креми за 

стапала, лосиони за после бричење, 

лосиони за бањање; лосиони за убавина; 

лосиони за лице и тело; дезодорантни 

спрејови за лична употреба, 

антиперспиранти за лична употреба, 

дезодоранси за тело; средства за чистење 

кожа, козметички препарати за нега на 

кожа; есенцијални масла имено 

парфимирани масла; производи за нега на 

коса имено: козметички препарати за нега 

на коса, шампони и кондиционери за коса, 

маски за коса, гелови за коса, спрејови, 

пени и кремови, парфеми за коса; сапуни 

имено бебешки сапуни, сапуни за бањање; 

парфимерија; козметика; препарати за 

нега на заби; масла и креми за заштита од 

сонце и добивање тен; препарати за нега 

при изложеност на сонце  

 

(111)  27697  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/224 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, сребрена, сива, светла и 

темна сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен сапун за миење раце  

 

(111)  27698  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/225 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сребрена, сива, светла и 

темна розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен сапун за миење раце  

 

(111)  27699  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/226 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сребрена, сива,жолта, светла 

и темна кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен сапун за миење раце  

 

(111)  27694  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/230 (220)  14/02/2019 

(181)  14/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Mylan Institutional Inc. 1718 

Northrock Court Rockford IL 61103, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

OGIVRI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман 

на канцери  

 

(111)  27693  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/231 (220)  18/02/2019 

(181)  18/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(300)   

(732)  КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ ул. Андреја 

Стојановиќ бр. 9, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LEVIOFLU 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња, диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, средства за дезинфекција, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  27684  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/232 (220)  19/02/2019 

(181)  19/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги Издавачки Центар Три 

дооел Скопје ул. Орце Николов бр. 93/5, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокат Симона Костадинова ул. 

Шар Планина бр. 4, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги  

кл. 35  услуги на производство и трговија 

во големопродажба на книги и публикации  

кл. 41  објавување книги  

 

(111)  27712  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/248 (220)  25/02/2019 

(181)  25/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за интернет и 

информатички технологии, маркетинг и 

трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт 

Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, 

Скопје, MK 

(740)  ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

 

(591)  зелена, бела, розева, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер за социјално вмрежување; алатки 

за развивање на компјутерски софтвер; 

компјутерски софтвер за употреба како 

интерфејс за програмирање апликации 

(API); интерфејс за програмирање 

апликации (API) за употреба во развојот на 

софтверските апликации; интерфејс за 

програмирање апликации (API) за 

компјутерски софтвер кој ги потпомогнува 

онлајн за социјалното вмрежување и за 

вчитување, прикачување, симнување, и 

менаџмент на податоци; компјутерски 

софтвер за креирање, раководење и 

комуницирање со онлајн заедницата; 

компјутерски софтвер за организирање 

настани; компјутерски софтвер за 

креирање, уредување, прикачување, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

гледање, тагирање, поврзување, 

забележување, покажување чувства за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување, и споделување или на друг 
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начин обезбедување електронски медиуми 

или компјутерски информации и 

комуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за изменување и овозможување 

пренос на слики, аудиовизуелна и видео 

содржина; компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и информации; 

компјутерски софтвер за е-трговија за 

симнување кој им дозволува на 

корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници; софтвер за пренесување на 

налози; софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки; компјутерски 

софтвер за пребарување; магнетски 

кодирани картички за подарок; 

компјутерски софтвер за употреба во 

креирање, раководење, мерење и ширење 

на рекламирањето на други лица; сервер 

за реклами, особено компјутерски сервер 

за услугите пристап складирање реклами 

и доставување реклами до вебстрани; 

софтвер за виртуелни реални игри; 

компјутерски хардвер за виртуелни реални 

игри; компјутерски периферни уреди; 

софтвер за виртуална реалност што се 

користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност; софтвер 

за електронски игри за безжични уреди; 

софтвер за електронски игри за рачни 

симнување, постирање, блогирање, преку 

менаџирање, електронски уреди; програми 

за видео и компјутерски игри; периферни 

уреди за носење за компјутери, таблет 

компјугери, мобилни уреди и мобилни 

телефони; софтвер за виртуелна 

реалност; софтвер за видео игри; 

интерактивни мултимедијални програми за 

компјутерски игри; програми за 

електронски игри за симнување; софтвер 

за компјутерски игри; слушалки за 

употреба со компјутери; ласерска опрема 

за немедицински цели; периферни 

компјутерски уреди за носење; периферни 

уреди; компјутерски софтвер 

комуникација; софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување; софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери; компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

команди; компјутерски софтвер, имено, 

интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето 

и машините; компјутерски софтвер во 

областа на вештачката интелегенција; 

алатки за развој на компјутерски софтвер 

за да им овозможи на мобилните 

софтверски апликации пристап во 

позадински услуги; имено, складирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 
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промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

промовирање на стоки и услуги за други 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

бизнис и услуги за рекламирање, особено, 

медиумско планирање и медиумско 

купување за други; бизнис и услуги за 

рекламирање, особено, услуги за 

рекламирање за следење на рекламниот 

учинок, за раководење, дистрибуција и 

услуги за рекламирање, за анализирање 

на рекламните податоци, за пријавување 

на податоци за оптимизирање 

рекламирање, на и за перформансите на 

рекламирање; консултантски услуги во 

полето на рекламирањето, особено, 

прилагодување на напорите за маркетинг 

на други; услуги за комерцијални 

информирање, особено, служење реклами 

за обезбедување на извештаи, насочено 

рекламирање, и раководење со 

електронско зачувани раклами, за 

употреба на глобалната компјутерска 

мрежа; олеснување на размена и 

продажба на услуги и производи од трета 

страна преку компјутер и комуникациски 

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои 

има широк спектар на производи за 

широка потрошувачка на други, картички 

за подарок, и испорака на дигитални 

медии, слушалки за виртуелната 

реалност, и содржина и податоци за 

виртуелната реалност; обезбедување на 

онлајн место за маркетинг на продавачите 

на стоки и услуги; обезбедување на онлајн 

олеснување за поврзување на 

продавачите и купувачите; обезбедување 

на онлајн олеснување за информирањето 

на потрошувачите во полето за подароци; 

промовирање на добра и услуги за други 

преку обезбедување на онлајн 

олеснување преку истакнување на 

предлози за подароци; бизнис 

вмрежување; услуги на вработување и 

примање; услуги за рекламирање и 

дистрибуирање информации, особено, 

обезбедување на доверлив простор за 

рекламирање преку глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувања во бази на податоци 

во полето на доверливоста; при-пејд 

услуги за картички за подароци, особено, 

издавање на сертификат за картичка за 

подарок што може да бидат надоместоци 

за стоки и услуги; добротворни услуги, 

особено промоција на јавната свест во 

врска со добротворони, филантропски, 

волонтерски, јавни услуги и услуги во 

врска со заедницата и хуманитарни 

активности; обезбедување на 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми наменети за препознавање, 

наградување и охрабрување на поединец 

и група која учествува во 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни програми и услуги на заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 

производ од креативна работа; 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање; 

услуги на здружение што ги промовираат 

интересите на професионалците и 

бизнисите во полето за развој на 

мобилната софтвер апликација  

кл. 36  услуги на обработка на финансиски 

трансакции, особено, расчистување и 

порамнување на финансиските трансакции 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

електронска обработка и пренос на 

податоци за плаќање на сметки за 

корисниците на компјутер и 

комуникациските мрежи; услуги за 

електронски трансфер на средства; услуги 
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на плаќање на сметки; услуги на 

финансиска размена, особено, 

обезбедување на виртуелни валути за 

користење од страна на членовите на 

онлајн заедница преку компјутер и 

комуникациски мрежи кл. 38 услуги на 

споделување фотографии и видеа, 

особено, електронски пренос на дигитални 

фајлови за фотографии, видеа и аудио 

визуелна содржина помеѓу интернет 

корисниците; телекомуникации; 

овозможување пристап до компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци; 

телекомуникациски услуги, особено 

електронски пренос на електронски 

медиуми, податоци, пораки, графика, 

слики, аудио, видео и информации; 

обезбедување онлајн форуми за 

комуникација на теми од општиот интерес; 

обезбедување онлајн комуникациски 

линкови кои пренесуваат мобилни уреди и 

интернет корисници на други локални и 

глобални онлајн локации; обезбедување 

пристап до вебстрани на трети лица или 

до други електронски содржини на трети 

лица преку универзално приклучување; 

обезбедување онлајн услуги преку соби за 

разговор (сНа! гоотѕ), маил и брзи пораки, 

и електронски огласни табли; аудио, текст 

и видео емитувачки услуги преку компјутер 

или други комуникациски мрежи, особено 

прикачување, постирање, прикажување, 

изменување, тагирање и електронско 

пренесување на податоци, информации, 

аудио и видео; услуги на глас преку 

интернет протокол (\/о1Р); услуги на 

телефонски комуникации; обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци 

во областа на социјалното вмрежување, 

социјалното претставување и 

запознавање  

кл. 41  услуги за забава;обезбедување на 

компјутерски, електронски и онлајн бази на 

податоци за образовна, рекреативна и 

забавна употреба во областа на забавата 

и во областите на средните, студентските, 

социјалните и заедничките интересни 

групи;услуги на споделување фотографии 

и видеа;електронски издавачки услуги за 

други;услуги за забава, особено 

овозможување интерактивни и услуги за 

игри за повеќе играчи и за еден играч за 

игри кои се играат преку компјутер или 

комуникациски мрежи;обезбедување 

информации за онлајн компјутерски игри и 

видео игри преку компјутер или 

организирање комуникациски и 

мрежи;спроведување на натпревари и 

потпомагање настани за играчи на видео 

игри и играчи на компјутерски 

игри;обезбедување онлајн ресурси за 

развивачите на софтвер;натпреварувачки 

и стимулирачни наградни програми 

дизајнирани да ги препознае, награди и 

поттикне поединците и групите кои се 

вклучуваат во услуги на само-

подобрување, самореализација, 

хуманитарни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги на заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 

производите од креативната 

работа;организирање и спонзорирање 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми за развивачите на 

софтвер;објавување на образовни 

материјали, особено обајвување на книги, 

списанија, весници и електронски 

публикации;образовни услуги, особено 

организирање и спроведување 

конференции, курсеви, семинари и онлајн 

обука во областа на рекламирањето, 

маркетингот, социјалното вмрежување, 

интернетот и социјалните медиуми и 

дистрибуцијата на материјали за курсот во 

врска со тоа;онлајн списанија, особено 

блогови (blogs) во кој е дефинирана 
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содржината на корисниците;образовни 

услуги, особено обезбедување виртуелно 

реални игри, интерактивна забава и 

виртуелно реална 

содржина;обезбедување копјутерска игра 

за користење на целата мрежа од 

корисниците на мрежа;обезбедување 

онлајн зголемени реалност игри;образовни 

обезбедување услуги, онлајн видео 

особено игри;организирање изложби во 

областа на интерактивната забава, 

виртуелната реалност, потрошувачката 

електроника и забавната индустрија на 

видео игри за културни или образовни 

цели;организирање и спроведување 

образовни конференции;организирање 

изложби и настани во областа на развојот 

на софтвер за образовни цели;образовни 

услуги, имено организирање и 

спроведување конференции и семинари 

во областа на вештачката интелегенција и 

интернетот на предмети  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски услуги, особено креирање 

виртуелни заедници за регистрираните 

корисници да организираат групи и 

настани, да учествуваат во дискусии и да 

се вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата; компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи; компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и податоци; 

компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување веб сајт што промовира 

технологија која овозможува он-лајн 

корисниците да креираат лични профили 

промовирајќи информации за социјално и 

деловно вмрежување и да ги пренесуваат 

и споделуваат таквите информации меѓу 

повеќекратни он-лајн капацитети; 

обезбедување времено користење на 

софтверски апликации што не се 

симнуваат за социјално вмрежување, 

креирање виртуелна заедница и пренос на 

аудио, видео, фотографски слики, текст, 

графики и податоци; услуги на АЅР, 

особено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации на други; АЅР што 

промовира софтвер за да овозможи или 

олесни креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 

корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; 

обезбедување информации од индекси и 

бази на информации што може да се 

пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 
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компјутерска мрежа; компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира API софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 

за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување времено користење на он-

лајн софтвер што не може да се симне за 

употреба при раководење, мерење и 

служење реклами за други; АЅР што 

промовира API софтвер за раководење, 

следење, известување и мерење на 

медиумско планирање, медиумско 

купување и рекламирање за други; 

провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекламирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар; платформа 

како услуга (РААЅ) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама; АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за он-лајн рекламирање и 

маркетинг; АЅР што промовира софтвер 

за употреба при дизајнирање и 

раководење со он-лајн рекламни и 

маркетинг кампањи; дизајнирање и 

развивање софтвер за компјутерски игри и 

софтвер за видео игри за употреба со 

компјутери, програмски систем за видео 

игри и компјутерски мрежи; развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри; услуги за развивање на видео игра; 

обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 

виртуелна реалност; услуги на дизајн, 

инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови; технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови; употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски таблети; 

едукативни услуги, имено, организирање и 

водење конференции и семинари во 

областа на вештачка интелигенција и 

интернет на нешта (loT)  

кл. 45  услуги на социјално претставување, 

вмрежување и запознавање; 

обезбедување пристап до компјутерски 

бази на податоци во областите на 

социјално вмрежување, социјално 

претставување и запознавање; 

обезбедување социјални услуги и 

информации во областа на личниот развој, 

особено самоподобрување, 

самоисполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и услуги 

во заедницата, и хуманитарни активности; 

обезбедување услуги на автентификација 

при трансакции на е-трговија; 

обезбедување на автентификација на 
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корисник при електронски трансфер на 

средства, трансакции на кредитна и 

дебитна картичка и електронски чек преку 

глобална компјутерска мрежа  

 

(111)  27703  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/250 (220)  25/02/2019 

(181)  25/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 

чистење, полирање, отстранување на 

масти и брусење, абразиви, сапуни, 

шампони, течни детергенти, парфимерија, 

средства за сончање, етерични масла, 

козметички производи, влажни марамчиња 

за чистење, влажни марамчиња за 

козметички цели, лосиони за коса, лосиони 

за бричење, лосиони за тело, креми за 

лице, препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, средства за отстранување 

шминка, масло од лаванда, масла за 

козметички цели  

кл. 5  фармацевтски, ветеринарски и 

санитарни препарати, диететски супстанци 

што се користат во медицината, 

аналгетици, антибиотици, контрацептиви, 

витамински препарати, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли, 

средства против инсекти, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди, 

антибактериски сапуни, бактериски 

средства за медицинска употреба, 

хемиски средства за медицинска 

употреба, памучни стапчиња за 

медицинска употреба, медицински масла, 

фармацевтски производи за третирање 

првут, медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, лаксативи, фармацевтски 

производи за третман на кожа, 

фармацевтски производи за третман на 

изгореници, раствори за контактни леќи, 

препарати за чистење контактни леќи  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариски и куќна 

употреба, материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот), материјали за обука и настава 

(освен апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи, видови печатари, блокови за 

печатење, каталози, хартиени ќеси, 

хартиени и пластични кутии за пакување, 

календари, пенкала, печати, постери, 

флаери, списанија, подлоги за повивање, 

рекламен материјал, одредени хартиени 

производи за една употреба, честитки, 

коверти  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ванилин 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе, брашно, производи од жито, леб, 



 

 

195 

 

Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

слатки и бомбони, сладолед, мед, меласа, 

квасец, прашок за пециво, сол, сенф, оцет, 

сосови (како мирудија), мирудии, мраз, 

киноа, сода бикарбона, прашок за пециво, 

житарки, мусли  

 

(111)  27685  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/251 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Кимовски Дејан and Кимовски 

Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, 

Скопје, MK and ул. Франклин Рузвелт 

бр. 19/2-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини 

за месење, машини за миење садови, 

машини за обработка на месо, машини за 

перење алишта, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, миксери,електрични за 

употреба во домаќинството, 

правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти 

за потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, 

направи за виткање коса (рачни направи 

за виткање коса)неелектрични, прибор за 

педикир, прибор за маникир, пегли 

неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски 

периферни единици, компјутерски 

тастатури, компјутерско глувче, часовници, 

апарати за далечинско управување, 

далечински прекинувачи, звучници, 

слушалки, смартфони (паметни 

телефони), мобилни телефони, торби за 

лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, 

приемници(аудио и видео приемнци), 

процесори, фотоапарати, часовници, 

антени, чистачи за екран, држачи за тв, 

држачи за електрични калеми, андроид 

боксови, компакт дискови (аудио и видео), 

компакт диск плеери, компакт дискови ( 

меморија само за читање), куќишта  

кл. 11  аспиратори за кујни, апарати за 

ладење пијалоци, апарати и машини за 

ладење, апарати и уреди за ладење, 

апарати за јонизирање на воздух, апарати 

за сушење на воздухот, апарати и машини 

за прочистување на воздухот, бојлери на 

гас, бојлери за пералници, бојлери што не 

се делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 

печки (грејни апарати), уреди за ладење 

на печките, пумпи за топлење, електрични 

радијатори, радијатори ( греење), 

радијатори на централно греење, 
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разладни уреди и апарати, рерни за 

загревање чинии, рерни со топол воздух, 

садови за ладење, скари (апарати за 

готвење), скари на јаглен, соларни 

колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници 

за вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  27689  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/252 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Кимовски Дејан and Кимовски 

Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, 

Скопје, MK and ул. Франклин Рузвелт 

бр. 19/2-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини 

за месење, машини за миење садови, 

машини за обработка на месо, машини за 

перење алишта, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, миксери,електрични за 

употреба во домаќинството, 

правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти 

за потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, 

направи за виткање коса (рачни направи 

за виткање коса)неелектрични, прибор за 

педикир, прибор за маникир, пегли 

неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски 

периферни единици, компјутерски 

тастатури, компјутерско глувче, часовници, 

апарати за далечинско управување, 

далечински прекинувачи, звучници, 

слушалки, смартфони (паметни 

телефони), мобилни телефони, торби за 

лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, 

приемници(аудио и видео приемнци), 

процесори, фотоапарати, часовници, 

антени, чистачи за екран, држачи за тв, 

држачи за електрични калеми, андроид 

боксови, компакт дискови (аудио и видео), 

компакт диск плеери, компакт дискови ( 

меморија само за читање), куќишта  

кл. 11  аспиратори за кујни, апарати за 

ладење пијалоци, апарати и машини за 

ладење, апарати и уреди за ладење, 

апарати за јонизирање на воздух, апарати 

за сушење на воздухот, апарати и машини 
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за прочистување на воздухот, бојлери на 

гас, бојлери за пералници, бојлери што не 

се делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 

печки (грејни апарати), уреди за ладење 

на печките, пумпи за топлење, електрични 

радијатори, радијатори ( греење), 

радијатори на централно греење, 

разладни уреди и апарати, рерни за 

загревање чинии, рерни со топол воздух, 

садови за ладење, скари (апарати за 

готвење), скари на јаглен, соларни 

колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници 

за вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  27690  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/253 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Кимовски Дејан and Кимовски 

Игор 

ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, Скопје, 

MK and ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-3, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини 

за месење, машини за миење садови, 

машини за обработка на месо, машини за 

перење алишта, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, миксери,електрични за 

употреба во домаќинството, 

правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти 

за потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, 

направи за виткање коса (рачни направи 

за виткање коса)неелектрични, прибор за 

педикир, прибор за маникир, пегли 

неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски 

периферни единици, компјутерски 

тастатури, компјутерско глувче, часовници, 
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апарати за далечинско управување, 

далечински прекинувачи, звучници, 

слушалки, смартфони (паметни 

телефони), мобилни телефони, торби за 

лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, 

приемници(аудио и видео приемнци), 

процесори, фотоапарати, часовници, 

антени, чистачи за екран, држачи за тв, 

држачи за електрични калеми, андроид 

боксови, компакт дискови (аудио и видео), 

компакт диск плеери, компакт дискови ( 

меморија само за читање), куќишта  

кл. 11  аспиратори за кујни, апарати за 

ладење пијалоци, апарати и машини за 

ладење, апарати и уреди за ладење, 

апарати за јонизирање на воздух, апарати 

за сушење на воздухот, апарати и машини 

за прочистување на воздухот, бојлери на 

гас, бојлери за пералници, бојлери што не 

се делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 

печки (грејни апарати), уреди за ладење 

на печките, пумпи за топлење, електрични 

радијатори, радијатори ( греење), 

радијатори на централно греење, 

разладни уреди и апарати, рерни за 

загревање чинии, рерни со топол воздух, 

садови за ладење, скари (апарати за 

готвење), скари на јаглен, соларни 

колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници 

за вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  27691  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/254 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Кимовски Дејан and Кимовски 

Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, 

Скопје, MK and ул. Франклин Рузвелт 

бр. 19/2-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини 

за месење, машини за миење садови, 

машини за обработка на месо, машини за 

перење алишта, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, миксери,електрични за 

употреба во домаќинството, 

правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти 

за потстрижување коса, електрични и 
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неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, 

направи за виткање коса (рачни направи 

за виткање коса)неелектрични, прибор за 

педикир, прибор за маникир, пегли 

неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски 

периферни единици, компјутерски 

тастатури, компјутерско глувче, часовници, 

апарати за далечинско управување, 

далечински прекинувачи, звучници, 

слушалки, смартфони (паметни 

телефони), мобилни телефони, торби за 

лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, 

приемници(аудио и видео приемнци), 

процесори, фотоапарати, часовници, 

антени, чистачи за екран, држачи за тв, 

држачи за електрични калеми, андроид 

боксови, компакт дискови (аудио и видео), 

компакт диск плеери, компакт дискови ( 

меморија само за читање), куќишта  

кл. 11  аспиратори за кујни, апарати за 

ладење пијалоци, апарати и машини за 

ладење, апарати и уреди за ладење, 

апарати за јонизирање на воздух, апарати 

за сушење на воздухот, апарати и машини 

за прочистување на воздухот, бојлери на 

гас, бојлери за пералници, бојлери што не 

се делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 

печки (грејни апарати), уреди за ладење 

на печките, пумпи за топлење, електрични 

радијатори, радијатори ( греење), 

радијатори на централно греење, 

разладни уреди и апарати, рерни за 

загревање чинии, рерни со топол воздух, 

садови за ладење, скари (апарати за 

готвење), скари на јаглен, соларни 

колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници 

за вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  27692  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/255 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Кимовски Дејан and Кимовски 

Игор ул. Франклин Рузвелт бр. 19/2-2, 

Скопје, MK and ул. Франклин Рузвелт 

бр. 19/2-3, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 7  електрични соковници, кујнски 

мелници, електрични, машини за 

вшмукување воздух, машини за кујна, 

електрични, машини за мелење, машини 

за месење, машини за миење садови, 

машини за обработка на месо, машини за 

перење алишта, машини за пеглање, 

машини за плетење, машини за сецкање и 

рендање зеленчук, машини за шиење, 

машини на компресиран воздух, машини 

со центрифуга, миксери,електрични за 

употреба во домаќинството, 

правосмукалки  

кл. 8  електричен прибор за маникирање, 

електрични турпии за нокти, инструменти 

за потстрижување коса, електрични и 

неелектрични, направи за виткање 

коса(рачни направи за виткање коса ) 

неелектрични, машинки за бричење, 

електрични и неелектрични, машинки за 

депилација електрични и неелектрични, 

машинки за потсрижување барада, 

направи за виткање коса (рачни направи 

за виткање коса)неелектрични, прибор за 

педикир, прибор за маникир, пегли 

неелектрични  

кл. 9  телевизори, телевизорски апарати, 

монитори, компјутери, лаптоп компјутери, 

таблет компјутери, компјутерски 

периферни единици, компјутерски 

тастатури, компјутерско глувче, часовници, 

апарати за далечинско управување, 

далечински прекинувачи, звучници, 

слушалки, смартфони (паметни 

телефони), мобилни телефони, торби за 

лаптоп, ваги, преносни снимачи на звук, 

приемници(аудио и видео приемнци), 

процесори, фотоапарати, часовници, 

антени, чистачи за екран, држачи за тв, 

држачи за електрични калеми, андроид 

боксови, компакт дискови (аудио и видео), 

компакт диск плеери, компакт дискови ( 

меморија само за читање), куќишта  

кл. 11  аспиратори за кујни, апарати за 

ладење пијалоци, апарати и машини за 

ладење, апарати и уреди за ладење, 

апарати за јонизирање на воздух, апарати 

за сушење на воздухот, апарати и машини 

за прочистување на воздухот, бојлери на 

гас, бојлери за пералници, бојлери што не 

се делови од машини, велосипеди, 

вентилатори, греалки за бањи, греалки за 

воздух, електрични апарати за кафе, 

електрични апарати за сушење алишта, 

електрични апарати за филтрирање кафе, 

електрични бокали, електрични фритези, 

замрзнувачи, котли за греење, машини за 

печење леб, микробранови печки (апарати 

за готвење), машини и апарати за мраз, 

печки (грејни апарати), уреди за ладење 

на печките, пумпи за топлење, електрични 

радијатори, радијатори ( греење), 

радијатори на централно греење, 

разладни уреди и апарати, рерни за 

загревање чинии, рерни со топол воздух, 

садови за ладење, скари (апарати за 

готвење), скари на јаглен, соларни 

колектори (греење), соларни печки, 

тостери за леб, уреди за влажнење на 

воздухот за радијатори за централно 

греење, уреди за ладење на водата, уреди 

за правење леб, уреди и апарати за 

вентилација (климатизација), уреди и 

машини за ладење, уреди на пареа за 

пеглање ткаенина, фенови за коса, 

фрижидери, чешми со ладна и топла вода, 

шпорети, кујнски шпорети(рерни), шпорети 

за готвење, пумпа за топлење, ладилници 

за вино, електрични  

кл. 18  ранци, ранци кои се носат на едно 

рамо   

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  27678  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/258 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 
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(450)  31/10/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ Куманово ул. Моша Пијаде бр. 

14-41, Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на гтијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци, 

алкохолни пијалоци (освен пива); услуги 

на продажба на големо врзани за пива; 

минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци, 

алкохолни пијалоци (освен пива)  

 

(111)  27704  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/262 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, црвена, 

жолта, портокалова, кафена, зелена 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 

чистење, полирање, сапуни, шампони, 

течни детергенти, течни сапуни, омекнувач 

за алишта, парфимерија, средства за 

сончање, средства по сончање, етерични 

масла, козметички производи, влажни 

марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони 

за коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, хидратантен крем, 

хидратантно млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, антибактериски 

сапуни, бактериски средства за 

медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни 

стапчиња за медицинска употреба, 

медицински масла, фармацевтски 
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производи за третирање првут, 

медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и куќна употреба, 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, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(111)  27706  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/263 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, црвена, 

жолта, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 

чистење, полирање, сапуни, шампони, 

течни детергенти, течни сапуни, омекнувач 

за алишта, парфимерија, средства за 

сончање, средства по сончање, етерични 

масла, козметички производи, влажни 

марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони 

за коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, хидратантен крем, 

хидратантно млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, антибактериски 

сапуни, бактериски средства за 

медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни 

стапчиња за медицинска употреба, 

медицински масла, фармацевтски 

производи за третирање првут, 

медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 
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канцелариски и куќна употреба, 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, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(111)  27701  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/264 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, црвена, 

жолта, зелена, портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 

чистење, полирање, сапуни, шампони, 

течни детергенти, течни сапуни, омекнувач 

за алишта, парфимерија, средства за 

сончање, средства по сончање, етерични 

масла, козметички производи, влажни 

марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони 

за коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, хидратантен крем, 

хидратантно млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, антибактериски 

сапуни, бактериски средства за 

медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни 

стапчиња за медицинска употреба, 

медицински масла, фармацевтски 

производи за третирање првут, 

медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и куќна употреба, 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, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  
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(111)  27705  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/265 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, црвена, 

нијанси на жолта, портокалова, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 

чистење, полирање, сапуни, шампони, 

течни детергенти, течни сапуни, омекнувач 

за алишта, парфимерија, средства за 

сончање, средства по сончање, етерични 

масла, козметички производи, влажни 

марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони 

за коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, хидратантен крем, 

хидратантно млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, антибактериски 

сапуни, бактериски средства за 

медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни 

стапчиња за медицинска употреба, 

медицински масла, фармацевтски 

производи за третирање првут, 

медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и куќна употреба, 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, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(111)  27702  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/266 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

 



 

 

205 

 

Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина, црвена,  

жолта, зелена, портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 

чистење, полирање, сапуни, шампони, 

течни детергенти, течни сапуни, омекнувач 

за алишта, парфимерија, средства за 

сончање, средства по сончање, етерични 

масла, козметички производи, влажни 

марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони 

за коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, хидратантен крем, 

хидратантно млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, антибактериски 

сапуни, бактериски средства за 

медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни 

стапчиња за медицинска употреба, 

медицински масла, фармацевтски 

производи за третирање првут, 

медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и куќна употреба, 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, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  

 

(111)  27700  (151)  18/10/2019 

(210)  TM  2019/267 (220)  26/02/2019 

(181)  26/02/2029 

(450)  31/10/2019 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанци за перење, средства за 
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чистење, полирање, сапуни, шампони, 

течни детергенти, течни сапуни, омекнувач 

за алишта, парфимерија, средства за 

сончање, средства по сончање, етерични 

масла, козметички производи, влажни 

марамчиња за чистење, влажни 

марамчиња за козметички цели, лосиони 

за коса, лосиони за тело, креми за лице, 

препарати за нега на заби, детска 

козметика, детска паста за заби, бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење, масла за козметички цели, 

бебешка пудра, пенливо средство за 

бањање, пена за миење раце и лице, 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба, хидратантен крем, 

хидратантно млеко  

кл. 5  диететски супстанци што се користат 

во медицината, медицински чаеви, 

хербални чаеви за медицински цели, 

билни капки, додатоци во исхраната, 

храна за бебиња, фластери, бебешки 

пелени, пелени за инконтиненција, 

материјали за завои, антибактериски 

сапуни, бактериски средства за 

медицинска употреба, хемиски средства 

за медицинска употреба, памучни 

стапчиња за медицинска употреба, 

медицински масла, фармацевтски 

производи за третирање првут, 

медицински шампони, медицински 

шампони за домашни миленици, диететски 

суплементи, фармацевтски производи за 

третман на кожа, фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариски и куќна употреба, 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, блокови за печатење, каталози, 

хартиени ќеси, хартиени и пластични кутии 

за пакување, календари, пенкала, печати, 

постери, флаери, списанија, подлоги за 

повивање, рекламен материјал, одредени 

хартиени производи за една употреба, 

честитки, коверти  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по медународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

(510) (111) 

3 27696 

3 27697 

3 27698 

3 27699 

3 27700 

3 27701 

3 27702 

3 27703 

3 27704 

3 27705 

3 27706 

3 27713 

3 27735 

5 27686 

5 27687 

5 27693 

5 27694 

5 27700 

5 27701 

5 27702 

5 27703 

5 27704 

5 27705 

5 27706 

5 27713 

5 27726 

5 27727 

5 27735 

6 27729 

7 27685 

7 27689 

7 27690 

7 27691 

7 27692 

7 27710 

7 27711 

8 27685 

8 27689 

8 27690 

8 27691 

8 27692 

9 27685 

9 27689 

9 27690 

9 27691 

9 27692 

9 27712 

9 27729 

9 27734 

11 27685 

11 27689 

11 27690 

11 27691 

11 27692 

12 27680 

12 27710 

12 27711 

12 27729 

14 27734 

16 27680 

16 27684 

16 27700 

16 27701 

16 27702 

16 27703 

16 27704 

16 27705 

16 27706 

16 27714 

16 27735 

16 27747 

18 27685 

18 27689 

18 27690 

18 27691 

18 27692 

19 27675 

19 27746 

22 27680 

24 27683 

25 27680 

25 27683 

25 27723 

25 27735 

25 27747 

28 27683 

28 27724 

28 27734 

29 27676 

29 27680 

29 27686 

29 27721 

29 27725 

29 27728 

29 27730 

29 27731 

29 27738 

29 27739 

29 27740 

29 27741 

29 27742 

29 27743 

29 27744 

30 27677 

30 27686 

30 27703 

30 27707 

30 27709 

30 27716 

30 27717 

30 27718 

30 27719 

30 27720 

30 27722 

32 27678 

32 27723 

33 27678 

33 27715 

33 27745 

35 27666 

35 27667 

35 27668 

35 27669 

35 27670 

35 27671 

35 27672 

35 27673 

35 27674 

35 27678 

35 27681 

35 27682 

35 27684 

35 27686 

35 27695 

35 27712 

35 27714 

35 27723 

35 27732 

35 27733 
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35 27738 

35 27739 

35 27740 

35 27741 

35 27742 

35 27743 

35 27744 

35 27746 

36 27666 

36 27667 

36 27668 

36 27669 

36 27670 

36 27671 

36 27672 

36 27673 

36 27674 

36 27679 

36 27688 

36 27712 

36 27747 

37 27675 

38 27685 

38 27689 

38 27690 

38 27691 

38 27692 

39 27729 

41 27684 

41 27712 

41 27724 

41 27732 

41 27733 

41 27734 

41 27747 

42 27712 

42 27746 

43 27681 

43 27682 

43 27736 

43 27737 

45 27712 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

Caterpillar Inc. 27710 MK/T/2019/0137 

Caterpillar Inc. 27711 MK/T/2019/0138 

FREZYDERM S.A. 27696 MK/T/2019/0220 

Jim Beam Brands Co 27715 MK/T/2019/0126 

Joint Stock Company "LEKHIM" 27687 MK/T/2019/0139 

Lidl Stiftung & Co. KG 27745 MK/T/2018/1152 

Mylan Institutional Inc. 27694 MK/T/2019/0230 

Sach LLC 27682 MK/T/2019/0075 

Sach LLC 27681 MK/T/2019/0076 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. 27727 MK/T/2018/1062 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. 27726 MK/T/2018/1063 

Wienerberger AG 27675 MK/T/2018/1043 

Јанева Невена 27686 MK/T/2018/1240 

Џамбаски Игор 27729 MK/T/2018/1047 

Агенција за цивилно воздухопловство 27695 MK/T/2019/0127 

Алма ДООЕЛ  27713 MK/T/2018/1066 

Бобан Милошески 27732 MK/T/2017/1177 

Бобан Милошески 27733 MK/T/2017/1179 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27738 MK/T/2018/0758 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27739 MK/T/2018/0759 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27740 MK/T/2018/0760 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27741 MK/T/2018/0761 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27742 MK/T/2018/0762 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27743 MK/T/2018/0763 
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ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ 27744 MK/T/2018/0764 

Друштво за интернет и информатички технологии, маркетинг и трговија 

ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт Скопје 
27712 MK/T/2019/0248 

Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЏИ 

КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје 
27734 MK/T/2016/1236 

Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје 27747 MK/T/2018/0542 

Друштво за осигурување НОВА Осигурување АД Скопје 27688 MK/T/2019/0140 

Друштво за посредништво, услуги, промет и трговија МАЈ ХОУМ 

АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје 
27679 MK/T/2018/1260 

Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО 

Скопје 
27709 MK/T/2019/0086 

Друштво за производство и трговија БАР & БРЕКВАСТ ФЕКТОРИ ДОО 

Скопје 
27707 MK/T/2019/0087 

Друштво за производство и трговија ЛЕЦКЕР ДООЕЛ експорт-импорт с. 

Требош-Желино 
27680 MK/T/2019/0135 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ 

ДОО Скопје 
27724 MK/T/2018/1044 

Друштво за производство, трговија и услуги Издавачки Центар Три дооел 

Скопје 
27684 MK/T/2019/0232 

Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар 
27728 MK/T/2018/1000 

Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар 
27730 MK/T/2018/1001 

Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар 
27676 MK/T/2018/1002 

Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар 
27731 MK/T/2018/1003 

Друштво за производство, трговија и услуги КОРЗО-КОМЕРЦ КОМ 

ДООЕЛ Гостивар 
27725 MK/T/2018/1004 

Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани 27677 MK/T/2016/0135 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ 

Куманово 
27678 MK/T/2019/0258 

Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС ТОБАКО ДООЕЛ 

Куманово 
27723 MK/T/2019/0070 

Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, 

угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Равен 

Гостивар 

27746 MK/T/2018/1055 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27722 MK/T/2019/0099 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27721 MK/T/2019/0101 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27719 MK/T/2019/0102 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27718 MK/T/2019/0103 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27720 MK/T/2019/0104 
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Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27717 MK/T/2019/0105 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 
27716 MK/T/2019/0107 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ 

Скопје 
27736 MK/T/2018/1005 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ 

Скопје 
27737 MK/T/2018/1006 

КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 27683 MK/T/2018/0678 

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ 27693 MK/T/2019/0231 

Кимовски Дејан 27685 MK/T/2019/0251 

Кимовски Дејан 27689 MK/T/2019/0252 

Кимовски Дејан 27690 MK/T/2019/0253 

Кимовски Дејан 27691 MK/T/2019/0254 

Кимовски Дејан 27692 MK/T/2019/0255 

Комерцијална банка АД Скопје 27666 MK/T/2019/0060 

Комерцијална банка АД Скопје 27667 MK/T/2019/0061 

Комерцијална банка АД Скопје 27668 MK/T/2019/0062 

Комерцијална банка АД Скопје 27669 MK/T/2019/0063 

Комерцијална банка АД Скопје 27670 MK/T/2019/0064 

Комерцијална банка АД Скопје 27671 MK/T/2019/0065 

Комерцијална банка АД Скопје 27672 MK/T/2019/0066 

Комерцијална банка АД Скопје 27673 MK/T/2019/0067 

Комерцијална банка АД Скопје 27674 MK/T/2019/0068 

ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт 27735 MK/T/2018/0898 

Фари Нуредини  27714 MK/T/2018/0972 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27697 MK/T/2019/0224 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27698 MK/T/2019/0225 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27699 MK/T/2019/0226 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27703 MK/T/2019/0250 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27704 MK/T/2019/0262 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27706 MK/T/2019/0263 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27701 MK/T/2019/0264 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27705 MK/T/2019/0265 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27702 MK/T/2019/0266 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 27700 MK/T/2019/0267 
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ПРОМЕНИ 
(111) 3397 

(732) Perspex International Limited 

Orchard Mill, Duckworth Street, Darwen, 

BB3 1AT , GB 

 

(111) 4929 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 5247 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 5241 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 1959 

(732) Baumit Beteiligungen GmbH 

Wopfing 156, A-2754 Waldegg, AT 

 

(111) 1755 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 1761 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 2220 

(732) Ewald Dörken AG 

Wetterstrasse 58, 58313 Herdecke, DE 

 

(111) 4677 

(732) Eli Lilly and Company Limited 

Lilly House, Priestly Road, Basingstoke, 

Hampshire, RG24 9NL, GB 

 

(111) 4684 

(732) Eli Lilly and Company Limited 

Lilly House, Priestly Road, Basingstoke, 

Hampshire, RG24 9NL, GB 

 

(111) 10215 

(732) Mars Drinks UK Limited 

3D Dundee Road, Slough Berkshire, SL1 

4LG, GB 

 

(111) 10606 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 10607 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 17189 

(732) PFIZER INC. 

235 East 42nd Street New York, 10017-

5755, US 

 

(111) 16379 

(732) Vitec Holdings Italia Srl 

Via Valsugana 100, 36022 Cassola (VI), IT 

 

(111) 16327 

(732) Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, GB 

 

(111) 19149 

(732) Takeda Pharmaceuticals 

International AG 

Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

Opfikon (Zurich), CH 
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(111) 19150 

(732) Takeda Pharmaceuticals 

International AG 

Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

Opfikon (Zurich), CH 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 2517 

(732) Elektra Entertainment Group Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

 

(111) 1959 

(732) KNOCH, KERN & CO. KG Ferdinand-

Jergitsch-Strasse 15, A-9020 Klagenfurt, 

AT 

 

(111) 2495 

(732) ALPS ALPINE CO. LTD. 1-7, 

Yukigaya-otsukamachi,145-8501 Ota-ku, 

Tokyo, JP 

 

(111) 4510 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo 

mesto, SI 

 

(111) 2206 

(732) Invista Technologies S.à.r.l 

Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, CH 

 

(111) 4598 

(732) DYNAPAC INTERNATIONAL 

AKTIEBOLAG PO Box 504, SE-371 23 

Karlskrona, SE 

 

(111) 4707 

(732) Exide Technologies 13000 Deerfield 

Parkway, Building 200, Milton, Georgia 

30004, US 

 

(111) 6975 

(732) ALPS ALPINE CO. LTD. 1-7, 

Yukigaya-otsukamachi,145-8501 Ota-ku, 

Tokyo, JP 

 

(111) 7350 

(732) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 

CORPORATION) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-

ku, Tokyo, JP 

 

(111) 7351 

(732) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 

CORPORATION) 2-5-1 Nihonbashi, Chuo-

ku, Tokyo, JP 

 

(111) 8202 

(732) Invista Technologies S.à.r.l 

Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, CH 

 

(111) 8228 

(732) EMS-CHEMIE AG Via Innovativa 1, 

CH-7013 Domat/Ems, CH 

 

(111) 8381 

(732) DuPont Nutrition Biosciences ApS 

Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , 

DK 

 

(111) 9240 

(732) STMicroelectronics, Inc 750 Canyon 

Drive, Suite 300, 75019 COPPELL, TX , US 

 

(111) 8141 

(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 



 

 

213 

 

Трговски марки Гласник Бр.10/2019 - 31/10/2019 
 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

(111) 9245 

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 W. 

Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642,, 

US 

 

(111) 9313 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. 

Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, 

US 

 

(111) 8407 

(732) Badel d.o.o. Quirinova 8, Sisak, HR 

 

(111) 8407 

(732) Meteor Grupa - Labud društvo s 

ograničenom odgovornošću za roizvodnju 

sredstava za čišćenjem higijenskih i 

kemijskih proizvoda Radnička cesta 173/r, 

Zagreb, HR 

 

(111) 8517 

(732) QBE Insurance Group Limited Level 

27, 8 Chifley Square, Sydney NSW 2000, 

AU 

 

(111) 8518 

(732) QBE Insurance Group Limited 

Level 27, 8 Chifley Square, Sydney NSW 

2000, AU 

 

(111) 9343 

(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 12,  

1014 BG Amsterdam, NL 

 

(111) 8901 

(732) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 

10, 19190, Sollentuna, SE 

 

(111) 8907 

(732) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 

10, 19190, Sollentuna, SE 

 

(111) 8467 

(732) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 

10017 New York, NY, US 

 

(111) 9049 

(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 12,  

1014 BG Amsterdam, NL 

 

(111) 10215 

(732) Mars U.K. 3D Dundee Road, Slough 

Berkshire, SL1 4LG, GB 

 

(111) 10215 

(732) Mars Sugar U.K. 3D Dundee Road, 

Slough Berkshire, SL1 4LG, GB 

 

(111) 10215 

(732) WRIGLEY CANDY UK Estover, 

Plymouth, Devon, England, PL6 7PR, GB 

 

(111) 14056 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 14562 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 14563 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 12997 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 

 

(111) 13401 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 
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(111) 13399 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 

 

(111) 14649 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 

 

(111) 15035 

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС 

ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков 

бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 15037 

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС 

ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје 

ул. Перо Наков бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 15033 

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС 

ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков 

бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 15038 

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС 

ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје ул. Перо Наков 

бр. 1, Скопје, MK 

 

(111) 15011 

(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 15021 

(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 15761 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 23928 

(732) КАМ ДОО ул. Индустриска бб, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 15885 

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG 

Schochenmuehlestrasse 6, 6340, Baar, CH 

 

(111) 17618 

(732) ТД СИНПЕКС ДОО Битола ул. 

Воден бр. 17, Битола, MK 

 

(111) 16428 

(732) ДПТУ “КЕНДИ“ дооел експорт – 

импорт ул. Боро Тодоровиќ 1 бр.2, 

Скопје, MK 

 

(111) 16870 

(732) Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА 

ТАЛЕВИ КЛИМЕНТ И СИН ул. Кеј 

Македонија бр. 6, Охрид, MK 

 

(111) 17416 

(732) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови МЛЕКАРА АД 

Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 

7000, Битола, MK 

 

(111) 17417 

(732) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови МЛЕКАРА АД 

Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 

7000, Битола, MK 

 

(111) 17418 

(732) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови МЛЕКАРА АД 

Битола ул. Ѓурчин Намов Пљакот бр. 1, 

7000, Битола, MK 

 

(111) 17438 

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје 

ул. Горно Лисиче бр. 210, Скопје, MK 
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(111) 17439 

(732) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје ул. 

Горно Лисиче бр. 210, Скопје, MK 

 

(111) 20934 

(732) Друштво за трговија, 

застапништво и консигнација НИМЕТ 

ДООЕЛ експорт - импорт Скопје 

ул. Јадранска магистрала бр. 27, Скопје, 

MK 

 

(111) 17664 

(732) Друштво за трговија, 

застапништво и консигнација НИМЕТ 

ДООЕЛ експорт - импорт Скопје 

ул. Јадранска магистрала бр. 27, Скопје, 

MK 

 

(111) 17981 

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, 

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

CA 92705, US 

 

(111) 24619 

(732) МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ бул. 

Србија бр. 10, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17469 

(732) Друштво за трговија, 

производство, услуги, шпедиција увоз-

извоз ПЕКАБЕСКО а.д. ул. 10 бр. 44, с. 

Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 17522 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 

 

(111) 17490 

(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, 

Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

CA 92705, US 

 

(111) 18154 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 18155 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 18156 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 18157 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 18158 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 18630 

(732) OPPO MEDICAL INC. 825 Van Ness 

Ave, Ste 603, San Francisco, CA 94109, US 

 

(111) 19504 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 

 

(111) 19505 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 

 

(111) 21394 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 22800 

(732) Google LLC 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, California 94043, 

US 
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(111) 24468 

(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 45th Floor, New York, NY 10001, US 

 

(111) 25288 

(732) Venator Materials LLC 10003 

Woodloch Forest Drive, The Woodlands, 

Texas 77380, US 

 

 

 

 
ИСТЕКУВАЊА 

(111) 19418 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2018 

 

 

СПОЈУВАЊА 
 

(111) 8407 

(732) Labud d.o.o. tvornica sredstava za pranje, kozmetičkih i kemijskih proizvoda 

Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR 

 

 
ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 244  (186) 05/09/2029 

(111) 3397   (186) 20/08/2029 

(111) 3398   (186) 21/12/2027 

(111) 2517   (186) 18/08/2029 

(111) 1450   (186) 04/12/2029 

(111) 4046   (186) 15/02/2028 

                                   (111) 2950                                      (186) 05/12/2028 

(111) 4243   (186) 20/03/2028 

(111) 1626   (186) 01/09/2029 

(111) 1642   (186) 18/02/2028 

(111) 1957   (186) 25/12/2029 

(111) 2984   (186) 20/03/2028 

(111) 2121   (186) 05/09/2029 

(111) 3189   (186) 22/10/2029 

(111) 3207   (186) 05/10/2029 

(111) 1375   (186) 20/08/2029 
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(111) 4510   (186) 19/10/2029 

(111) 3221   (186) 11/11/2028 

(111) 2203   (186) 22/10/2029 

(111) 2206   (186) 15/04/2028 

(111) 4598   (186) 15/02/2028 

(111) 2768   (186) 25/08/2029 

(111) 2770   (186) 25/08/2029 

(111) 2771   (186) 25/08/2029 

(111) 2773   (186) 25/08/2029 

(111) 2774   (186) 25/08/2029 

(111) 4644   (186) 22/03/2028 

(111) 4651   (186) 21/03/2029 

(111) 4707   (186) 20/08/2029 

(111) 2401   (186) 22/10/2029 

(111) 2418   (186) 25/06/2028 

(111) 4753   (186) 28/11/2029 

(111) 4754   (186) 28/11/2029 

(111) 9532   (186) 28/01/2028 

(111) 8202   (186) 30/01/2028 

(111) 8084   (186) 30/01/2028 

(111) 8178   (186) 30/01/2028 

(111) 8228   (186) 02/02/2028 

(111) 8940   (186) 02/02/2028 

(111) 6568   (186) 02/02/2028 

(111) 8252   (186) 06/02/2028 

(111) 8251   (186) 06/02/2028 

(111) 8250   (186) 06/02/2028 

(111) 8249   (186) 06/02/2028 

(111) 8381   (186) 02/03/2028 

(111) 8206   (186) 09/03/2028 

(111) 8208   (186) 11/03/2028 

(111) 8213   (186) 11/03/2028 

(111) 8214   (186) 11/03/2028 

(111) 9333   (186) 18/03/2028 

(111) 8166   (186) 02/04/2028 

(111) 8109   (186) 27/04/2028 
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(111) 8113   (186) 27/04/2028 

(111) 8114   (186) 27/04/2028 

(111) 8104   (186) 28/04/2028 

(111) 9153   (186) 29/04/2028 

(111) 9239   (186) 04/05/2028 

(111) 9240   (186) 06/05/2028 

(111) 9243   (186) 06/05/2028 

(111) 8141   (186) 18/05/2028 

(111) 9245   (186) 26/06/2028 

(111) 6741   (186) 19/08/2028 

(111) 9489   (186) 04/09/2028 

(111) 9569   (186) 15/10/2028 

(111) 9474   (186) 09/12/2028 

(111) 9308   (186) 24/12/2028 

(111) 9313   (186) 30/12/2028 

(111) 8407   (186) 15/07/2029 

(111) 8517   (186) 03/08/2029 

(111) 8518   (186) 03/08/2029 

(111) 8728   (186) 19/08/2029 

(111) 9343   (186) 15/09/2029 

(111) 8827   (186) 20/09/2029 

(111) 8331   (186) 28/09/2029 

(111) 8842   (186) 14/10/2029 

(111) 8901   (186) 20/10/2029 

(111) 8907   (186) 22/10/2029 

(111) 8467   (186) 26/10/2029 

(111) 9594   (186) 10/11/2029 

(111) 8791   (186) 12/11/2029 

(111) 8792   (186) 12/11/2029 

(111) 9049   (186) 24/12/2029 

(111) 14968   (186) 20/04/2027 

(111) 15430   (186) 23/11/2027 

(111) 15015   (186) 23/11/2027 

(111) 15035   (186) 13/12/2027 

(111) 15037   (186) 13/12/2027 

(111) 15033   (186) 13/12/2027 
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(111) 15038   (186) 13/12/2027 

(111) 15202   (186) 11/01/2028 

(111) 15201   (186) 11/01/2028 

(111) 15178   (186) 14/01/2028 

(111) 17859   (186) 24/01/2028 

(111) 15549   (186) 25/01/2028 

(111) 14972   (186) 29/01/2028 

(111) 15498   (186) 30/01/2028 

(111) 15435   (186) 11/02/2028 

(111) 14940   (186) 13/02/2028 

(111) 15011   (186) 14/02/2028 

(111) 15699   (186) 15/02/2028 

(111) 19408   (186) 15/02/2028 

(111) 14990   (186) 26/02/2028 

(111) 15448   (186) 27/02/2028 

(111) 14922   (186) 27/02/2028 

(111) 17240   (186) 18/03/2028 

(111) 15021   (186) 20/03/2028 

(111) 15467   (186) 25/03/2028 

(111) 15427   (186) 01/04/2028 

(111) 14960   (186) 16/04/2028 

(111) 15761   (186) 29/04/2028 

(111) 23928   (186) 26/05/2028 

(111) 16101   (186) 04/06/2028 

(111) 16100   (186) 04/06/2028 

(111) 15885   (186) 04/07/2018 

(111) 15895   (186) 21/07/2028 

(111) 17618   (186) 30/07/2028 

(111) 16489   (186) 14/08/2028 

(111) 25448   (186) 24/09/2028 

(111) 16293   (186) 24/09/2028 

(111) 16295   (186) 24/09/2028 

(111) 16428   (186) 09/10/2028 

(111) 20984   (186) 12/02/2029 

(111) 16870   (186) 13/02/2029 

(111) 17128   (186) 07/04/2029 
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(111) 17416   (186) 07/05/2029 

(111) 17417   (186) 07/05/2029 

(111) 17418   (186) 07/05/2029 

(111) 17438   (186) 14/05/2029 

(111) 17439   (186) 14/05/2029 

(111) 17311   (186) 13/08/2029 

(111) 17557   (186) 14/08/2029 

(111) 17434   (186) 25/08/2029 

(111) 17456   (186) 01/09/2029 

(111) 17981   (186) 18/09/2029 

(111) 17468   (186) 06/10/2029 

(111) 17592   (186) 09/10/2029 

(111) 17590   (186) 09/10/2029 

(111) 17464   (186) 19/10/2029 

(111) 24619   (186) 26/10/2029 

(111) 18589   (186) 27/10/2029 

(111) 17779   (186) 29/10/2029 

(111) 17488   (186) 30/10/2029 

(111) 17469   (186) 04/11/2029 

(111) 18588   (186) 09/12/2029 

(111) 17490   (186) 29/12/2029 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Северна 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. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ИД  2019/11  (45) 31/10/2019 

(22) 10/07/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Ивица Геговски, МК 

(73) Инфопројект ДОО, ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, MK  

(51) 23-04 

(54) Сензорска цевка 

 

       

 

 

 

(21) ИД  2019/16  (45) 31/10/2019 

(22) 27/08/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Рушев Трајче, МК 

(73) Рушев Трајче, „Вера Циривири“ бр. 21, 2000 Штип, MK 

(51) 23-03 

(54) Мобилен шпорет 
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(21) ИД  2019/19  (45) 31/10/2019 

(22) 19/09/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Атанасова Тања, МК 

(73) Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје  

ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000, Скопје, MK 

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

(51) 09-01 

(54) Шише  

 

 

(21) ИД  2019/21  (45) 31/10/2019 

(22) 26/09/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јакупи Висар, МК 

(73) Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино  

ул. 104 бр. 140, 1226 Желино, Тетово, MK 

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

(51) 09-01 

(54) Шише  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

(51) (21) 

23-04 MK/I/ 2019/11 

23-03 MK/I/ 2019/16 

09-01 MK/I/ 2019/19 

09-01 MK/I/ 2019/21 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Инфопројект ДОО, ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, MK MK/I/ 2019/11 

Рушев Трајче, „Вера Циривири“ бр. 21, 2000 Штип, MK MK/I/ 2019/16 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Перо 

Наков“ бр. 21, 1000  Скопје, MK MK/I/ 2019/19 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул. 104 бр. 140, 1226 
Желино, Тетово, MK 

MK/I/ 2017/21 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот 
завод индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се 
означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 865  (45) 31/10/2019 

(21) ID  2018/27 (22) 10/10/2018    

(18) 10/10/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР (БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ) 

(73) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ,, MK 

(51) 12-16 

(54) "РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ" 

     
 

ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРИРАН ДИЗАЈН СППРЕД МЕДУНАРПДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

12-16 865 

 
ПРЕГЛЕД ПП НПСИТЕЛИ НА РЕГИСТРИРАН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

(73) (11) (21) 

Георгиевски Александар  865 MK/I/ 2018/27 
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ПБНПВУВАОА 

 
(111) 433    (186) 27/10/2024 

(111) 434    (186) 22/09/2024 

(111) 436    (186) 27/10/2024 

(111) 603    (186) 29/06/2024 

(111) 604    (186) 29/06/2024 
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ 
  

 

 
ВПИШУВАЊЕ 

 
 
228. Валбона Марку Зулбеари, адвокат 
бул. Крсте Мисирков локал 3 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 071 371 268 
e-mail: advokatvalbona@hotmail.com 
 
 
229. Благица Весковска, адвокат 
ул. Архимедова 4 
7500 Прилеп 
Република Северна Македонија 
моб. 070 432 454 
e-mail:veskoska@yahoo.com 
 
 
БРИШЕЊЕ 

 
205. Марко Илиевски, адвокат 
ул. 11 Октомври бр. 1 (лок.Хотел Куманово) 
1300 Куманово 
Република Македонија 
моб. 071 234536 
e-mail:ilievski_marko@yahoo.com 
 

mailto:advokatvalbona@hotmail.com
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