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GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 
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IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  B 23K 101/14, F 28D 17/04  

(11)  10635   (13) А 

(21)  2015/433   (22) 31/08/2015 

(45) 31/10/2020 

(30)  102010041940  04/10/2010  DE 

(86)  04/10/2011 EP11764201.7 

(87)  18/05/2016 EP2625130 

(73)  Пецо Талевски ул. Паца Мирчева бр. 

27, Битола, MK 

(72) Пецо Талевски 

(54)  ТЕХНОЛОГИЈА И МАШИНИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИУМСКИ 

ПРОТИВСТРУЕН ИЗМЕНУВАЧ ЗА 

ТОПЛИНА 

(57)  Технологијата и машините за 

производство на алуминиумски противструен 

изменувач за воздух, се состои од листови од 

алуминиумска фолија од ОДмм (сл.З), 

меѓусебно сврзани со постапка на лепење и 

превиткување со специјално дизајнирани 

алати и автоматска машина сл.2 за 

подвиткување и ребровање на местото на 

споевите 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ПРЕНОС / BARTJE 

 
 

(11) 5134 

(73) Sarstedt ApS Brogesvej 18, 7441 Bording, DK 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 
 

(11) 9677 

(73) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Strasse 1- 11 45128 Essen, DE 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 

 
 

(11) 1353 

(73) AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB 

 

(11) 1467 

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

 

(11) 1489 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 1589 

(73) Covis Pharma B.V. Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH 

 

(11) 1593 

(73) Sanofi – Aventis 174, avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1707 

(73) MERCK & CO., INC. 126 East LIncoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, US 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(11) 1896 

(73) Covis Pharma B.V. Grafenauweg 12, CH-6300 Zug,, CH 

 

(11) 1874 

(73) Ultra Proizvodnja elektronskih naprav d.o.o C.O. Zupancica 23 a,  1410 Zagorje, SI 

 

(11) 1793 

(73) Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 1997 

(73) RPL Holdings Limited 8 Murieston Road,  Hale,  Altrincham,  Cheshire WA 15 9ST/, GB 

 

(11) 2015 

(73) MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1  61352 Bad Homburg, DE 

 

(11) 1952 

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

 

(11) 2009 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

 

(11) 3279 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 4440 

(73) Јаќовски Владимир ул."Кеј 13 ноември", 4/7, Скопје, MK 

 

(11) 4291 

(73) Поповиќ Иван and Димановски Ванѓел Бриселска 7; 3/1 Скопје, MK and Дане 

Крапчев бр.2,  Скопје, MK 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  C 07D 241/20, C 07D 249/08, C 07D 401/12, 

C 07D 403/12, C 07D 409/12, A 61K 31/506, A 

61K 31/5377, A 61K 31/55, A 61K 31/498, A 61K 

31/497, A 61K 31/496, A 61K 31/454, A 61K 

31/4196, A 61K 31/4439, A 61P 31/12, A 61P 

29/00, A 61P 27/02, A 61P 35/00  

(11)  10636   (13) Т1 

(21)  2017/1000   (22) 28/12/2017 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201161513428P  29/07/2011  US; 

US201161513432P  29/07/2011  US; 

US201261610178P  13/03/2012  US; 

US201261653588P  31/05/2012  US and 

US201261654651P  01/06/2012  US 

(96)  26/07/2012 EP12743846.3 

(97)  18/10/2017 EP2736887 

(73)  Karyopharm Therapeutics, Inc. 

2 Mercer Road Natick, MA 01760, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  SANDANAYAKA, Vincent, P.; SHACHAM, 

Sharon; MCCAULEY, Dilara and SHECHTER, 

Sharon 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА ТРАНСПОРТ НА U-I 

ОД - ЈАДРО, КОИ СОДРЖАТ ХИДРАЗИД И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение на структурна формула I: 

срз (I), 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

или некоја негова фармацевтски прифатлива 

сол, кадешто: 

К1 се мзбмра помеѓу водород и метил; 

Рс тбпра помеѓу пиридин-2-ил, пиридин-3-

ил, пиридин-4-ил, пиразин-2-ил, и 

хинокслин-2-ил, пиримидин-4-ил, 

1,1диоксотетрахидротиофен-3-ил и 

циклопропил,кадешто РС е опционо заменет 

еден или повеке супституенти, кои 

независно се избираат помеѓу метил и халоген; 

или 

12 

ГС' и РС, земени заедно со атомите помеѓу нив, 

создаваат 4-хидроксипиперидин-1-ил, 

пиролидин-1-ил, жепан-ил 4-^нзилпиперазин-1-

ил, 4-®^илпиперазин-1-ил, 3-хидроксиазетидин-

1-ил, или морфолин-4-ил; 

К3 се избира помеѓу водород и хало; а 

ѕ\>\> 

*** прретставува проста врска, кадешто двојна 

врска лагелород-јаглерод кон неа има(Е)- или 

(2)-конфигурација. 

има уште 4 патентни барања 

 

 

 (51)  G 01N 33/574, C 07D 401/04, C 12N 15/09, 

C 12Q 1/68, A 61K 31/5377, A 61P 35/04, A 61P 

35/02, A 61P 35/00, A 61P 43/00  

(11)  10571   (13) Т1 

(21)  2018/689   (22) 04/09/2018 

(45) 31/10/2020 

(30)  JP20120211040  25/09/2012  JP 

(96)  24/09/2013 EP13842266.2 

(97)  08/08/2018 EP2902029 

(73)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 

5-Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  KODAMA, Tatsushi; SAKAMOTO, Hiroshi 

and TSUKAGUCHI, Toshiyuki 

(54)  ИНХИБИТОР НА "RET" 

(57)  1  Терапевтски и/или профилактички агенс 

кој се користи при третирање тумор со мутација 

во „RET“ и за употреба при третирање 

метастази на тумор, кој сочинува соединение 

претставено со формула (I), каде активна 

состојка е сол или солват на истиот: 

 

каде што R1 е C1-6 алкилна група.  

има уште 23 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 16/18, A 61K 39/395  

(11)  10649   (13) Т1 

(21)  2018/738   (22) 18/09/2018 

(45) 31/10/2020 

(30)  EP20120158974  12/03/2012  --; 

US201261598968P  15/02/2012  US and 

US201261672799P  18/07/2012  US 

(96)  30/11/2012 EP12795417.0 

(97)  22/08/2018 EP2814842 

(73)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsværd, DK 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  STENNICKE, Vibeke Westphal; READ, 

Christine Brender; KUIJPER, Joe; TANG, Xiaoting; 

HEIPEL, Mark and HJORTH, Siv Annegrethe 

(54)  АНТИТЕЛА КОИ ГО СВРЗУВААТ 

ПЕПТИДОГЛИКАН ПРЕПОЗНАВАЧКИОТ 

ПРОТЕИН 1 

(57)  1  1. Моноклонално антитело или 

негов антиген-сврзувачки фрагмент кое е 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

способно за специфично сврзување со 

PGLYRP1 и намалување на активноста на 

PGLYRP1-посредуваниот TREM-1.  

има уште 13 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07C 233/25, C 07D 213/73, C 07D 213/75, 

C 07D 413/10, C 07D 215/14, C 07D 239/26, C 

07D 309/22, C 07D 213/30, C 07D 213/80  

(11)  10572   (13) Т1 

(21)  2018/797   (22) 05/10/2018 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201461973942P  02/04/2014  US and 

US201462061591P  08/10/2014  US 

(96)  01/04/2015 EP15717342.8 

(97)  19/09/2018 EP3126351 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LUO, Guanglin; MACOR, John E.; CHEN, 

Ling; DZIERBA, Carolyn Diane; DITTA, Jonathan 

L. and BRONSON, Joanne J. 

(54)  БИАРИЛ ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗИ 

(57)  1  Соединение со формула (I)  

                  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што:  

A е избран од 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 и 

                        

каде што " " го означува местото на поврзување со B; 

B е избран од  

 

  

каде што "*" ја означува точката на 

поврзување со R5 и "**" ја укажува точката на 

поврзување со прстенот A; 

R1 е избран од водород, амино, -CO2H, 

дифлуорометил, етил, хало, хидроксиметил, 

метокси, метил, -NHC(O)CH3, -NHCO2CH3, 

трифлуорометокси, и трифлуорометил; 

R2 е избран од водород, цијано, -CH2OH, 

хало, и метил; 

R3 е избран од водород, цијано, 

циклопропил, дифлуорометил, хало, 

хидроксиметил, метокси, метил, 

метилсулфонил, трифлуорометокси, 

трифлуорометил, -CH2N(CH3)2, и пет-член 

ароматичен прстен кој содржи еден, два, или 

три хетероатоми избрани од азот, кислород, 

и сулфур; 

R4 е избран од водород, хало, и метил; 

R5 е избран од 

 

  

R6 е избран од водород, етил, флуорометил, 

дифлуорометил, метил, и трифлуорометил; и 

R7 е метил. 

има уште 7 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  C 07D 207/452, C 07D 401/12, C 07D 

213/7C 07D 207/46  

(11)  10575   (13) Т1 

(21)  2018/1007   (22) 04/12/2018 

(45) 31/10/2020 

(30)  US20100421357P  09/12/2010  US 

(96)  08/12/2011 EP16186412.9 

(97)  26/09/2018 EP3153504 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZHAO, Robert and LI, Wei 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КРОСЛИНКЕРИ СО НАБОЈ 

(57)  1  Процес за подготовка на соединение 

претставено со формула (V): 

  

 кој што ги опфаќа следните чекори: 

a) подложување на реакција на соединение со 

формула (2a): 

  

или негова сол, со сулфонизирачки агенс за да 

се формира соединение со формула (IV): 

  

 или негова сол; 

б) подложување на реакција на соединение со 

формула (IV), или негова сол, со N-

хидро¬кси¬сукцинимид во присуство на база за 

да се формира сол на соединението со 

формула (V); и 

в) прочистување на солта на соединението со 

формула (V), со кристализација на солта на 

со¬е¬динението со формула (V) во органски 

солвент или мешавина на органски солвент и 

вода во присуство на киселина за да се 

формира неутралната форма на соединението 

со формула (V). 

има уште 13 патентни барања 

 

 

 (51)  H 04N 7/18, A 63H 19/10, A 63H 19/24  

(11)  10637   (13) Т1 

(21)  2018/1035   (22) 11/12/2018 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201161563309P  23/11/2011  US 

(96)  21/11/2012 EP12851646.5 

(97)  24/10/2018 EP2782650 

(73)  Bartlett, Richard and Bartlett, William 

3607 Woodvalley Drive Houston, TX 77025, US 

and 3607 Woodvalley Drive Houston, TX 77025, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Bartlett, Richard 

(54)  БЕЗЖИЧЕН ВИДЕО СИСТЕМ ЗА МОДЕЛ 

НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОТОРИ 

(57)  1  Модел железнички воз за употреба во 

систем кој пренесува најмалку еден 

перспективен поглед од модел железнички воз 

за видео снимање (31) и спречува пречки од 

модел на железнички мотор (10) во моделот на 

железничкиот воз, возот опфаќа: модел на 

железнички мотор (10) механички приклучен на 

тркала (19), при што се користат кога тркалата 

(19) се веднаш близу до и електрично 

приклучени на шини (16) кои се електрично 

приклучени на извор на електрична енергија 

струја од изворот на енергија низ шините (16) 

на модел на железнички мотор со цел да го 

напојува моделот на железничкиот мотор по 

шините (16) со свртување на тркалата (19); 

механички поврзана камера (12); коло за 

напојување (14); пришто камерата (12) е 

електрично поврзана со струјното коло (14), 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

колото за напојување содржи: 

 

премостувач (22) во серија со регулатор на 

напон (24) кој го одзема вишокот на напон со 

зголемување на амперскиот излез, наместо да 

ја одзема електричната енергија како топлина;  

излез каде излезот е конфигуриран да биде 

електрично приклучен на најмалку една 

батерија на полнење (38) на излезот на колото 

за напојување (14) за резервно напојување за 

да ги измазни шилците и празнините за да 

обезбеди специфичен излезен напон на 

наменет уред, колото за снабдување со 

електрична енергија (14) кое компензира за 

шилците и празнините во електричната 

енергија што се доставуваат до модел на 

железничкиот мотор (10) поради аномалии на 

шините; и 

 

коло за управување со батерии (36) 

конфигурирано да се префрли помеѓу 

обезбедување на електрична енергија од 

изворот на напојување и обезбедување на 

електрична енергија од најмалку една батерија 

на полнење (38), коло за управување со 

батерии (36) исто така конфигурирано, кога 

електричната енергија од изворот на 

напојување е прекинат, да се префрли од 

изворот на енергија на најмалку една батерија 

за полнење (38) за да одржи конзистентен 

проток на енергија до саканиот уред, при што 

камерата (12) е дополнително електрично 

приклучена на коло за управување со батерии 

(36); 

 

пришто камерата (12) е конфигурирана да биде 

комуникативно поврзана со видео снимање(31), 

така што видео снимката може да прикаже бран 

на камерата што не е нарушен со пречки од 

моделот на железнички мотор, бидејќи колото 

за напојување (14) компензира за шилците и 

празнините во моќта што се доставува до 

модел на железнички мотор заради аномалии 

на шините со што се обезбедува чиста моќ на 

видео снимката. 

има уште 5 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  A 01N 37/34, A 01N 43/707, C 07D 231/56, C 

07D 487/04, C 07D 249/18, C 07D 471/04, A 61P 

33/00  

(11)  10580   (13) Т1 

(21)  2019/273   (22) 25/03/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US20080114656P  14/11/2008  US; 

US20080114665P  14/11/2008  US and 

US20090176136P  07/05/2009  US 

(96)  13/11/2009 EP15181173.4 

(97)  09/01/2019 EP3050874 

(73)  Merial Inc. 3239 Satellite Boulevard 

Building 500 Duluth, GA 30096, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOLL, Mark David; LEE, Hyoung Ik; 

WILKINSON, Douglas Edward; JACOBS, Robert 

Toms; LE HIR DE FALLOIS, Loïc Patrick; HUBER, 

Scot Kevin and BECK, Brent Christopher 

(54)  ЕНАНТИОМЕРНО ЗБОГАТЕНИ 

АРИЛОАЗОЛ-2-ИЛ ЦИЈАНОЕТИЛАМИНО 

ПАРАЗИТИЦИДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Арилоазол-2-ил-цијаноетиламино 

пентафлуоротиобензамид деривати со 

формула (IH):  

кадешто:  

P е N; 

Q е C-R2 или N; 

V е N; 

W е C-R9 или N; 

X е C-R10 или N; 

Y е C-R11 или N; 

R2, R9, R10 и R11 се независно еден од друг 

водород, амино, амидо, цијано, нитро, халоген, 

C1-C6-алкил, C3-C7циклоалкил, C2-C6-

алкенил, хало-C1-C6-алкил, C1-C6-алкилтио, 

хало-C1-C6-алкилтио, C1-C6-алкокси, C3-

C7циклоалкилокси, хало-C1-C6-алкокси, C1-C6-

алкилкарбонил, хало-C1-C6-алкилкарбонил, C1-

C6-алкоксикарбонил, хало-C1-C6-

алкоксикарбонил, C1-C6-алкилсулфинил, хало-

C1-C6-алкилсулфинил, C1-C6-алкилсулфонил, 

хало-C1-C6-алкилсулфонил, C1-C6-

алкиламино, или ди(C1-C6-алкил)амино; 

R3, R4 и R5 се независно еден од друг водород, 

халоген, алкил, хидроксиалкил, алкилтиоалкил, 

халоалкил, алкилоксиалкил, 

алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил, 

алкилсулфонилоксиалкил; несупституиран или 

супституиран циклоалкил, кадешто 

супституентите може секој независно да бидат 

халоген и алкил; несупституиран или 

супституиран арил, несупституиран или 

супституиран хетероарил, кадешто 

супституиентите може секој да бидат независно 

еден од друг цијано, нитро, халоген, алкил, 

халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, 

алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, 

халоалкилкарбонил, алкоксикарбонил, 

халоалкоксикарбонил, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

халоалкилсулфонил, SF5, алкиламино, или 

ди(алкил)амино; или  

R4 и R5 заедно со јаглеродот кон којшто тие се 

сврзани формираат циклоалкил прстен; 

R6 е водород, алкил, алкоксиалкил, 

алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, 

алкоксикарбонил, халоалкоксикарбонил, 

алкилтиокарбонил или несупституиран или 

супституиран бензил, кадешто супституентите 

може секој независно да бидат еден од друг 

цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, 

алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, 

халоалкокси, алкилкарбонил, 

халоалкилкарбонил, алкоксикарбонил, 

халоалкоксикарбонил, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

халоалкилсулфонил, SF5, алкиламино, или 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ди(алкил)амино; 

R13a, R13b, R14a и R14b се секој независно 

еден од друг водород, цијано, нитро, халоген, 

SF5, C1-C6-алкил, хало-C1-C6-алкил, C1-C6 

алкокси, C1-C6-алкилтио, хало-C1-C6-алкокси, 

или хало-C1-C6-алкилтио; и  

a е 1. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 249/08, A 61K 31/497, A 61P 35/00 

(11)  10582   (13) Т1 

(21)  2019/277   (22) 26/03/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201361838172 P  21/06/2013  US 

(96)  20/06/2014 EP14738998.5 

(97)  26/12/2018 EP3010892 

(73)  Karyopharm Therapeutics Inc. 

85 Wells Avenue Newton, MA 02459, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SHACHAM, Sharon; MCCAULEY, Dilara; 

SHECHTER, Sharon; BALOGLU, Erkan; 

KASHYAP, Trinayan; SENAPEDIS, William; 

LANDESMAN, Yosef; GOLAN, Gali and KALID, 

Ori 

(54)  1,2,4-ТРИАЗОЛИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

НУКЛЕАРЕН ТРАНСПОРТ И УПОТРЕБИ НА 

ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение претставено со структурна 

формула IV: 

    

или фармацевтски прифатлива сол на истото, 

назначено со тоа, што: 

R2 е селектирано од опционално супституиран 

хетероарил што има 5 до 15 атоми во прстен и 

опционално супституиран арил што има 6 до 12 

атоми во прстен, 

каде што опционалните супституенти на R2 

групи се 2 или 3 супституенти независно 

селектирани од халоген, C1-C4 алкил, хало-C1-

C4 алкил, C1-C4 алкокси, C1-C4 тиоалкокси, 

хидроксил, амино, C1-C4 алкиламино, C1-C4 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 
 

ди-алкиламино, сулфхидрил, циано, C6 арил и 

хетероарил што има 5 или 6 атоми во прстен. 

 има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07B 59/00, C 07C 45/67, C 07C 45/6C 07D 

241/04, C 07D 295/073, A 61K 31/519, A 61K 

31/554, A 61K 31/496, A 61K 31/495, A 61K 

31/4545, A 61K 31/454, A 61K 31/45A 61K 

31/551  

(11)  10584   (13) Т1 

(21)  2019/280   (22) 26/03/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201161498651 P  20/06/2011  US and 

US 201161537103 P  21/09/2011  US 

(96)  19/06/2012 EP16179882.2 

(97)  27/02/2019 EP3135656 

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

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JENSEN, Klaus, Gjervig; HVENEGAARD, 

Mette, Graulund; BADOLO, Lassina; JACOBSEN, 

Mikkel, Fog; JØRGENSEN, Morten and 

ANDERSEN, Peter, Høngaard 

(54)  ДЕУТЕРИЗИРАН 1-ПИПЕРАЗИНО-3-

ФЕНИЛ ИНДАНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ШИЗОФРЕНИЈА 

(57)  1  Соединение на формула Y:  

      

во која, 

R1 - R10 се независно водород или деутеријум, 

при то  R6-R10 секој е деутеријум,или негова 

фармацевтски прифатлива адициона сол со 

киселина, е за употреба како лек. 

има уште 21 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  C 07D 501/50, C 07D 505/24, A 61K 31/546

  

(11)  10585   (13) Т1 

(21)  2019/281   (22) 27/03/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201261719523P  29/10/2012  US 

(96)  29/10/2013 EP13820853.3 

(97)  16/01/2019 EP2917223 

(73)  Glaxo Group Limited and Shionogi & Co., 

Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex 

TW8 9GS, GB and 1-8, Doshomachi 3 chome 

Chuo-Ku Osaka 541-0045, JP 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  YAMAWAKI, Kenji; AOKI, Toshiaki; LIAO, 

Xiangmin; PEARSON, Neil, David; PENDRAK, 

Israil; THALGI, Reema; YOKOO, Katsuki; SATO, 

Jun and KUSANO, Hiroki 

(54)  2 СУПСТИТУИРАНИ ЦЕФЕМ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение како што е: 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/4155, A 61P 37/00, 

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

(11)  10599   (13) Т1 

(21)  2019/286   (22) 28/03/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201361824683 P  17/05/2013  US 

(96)  16/05/2014 EP17158350.3 

(97)  13/02/2019 EP3231801 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 
 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  LI, Yun-Long; ZHUO, Jincong; QIAN, Ding-

Quan; CAO, Ganfeng; LI, Qun; MEI, Song; PAN, 

Yongchun and JIA, Zhongjiang 

(54)  СОЛИ НА БИПИРАЗОЛ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ЈАК 

(57)  1  Сол која е 4-[3-(цијанометил)-3-(3’,5’-

диметил-1H,1’H-4,4’-бипиразол-1-ил)азетидин-

1-ил]-2,5-дифлуоро-N-[(1S)-2,2,2-трифлуоро-1-

метилетил]бензамид фосфат (фосфат на 

соединение 1) која има формула: 

 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/42  

(11)  10601   (13) Т1 

(21)  2019/501   (22) 10/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  PCT/EP2016/063368  10/06/2016  -- 

(96)  09/06/2017 EP17735004.8 

(97)  10/04/2019 EP3307267 

(73)  Oryzon Genomics, S.A. Carrera de San 

Jérónimo 15 2nd floor 28014 Madrid, ES 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MAES, Tamara; MASCARÓ CRUSAT, 

Cristina and ROTLLANT POZO, David 

(54)  ТРЕТМАН НА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА 

(57)  1   

1. Соединение кое е (-) 5-((((транс)-2-(4-

(бензилокси)фенил)циклопропил)амино)метил)-

1,3,4-оксадиазол-2-амин или негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват за 

употреба во третман на мултипла склероза 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 213/40, C 07D 401/12, 

A 61K 31/4402, A 61K 31/4439, A 61P 25/24  

(11)  10603   (13) Т1 

(21)  2019/502   (22) 10/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201361899903 P  05/11/2013  US 

(96)  30/10/2014 EP14802476.3 

(97)  03/04/2019 EP3066091 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BALESTRA, Michael; NORDVALL, Gunnar; 

HÖGDIN, Katharina; MALMBORG, Per Jonas; 

KERS, Annika; WEIGELT, Dirk; BERNSTEIN, 

Peter and QUIRK, Michael 

(54)  ПРОЛЕКОВИ АНТАГОНИСТИ НА NMDA 

(57)  1  1. Соединение со формула (I): каде 

што R1 е; 

                

 

                          

  

каде што AA е природна аминокиселина 

сврзана со пептидна врска, 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/133, A 61K 31/4709, A 61K 9/00, A 

61K 9/20, A 61K 9/46, A 61P 31/04  

(11)  10606   (13) Т1 

(21)  2019/503   (22) 11/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201462014786 P  20/06/2014  US 

(96)  19/06/2015 EP15810507.2 

(97)  27/03/2019 EP3157510 

(73)  Melinta Subsidiary Corp. 300 George 

Street, Suite 301 New Haven, CT 0651US 

(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)  LI, Danping 

(54)  АНТИМИКРОБНИ СОСТАВИ СО 

ШУМЛИВИ АГЕНСИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

третирање, спречување или намалување на 

ризикот од бак-териска инфекција, каде што 

фармацевтскиот состав содржи: 

(a) дериват на квинолон карбоксилната 

киселина или негова фармацевтски 

прифатлива сол или Естер; и 

(б) шумлив агенс; 

каде што споменатиот дериват на квинолон 

карбоксилната киселина одговара на следното 

соединение (A), 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

естер; и 

каде што споменатиот шумлив агенс содржи 

мешавина од натриум бикарбонат, натриум 

ди¬хидроген фосфат и лимунова киселина. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/495, A 61K 9/12, A 61P 11/08  

(11)  10608   (13) Т1 

(21)  2019/506   (22) 11/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  GB 201416274  15/09/2014  GB and GB 

201504662  19/03/2015  GB 

(96)  15/09/2015 EP17207623.4 

(97)  20/03/2019 EP3332767 

(73)  Verona Pharma PLC One Central Square 

Cardiff CF10 1FS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SPARGO, Peter Lionel; FRENCH, Edward 

James and HAYWOOD, Philip A 

(54)  ТЕЧНА ИНХАЛАЦИОНА ФОРМУЛАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ RPL554 

(57)  1  Течен фармацевтски состав соодветен 

за администрација со инхалација којашто 

содржи дилуенс и суспензија со честички на 

9,10-диметокси-2-(2,4,6-триметилфениламино)-

3-(N-карбамоил-2-аминоетил)-3,4,6,7-

тетрахидро-2H- пиримидо [6,1-a]изокинолин-4-

он (RPL554) или негова фармацевтска 

прифатлива сол, кадешто честичките на 

RPL554 имаат дистрибуција на големина на 

честичка со Dv50 (просечна големина на 

 

кадешто (a) дилуенсот е вода и/или (b) течен 

фармацевтски состав којшто потоа содржи еден 

или повеќе пуфери.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 29/00, B 01J 29/76, B 

01J 23/72, B 01J 29/85, B 01J 37/02, B 01J 

35/10, F 01N 3/035, F 01N 3/023, F 01N 3/20  

(11)  10609   (13) Т1 

(21)  2019/507   (22) 11/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(96)  27/04/2012 EP18163099.7 

(97)  03/04/2019 EP3369897 

(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; 

KUSTOV, Arkady; CANOS, Avelino Corma; 
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VENNESTROM, Peter N.R.; THOGERSEN, 

Joakim Reimer and GRILL, marie 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ ИЗДУВНИ 

ГАСОВИ ОД МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО 

СОГОРУВАЊЕ 

(57)  1  Систем за пречистување издувни 

гасови, кој содржи активен регенерирачки 

филтер за честички и SCR катализатор, 

карактеристичен по тоа што SCR катализаторот 

се состои од хидротермално микропорозен 

стабилен зеолит SSZ-39 поткрепен со бакар, и 

каде SCR катализаторот е интегриран во 

филтерот за честички.  

има уште 5 патентни барања 

 

(11)  10625   (13) Т1 

(21)  2019/508   (22) 12/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  IT2015MI00041  19/01/2015  IT 

(96)  18/01/2016 EP16702196.3 

(97)  27/03/2019 EP3248225 

(73)  Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BROVELLI, Sergio; MEINARDI, Francesco 

and CARULLI, Francesco 

(54)  БЕЗБОЕН ЛУМИНИСЦЕНТЕН СОЛАРЕН 

КОНЦЕНТРАТОР, ОСЛОБОДЕН ОД ТЕШКИ 

МЕТАЛИ, ВРЗ ОСНОВА НА БАРЕМ 

ТЕРНАРНИ ХАЛКОГЕНИДНИ 

ПОЛУПРОВОДИЧКИ НАНОКРИОСТАЛИ СО 

АПСОРПЦИЈА КОЈА ПРОДОЛЖУВА КОН 

СОСЕДНИОТ ИНФРАЦРВЕН РЕГИОН 



 

 

23 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(57)  1  Соларен концентратор којшто содржи 

(1), изработен полимерен материјал или стакло 

врз база на силициум, наведеното тело (1) 

содржи колоидни нанокристали (2), се 

карактеризира со тоашто ови нанокристали се 

нанокристали од барем тернарни 

полупроводнички халкогениди, коишто содржат 

транзициски метали од група IB, или група 11 

во IUPAC номенклатурата, метали од група IIIA, 

или група 13 во IUPAC номенклатурата, и 

најмалку еден халкоген од групата VIA, или 

фрупата 16 од IUPAC номенклатурата.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00 

(11)  10626   (13) Т1 

(21)  2019/509   (22) 12/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201161470849P  01/04/2011  US and 

US201161559489P  14/11/2011  US 

(96)  30/03/2012 EP16166266.3 

(97)  08/05/2019 EP3111938 

(73)  Curis, Inc. 4 Maguire Road Lexington, MA 

02421 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Xiong, Cai; Zhai, Haixiao; Lai, Chengjung; 

Qian, Changgeng and Bao, Rudi 

(54)  ФОСФОИНОЗИТИД 3-КИНАЗЕН 

ИНХИБИТОР СО ЦИНК ВРЗУВАЧКА 

ПОЛОВИНА  

(57)  1  Постапка за добивање на Соединение  

коjaшто го содржи чекорот на реакција на 

Соединение 108,  

кадешто R е метил или етил со хидроксиламин, 

притоа се добива Соединение 1.  

има уште 8 патентни барања 
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(11)  10627   (13) Т1 

(21)  2019/510   (22) 12/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US20100369186P  30/07/2010  US 

(96)  29/07/2011 EP11741727.9 

(97)  27/03/2019 EP2598172 

(73)  Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated 

Zählerweg 4 6300 Zug, CH and 1200 Lakeside 

Drive Bannockburn, IL 60015, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TURECEK, Peter; SIEKMANN, Juergen; 

HAIDER, Stefan; ROTTENSTEINER, Hanspeter; 

IVENS, Andreas and ZOECHLING, Oliver 

(54)  НУКЛЕОФИЛНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА 

ВРЗУВАЊЕ НА ОКСИМИ 

(57)  1  Постапката на коњугација на полимер 

растворлив во вода со оксидирана 

јаглеводородна група на теравпетскиот 

протеин, назначен со тоа, што го опфаќа 

контактот на oksidirana  јаглеводородната група 

со активираните полимери кои што се 

растворливи во вода под услови кои што ја 

овозможуваат коњугацијата; 

дадениот полимер кој што е растворлив во вода 

содржи активна аминоокси група и одбран е од 

групата која што ја сочинуваат полиетилен 

гликол (PEG), разгранетиот PEG, PoliPEG® 

(Warwick Effect Polymers; Coventry, UK), 

полисиалинска киселина (PSA), полисахариди, 

пулулан, хитосан, хијалуронска киселина, 

хондроитин сулфат, дерматан сулфат, 

декстран, карбоксиметил декстран, 

полиалкилен оксид  (PAO), полиалкилен гликол 

(PAG), полипропилен гликол (PPG), 

полиоксазолин, полиакрилоилморфолин, 

поливинил алкохол (PVA), поликарбоксилат, 

поливинилпиролидон, полифосфазен, 

кополимер на полиетилен и ахидрид на 

малеинската киселина, кополимер на 

полистирен и анхидрид на малеинската 

киселина, и поли(1-хидроксиметилетилен 

хидроксиметилформал) (PHF); и  

дадената јаглеводородната група е оксидирана 
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со инкубација со пуферот кој што го содржи 

агенс на оксидација одбран од групата која што 

ја сочинуваат натријум перјодатот (NaIO4), 

oловотетрацетатот (Pb(OAc)4) и калијум 

перрутенатот (KRuO4); 

при што се формира оксимската врска помеѓу 

оксидираната јаглеводородната група и 

активната аминоокси група на полимерот кој 

што е растворлив во вода; и  

каде што формирањето на оксимската врска е 

катализирано со нуклеофилен катализатор на 

m-толуидин. 

има уште 35 патентни барања 

 

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

61P 39/00  

(11)  10638   (13) Т1 

(21)  2019/511   (22) 12/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201261712928P  12/10/2012  US 

(96)  11/10/2013 EP14191079.4 

(97)  01/05/2019 EP2839860 

(73)  MedImmune Limited Milstein Building 

Granta Park Cambridge CB21 6GH, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Howard, Philip Wilson 

(54)  Пиролобензодиазепини и нивни 

коњугати 

(57)  1  Соединение коje е A:  

и соли и нивни солвати 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/20, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 

3/04  

(11)  10650   (13) Т1 

(21)  2019/512   (22) 12/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201361911478P  04/12/2013  US 

(96)  04/12/2014 EP14868582.9 

(97)  24/04/2019 EP3077047 

(73)  Galmed Research & Development Ltd. 

16 Ze'ev Tyomkin Street 6578317 Tel Aviv, IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BAHARAFF, Allen and ESHKAR-OREN, Idit 

(54)  СОЛИ НА АРАМКОЛ 

(57)  1  Сол 3β-арашидиламидо -7α,12α-

дихидрокси-5β-холан-24- на оична киселина со 

амин.    

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/13, A 61P 25/00  

(11)  10651   (13) Т1 

(21)  2019/513   (22) 12/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  GB20160013829  11/08/2016  GB; 

GB20170002551  16/02/2017  GB; 

GB20170005766  10/04/2017  GB and 

GB20170006867  28/04/2017  GB 

(96)  11/08/2017 EP17767934.7 



 

 

27 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(97)  15/05/2019 EP3416631 

(73)  Intrabio Ltd Begbroke Science Park 

Begbroke Hill Woodstock Road Begbroke, 

Oxfordshire OX5 1PF, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  STRUPP, Michael 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА 

НЕВРОДЕГЕНРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Ацетил-леуцин, или негова 

фармацевтски прифатлива сол, за употреба во 

лекување на невродегенeративни заболувања 

или еден или повеќе симптоми поврзани со 

невродегенеративно заболување кај субјектот 

на кој што ова му е потребно, при што 

невродегенеративното заболување избрана од 

Алцхајмерово заболување, ALS, MSA-P, MSA-

C, на фронтотемпорална деменција со 

паркинсонизам, на прогресивна супрануклеарна 

парализа, на картикобазална дегенерација, на 

целебрален нистагмус со насока надолу, 

деменции со Левиеви тела, и атаксии на 

телангиектазија (Louis Barr-ово 

заболување),при што ацетил- леуцин, или 

негова фармацевтски прифатлива сол се дава 

најмалку два пати на ден коко би се постигнала 

вкупната дневна доза од околу 0.5 g до околу 

15 g.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 

61K 45/06  

(11)  10665   (13) Т1 

(21)  2019/514   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201461934469 P  31/01/2014  -- and US 

201462094912 P  19/12/2014  US 

(96)  30/01/2015 EP15705163.2 

(97)  27/03/2019 EP3099717 

(73)  Novartis AG; Dana-Farber Cancer 

Institute, Inc. and Children's Medical Center 

Corporation Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH; 

450 Brookline Avenue Boston, MA 02215-5450, 

US and 55 Shattuck Street Boston, MA 02115, 

US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  VASQUEZ, Maximiliano; FREEMAN, Gordon, 

James; BLATTLER, Walter, A.; MATARAZA, 

Jennifer, Marie; SABATOS-PEYTON, Catherine, 

Anne; BRANNETTI, Barbara; HARRIS, Alan, S.; 

HUBER, Thomas; PIETZONKA, Thomas; 

HICKLIN, Daniel, J.; DEKRUYFF, Rosemarie, H.; 

UMETSU, Dale, T.; HU, Tiancen; TARASZKA, 

John, A. and XU, Fangmin 

(54)  МОЛЕКУЛИ НА АНТИТЕЛО ВО TIM-3 И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Молекула на антитело која што е 

способна да се врзува за доменот на 

имуноглобулин на човечка Т-клетка и доменот 

на муцин 3 (TIM-3), која што содржи: 

 

(a) варијабилен регион на тешкиот синџир (VH) 

кој што содржи VHCDR1 аминокиселинска 

ни¬за избрана од НИЗА ИД БР: 9; VHCDR2 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 10; и 

VHCDR3 ами¬нокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 5; и варијабилен регион на лесниот синџир 

(VL) кој што содржи VLCDR1 аминокиселинска 

низа од НИЗА ИД БР: 12, VLCDR2 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 13, и 

VLCDR3 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 14; 

(б) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа избрана од НИЗА ИД БР: 

3; VHCDR2 ами¬нокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 4; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 5; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 6, 

VLCDR2 аминокиселин¬ска низа од НИЗА ИД 

БР: 7, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 8; 

(в) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа избрана од НИЗА ИД БР: 

9; VHCDR2 ами¬нокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 25; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 5; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 12, 

VLCDR2 аминокиселин¬ска низа од НИЗА ИД 

БР: 13, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 14; 

(г) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа избрана од НИЗА ИД БР: 

3; VHCDR2 ами¬нокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 24; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 5; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 6, 

VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 7, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 8; 

(д) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа избрана од НИЗА ИД БР: 

9; VHCDR2 ами¬нокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 31; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 5; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 12, 

VLCDR2 аминокисе-линска низа од НИЗА ИД 

БР: 13, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 14; или 

(ѓ) VH кој што содржи VHCDR1 

аминокиселинска низа избрана од НИЗА ИД БР: 

3; VHCDR2 ами¬нокиселинска низа од НИЗА 

ИД БР: 30; и VHCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 5; и VL кој што содржи VLCDR1 

аминокиселинска низа од НИЗА ИД БР: 6, 

VLCDR2 аминокиселинска низа од НИЗА ИД 

БР: 7, и VLCDR3 аминокиселинска низа од 

НИЗА ИД БР: 8. 

има уште 23 патентни барања 
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(51)  F 03D 5/00  

(11)  10666   (13) Т1 

(21)  2019/515   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201514719772  22/05/2015  US 

(96)  05/05/2016 EP16745150.9 

(97)  20/03/2019 EP3298271 

(73)  A.N.E.M. Alternative Energy and 

Manufacturing Ltd. Arch. Makariou III & 

Vyronos, P. LORDOS CENTER BLOCK B', 2nd 

floor, Office 203 3105 Limassol, CY 

(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)  NEBESNYI, Valerii 

(54)  ФЛУИДНА ТУРБИНА СО ЗАТЕГНАТИ 

ЛОПАТКИ ВО ФОРМА НА ТРОПОСКЕИН И СО 

ХОРИЗОНТАЛНА ОСОВИНА 

 

(57)  1  Систем за создавање на флуидна 

енергија (10) оперативно поставен помеѓу 

првата потпора (11) и втората потпора (13), при 

што системот се карактеризира со отсуство на 

централно поставен ротор¬ски член, и при што 

системот се состои од: 

 

машина (70) способна да дејствува како мотор 

и како генератор, при што машината (70) е 

споена со првата потпора (11); 

најмалку едно флексибилно крило (20) кое што 

има заоблена форма, дистален крај споен со 

машината и проксимален крај споен со втората 

потпора (13), за фаќање и пренесување 

проточен флуид, при што секое флексибилно 

крило (20) е прилагодено така да ротира око¬лу 

суштински хоризонтална оска и има мноштво 

аеродинамични профили (30) покриени со 

мембрана (25) и прв кабел (28) кој што е 

поставен низ отвор (34) близу до предниот раб 

(31) на секој аеродинамичен профил (30), за да 

го ориентира и да го балансира најмалку 

едното флексибилно крило (20); 

затегнат систем за балансирање (12, 14, 15) 

споен со потпорите (113) за стабилизирање на 

работата на системот за генерирање енергија 

(10); и 

најмалку една крута шипка (16; 23) поставена 

помеѓу секое флексибилно крило (20) и ба-

лан¬сирачкиот систем за поддршка на секое 

флексибилно крило (20). 

има уште 25 патентни барања 
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(11)  10667   (13) Т1 

(21)  2019/516   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201361768368 P  22/02/2013  US 

(96)  21/02/2014 EP14753730.2 

(97)  27/03/2019 EP2958944 

(73)  MedImmune Limited and AbbVie 

Stemcentrx LLC Milstein Building Granta Park 

Cambridge CB21 6GH, GB and 1 North 

Waukegan Road North Chicago, IL 60064-6400, 

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)  HOWARD, Philip Wilson and TORGOV, 

Michael 

(54)  АНТИDLL3-АНТИТЕЛО-PBD КОНЈУГАТИ 

И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Антитело лек конјугат (ADC) што содржи 

агенс за DLL3 клеточно врзување ковалентно 

поврзан преку поврзувач на 

пиролобензодиазепин (PBD), назначено со тоа, 

што агенсот за DLL3 клеточно врзување е анти-

DLL3 антитело, и каде што PBD е:  

има уште 29 патентни барања 
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(51)  G 09F 7/12, G 09F 1/14  

(11)  10668   (13) Т1 

(21)  2019/517   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  BE 201200707  18/10/2012  BE and BE 

201300095  11/02/2013  BE 

(96)  02/10/2013 EP13779727.0 

(97)  24/04/2019 EP2909828 

(73)  CREA N.V. Grijspeerdstraat 71 8830 Gits, 

BE 

(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)  LASSEEL, Sammy 

(54)  ЛИЗГАЧКИ ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ И 

МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА 

ИНФОРМАТИЧКИОТ УРЕД НА СИСТЕМОТ 

(57)  1  Лизгачки информатички систем кој што 

има подлога (2) и лизгачки информатички уред 

(1) за сме¬-стување и лизгање врз подлогата 

(2), каде што овој уред има основна плоча (3) и 

исправен еле-мент (5) прицврстен на горната 

површина со помош на основата (6) што 

овозможува еластично вит¬кање на 

исправениот елемент напред и назад од 

неоптоварена положба на мирување А до 

транс¬верзално оптоварена накосена позиција 

B, и се карактеризира со тоа што растојанието 

"b" помеѓу периферниот раб (19) на основната 

плоча и периферниот раб (18) од зоната или 

областа на прицвр¬с¬тување (7) помеѓу 

основата (6) и основната плоча (3) не е помало 

од 2,5 cm насекаде, а подлогата (2) има мазна и 

рамна површината, а основната плоча има 

рамна и мазна долна површина (4) на нејзината 

долна страна, така што кога информатичкиот 
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уред е поставен на подлогата, долната 

по¬вр¬шина прави совршен контакт со 

подлогата без да оформи воздушен филм за 

добивање на област на под-притисок  додека 

горната површина е изложена на атмосферски 

притисок, кога уредот се крева нагоре во однос 

на подлогата (2).  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61L 27/24, A 61L 27/54, A 61L 27/48, A 

61L 27/26  

(11)  10669   (13) Т1 

(21)  2019/518   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201261613998P  22/03/2012  US 

(96)  22/03/2013 EP13714879.7 

(97)  08/05/2019 EP2827914 

(73)  TRB Chemedica International S.A. 

Rue Michel-Servet 12 1211 Genève 12, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MATHIES, Burkhard 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА 

ЛИГАМЕНТИ ИЛИ ТЕТИВИ 

(57)  1  Композиција каја опфаќа  колаген и 

хилауронска киселина за употреба во постапка 

за обновување на лигаменти или тетиви кај 

субјектот, при што оваа постапка опфаќа: 

- примена на спомнатата композиција во облик 

на флексибилен и биокомпатибилниот фластер 

кој опфаќа: 

-  носечкиот  слој која опфаќа колаген, при што 

носечкиот слој  е клеточки порозен, и 

-  слој на матрица  кој опфаќа  колаген  и 

хијалуронска  киселина  за спомнатиот 

лигамент или тетива, 

при што 

a)   носечки слој опфаќа исушен слој на 

издвоената свинска кожа;и/или 

b)   слој на матрица понатака опфаќа еден или 

повеќе соединенија избрани од аналгетици, 

антиинфламаторни агенси, антибиотици и 

агенси кои потпомагаат  регенерација на  

лигаменти и/или тетиви, при што агенсите кои 

потпомагаат регенерација на лигаменти и/или 

тетиви се избрани од групата која сочинуваат: 

фактори на раст, Diacerein, Rhein, плазма 

збогатена со тромбоцити (PRP), полимлечна 

киселина и хитозан, хитозан хлоровод, хитозан 

карбоксиметил, хитозан лактат, хитозан ацетат, 

хитозан глутамат, хитозан сукцинат, N-(2-

хидрокси) пропил-3-триметил амониум хитозан 

хлорид, N-триметилен хитозан хлорид и нивни 

фармацевтски прифатливи соли; и/или 

c)   композицијата понатака го опфаќа третиот 

слој, кој е распореден на слој на матрица така 

што слојот на матрицата се наоѓа помеѓу 

носечки слој и третиот слој. 

има уште 9 патентни барања 



 

 

34 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  H 04N 19/91  

(11)  10583   (13) Т1 

(21)  2019/519   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(96)  06/01/2014 EP14735308.0 

(97)  12/06/2019 EP2940999 

(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)  LEE, Tammy and CHOI, Byeong-doo 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЕНТРОПСКО 

ДЕКОДИРАЊЕ НА СЕГМЕНТНИ ИСЕЧОЦИ 

(57)  1  Постапка за декодирање на постојна 

слика на видео која што содржи: 

добивање, од Поставки на Параметри на Слика 

(ППС) на постојната слика во податочен тек, 

прва информација која укажува на тоа дали 

зависниот сегментен исечок може да биде 

искористен во постојната слика; 

 елементи за ентропско декодирање на 

синтакса на постојна Најголема Кодирана 

Единица (НКЕ) во првиот сегментен исечок на 

постојната слика; 

 добивање, од податочниот тек, втора 

информација која укажува на тоа дали 

постојната НКЕ е последна НКЕ во првиот 

сегментен исечок на постојната слика; 

 зачувување на варијабли на контекст за 

постојната НКЕ кога последниот синтаксен 

елемент на постојната НКЕ е декодиран 

доколку првата информација укажува на тоа 

дека зависниот сегменетн исечок може да биде 

употребен во постојната слика и втората 

информација укажува на тоа дека постојната 

НКЕ е последната НКЕ во првиот сегментен 

исечок на постојната слика; 

 определување на број на влезни точки 

на подгрупи кои се вклучени во првиот 

сегментен исечок врз основа на трета 

информација добиена од хедерот на сегментен 

исечок од првиот сегментен исечок во 

податочниот тек; 

 определување позиции на влезните 

точки врз основа на офсет којшто е за 1 

поголем од бројот назначен од четвртата 

информација добиена од податочниот тек: 

декодирање на постојната слика врз основа на 

зачуваниот контекст варијабли и влезните точки 
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(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 

04N 19/6H 04N 19/70, H 04N 19/176  

(11)  10670   (13) Т1 

(21)  2019/520   (22) 13/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  KR20090075337  14/08/2009  KR 

(96)  13/08/2010 EP15166147.7 

(97)  12/06/2019 EP2928192 

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

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Jung, Hae-Kyung; Cheon, Min-Su and Min, Il-

Koo 

(54)  Постапка за декодирање на видео врз 

основа на хиерархиски кодирана блок 

шаблонска информација 

(57)  1  1. Постапка за декодирање на 

видео, при што постапката се состои од :  

екстракција, од податочен тек, на информација 

за декодирање на слика од постојна слика 

назначена кон максимална единица за 

кодирање на постојната слика; 

екстракција, од податочниот тек, на 

информација околу длабочината на кодирање 

за максималната единица на кодирање 

кадешто информацијата околу длабочината на 

кодирање содржи информација за делење на 

постојната единица за кодирање, максималната 

единица за кодирање е хиерархиски поделена 

во единици за кодирање на најмалку една 

длабочина согласно поделената информација 

која што е ознака која покажува дали постојната 

единица за кодирање, помеѓу единиците за 

кодирање, е поделена во единици за кодирање 

со пониска длабочина; 

            кога информациите за делење 

укажуваат дека единицата на кодирање на 

постојната длабочина не е повеќе деллива како 

единицата на кодирање на кодираната 

длабочина, екстракција, од податочниот тек, на 

информација околу начинот на предвидување 

од постојната единица за кодирање која што 

покажува на внатрепен начин или меѓу начин, 

информација околу типот на партиција која 

покажува на големината на единицата за 

предвидување вклучена во постојната единица 

за предвидување и информација околу 

големина на единица за трансформација на 

постојната единица за кодирање, 

определување на најмалку една единица за 

предвидување добиена од постојната единица 

за кодирање со употреба на информација околу 

тип на партиција и определување на најмалку 

една единица за трансформација добиена од 

постојната единица за кодирање со употреба на 

информација околу големина на единица за 

трансформација; 

 изведба на внатрешно предвидување 

или меѓу предвидување на постојната единица 

за кодирање врз основа на најмалку една 

единица за предвисување со употреба на 

информацијата околу начин на предвидување; 

 екстракција, од податочниот тек, на 

информација за моделот на единицата за 

кодирање кој покажува дали текстурираната 

информација од постојната единица за 

кодирање била декодирана; 

  согласно тоа дали информацијата за 

моделот на единицата за кодирање покажува 

дека текстурираната информација од 

постојната единица за кодирање била 

кодирана, екстракција, од податочниот тек, на 

информација за моделот на единицата за 

трансформација која што покажува дали 

текстурираната информација на од најмалку 

една единица за трансформација била 

декодирана;  

согласно тоа дали информацијата за моделот 

на единицата за кодирање покажува дека 

текстурираната информација од единицата за 

трансформација била кодирана, изведба на 

инверзна трансформација на единицата за 

трансформација; и 

декодирање на информација за кодирана слика 

за максималната единица за кодирање врз 

основа на едницата за предвидување и 

единицата за трансформација вклучени во 

постојната единица за кодирање, 

кадешто максималната единица за кодирање 

има правоаголен облик со ширина и висина со 

капацитет 2; 

кадешто информацијата за моделот на 

единицата за кодирање на единица за 

трансформација со лума компонента означува 

дали текстурираната информацоја со лума 
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компонента била декодирана; и 

кадешто информацијата за моделот на 

единицата за кодирање на единица за 

трансформација со хрома компонента означува 

дали текстурираната информација со хрома 

компонента била декодирана. 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/785, A 61P 3/12  

(11)  10677   (13) Т1 

(21)  2019/521   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201361831445 P  05/06/2013  US 

(96)  05/06/2014 EP17177221.3 

(97)  17/04/2019 EP3287133 

(73)  Tricida Inc. 7000 Shoreline Court, Suite 

201 South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  Адвокатско душтво Поповски и Партнери  

ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000 Скопје, 

(72)  KLAERNER, Gerrit; CONNOR, Eric, F.; 

GBUR, Randi, K.; KADE, Matthew, J.; 

KIERSTEAD, Paul, H.; BUYSSE, Jerry, M.; COPE, 

Michael, J.; BIYANI, Kalpesh, N.; NGUYEN, Son, 

H. and TABAKMAN, Scott, M. 

(54)  ПОЛИМЕРИ КОИ ГИ ВРЗУВААТ 

ПРОТОНИТЕ ЗА ОРАЛНА ПРИМЕНА  

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

вмрежен амински полимер кој врзува протони и 

содржи остаток на амин кој одговара на 

Формулата 2: 

при што наведениот вмрежен амински полимер 

е вмрежен со агенс за вмрежување кој може да 

се употреби во реакциите на супституциона 

полимеризација и реакциите на вмрежување по 

полимеризација, при што агенсот за 

вмрежување е еден или повеќе од агенси од 
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групата составена од: дихалоалкан, ди 

(халоалкил) амин, три (халоалкил) амин, бис 

(халометил) бензени, три (халометил) бензен, 

тетра (халометил) бензен, 1,2-дибромоетан, 

1,3-дихлоропропан, 1,2-дихлороетан, 1-бромо-

2-хлороетан, 1,3-дибромопропан, бис (2-

хлороетил) амин, трис (2-хлороетил) амин, бис 

(2-хлороетил) метиламин, бис (халометил) 

бензен, бис (халометил) бифенил, бис 

(халометил) нафтален, 1,2-бис (3-

хлоропропиламино) етан, бис (3-хлоропропил) 

амин или 1,3-дихлоропропан и кадешто 

m и n се независно цели броеви кои не се 

негативни u; 

R10, R20, R30 и R40 се независно водород, 

хидрокарбил или супституиран хидрокрабил; 

X1 е 

X2 е хидрокарбил или супституиран 

хидрокарбил; 

секој X11 е независно водород, хидрокарбил, 

супституиран хидрокарбил, хидрокси или 

амино; и   

z е број кој не е негативен, 

вмрежениот амински полимер е со (i) 

рамнотежен капацитет на врзување од најмалку 

5 mmol / g и капацитет за врзување на 

хлоридните јони од најмалку 5 mmol / g во 

воден пуфер на симулирана гастрична течност 

("SGF") кој содржи 35 mM на NaCl и 63 mM на 

HCl, со pH од 1,2 и на 37 ° C; (ii) рамнотежен 

однос на набабрување  во дејонизирана вода 

од околу 2 или помалку и (iii) моларен сооднос 

на врзување на хлоридните јони и фосфатните 

јони од најмалку 1: по тој редослед, во воден 

симулиран  неоргански пуфер на тенкото црево 

(SIB) кој содржи 36 mM на NaCl, 20 mM на 

NaH2PO4 и 50 mM на 2- (N-морфолино) 

етансулфонска киселина (MES) и прилагоден е 

до pH 5.5, на 37 ° C. 

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61K 31/519 

(11)  10679   (13) Т1 

(21)  2019/522   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  USP201461931506  24/01/2014  US; 

USP201462049326  11/09/2014  US and 

USP201562106301  22/01/2015  US 

(96)  23/01/2015 EP15740510.1 

(97)  17/04/2019 EP3097107 

(73)  Turning Point Therapeutics, Inc. 

10628 Science Center Drive, Ste. 225 San 

Diego, CA 9212US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  CUI, Jingrong Jean; LI, Yishan; ROGERS, 

Evan W. and ZHAI, Dayong 

(54)  ДИАРИЛ МАКРОЦИКЛИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА ПРОТЕИНСКИ КИНАЗИ 

(57)  1  Соединение од следната Формула (IV): 

   

каде што 

М е CH или N; 

X1 и X1’ се независно –C(R1a)(R2a)-, -S-, -S(O)-,  

-S(O)2-, -O- или –N(Rk’)-; 

секое R1a и R2a се независно Н, деутериум, 

C1-6алкил, C3-6циклоалкил,  

C6-10арил, -C(O)ORa’, -C(O)NRa’Rb’, -NRa’Rb’, -

SRa’, -S(O)Ra’, -S(O)NRa’, -S(O)2Ra’, -

S(O)2NRa’ или –ORa’ 

каде што секој водороден атом или C1-6алкил е 

независно опционално супституиран со 

деутериум, халоген, -OH, -OC1-4алкил, -NH2, -

NH(C1-4алкил),  

-N(C1-4алкил)2, NHC(O)C1-4алкил, -N(C1-

4алкил)C(O)C1-4алкил, -NHC(O)NHC1-4алкил, -

N(C1-4алкил)C(O)NHC1-4алкил, -NHC(O)N(C1-

4алкил)2, -N(C1-4алкил)C(O)N(C1-4алкил)2, -

NHC(O)OC1-4алкил, -N(C1-4алкил)C(O)OC1-

4алкил,  

-CO2H, -CO2C1-4алкил, -CONH2, -CONH(C1-

4алкил), -CON(C1-4алкил)2,  

-SC1-4алкил, -S(O)C1-4алкил, -S(O)2C1-4алкил, 

-S(O)NH(C1-4алкил), -S(O)2NH(C1-4алкил), -

S(O)N(C1-4алкил)2, -S(O)2N(C1-4алкил)2, C3-

6циклоалкил, или 3- до 7-член 

хетероциклоалкил; 

R3a и R3b се секој независно Н, деутериум, 

флуоро, хлоро, бромо, метил, етил, пропил, 

изопропил, метокси, етокси, изопропокси, -CN, 

или –CF3; 

R7a e H, C1-6алкил или 3- до 7-член 

хетероциклоалкил, каде што секој водороден 

атом во C1-6алкилот или 3- до 7-члениот 

хетероциклоалкил е независно опционално 

супституиран со деутериум, халоген, -CN, -OH, -

OC1-4алкил, -NH2, -NH(C1-4алкил), -N(C1-

4алкил)2, -CO2H, -CO2C1-4алкил, -CONH2,  

-CONH(C1-4алкил), -CON(C1-4алкил)2, 

циклоалкил, или моноцикличен 

хетероциклоалкил; 

секој Rk’ е независно Н, деутериум, C1-6алкил, 

C2-6алкенил, C2-6алкинил, C3-6циклоалкил, 3- 

до 7-член хетероциклоалкил, C6-10арил, или 

моно- или бицикличен хетероарил; каде што 

секој водороден атом во C1-6алкил, C2-

6алкенил, C2-6алкинил, C3-6циклоалкил, 3- до 

7-член хетероциклоалкил, C6-10арил, или 

моно- или бицикличен хетероарил во Rk’ е 

независно опционално супституиран со 

деутериум, халоген, C1-6алкил, C1-6халоалкил 

или –ORa’; 

каде што секој Ra’ и Rb’ се независно Н, 

деутериум, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

6алкинил, C3-6циклоалкил, 3- до 7-член 

хетероциклоалкил, C6-10арил, или хетероарил; 
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секој ZZ2, Z3, Z4, Z5, Z6 или Z7 е независно N, 

NH или C(Rx), каде што секој Rx кога е присутен 

е независно Н, деутериум, халоген, C1-4алкил, 

-О- C1-4алкил, -OH, -NH2, -NH(C1-4алкил), -

NH(фенил), -NH(хетероарил), CN, или  

–CF3, под услов најмалку еден од ZZ2, Z3, Z4, 

Z5, Z6 или Z7 да е N или NH; и 

m’ e 2 или 3; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  E 04H 1/12  

(11)  10680   (13) Т1 

(21)  2019/523   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  NL20142013846  21/11/2014  NL 

(96)  19/11/2015 EP15831003.7 

(97)  27/03/2019 EP3221532 

(73)  Urilift Beheer B.V. Beemterweg 3 7341 PB 

Beemte-Broekland, 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)  SCHIMMEL, Marten Alberto and HERMANS, 

Wilhelmus Leonardus Peter Marie 

(54)  ПОТОПЛИВ ЈАВЕН САНИТАРЕН УРЕД 

КОЈ ШТО ИМА НАЈМАЛКУ ЕДНА ПОЗИЦИЈА 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ КОЈА ШТО МОЖЕ ДА СЕ 

ЗАТВАРА 

(57)  1  Јавен санитарен уред (1), кој што се 

состои од кабина (10) со една или повеќе 

позиции за влегу¬ва-ње (20, 30), од кои секоја 

има резервоар (231) за човечки измет и / или 

урина, каде што кабината има прв дел од 

кабината (11), наменет за ставање под земја, 

втор дел од кабината (12) кој што вле-гу¬ва со 

движење во првиот дел од кабината и трет дел 

од кабината (13) кој што влегува со движење во 

вториот дел од кабината, каде што санитарниот 

уред се состои од погон за движење на вториот 

и третиот дел од кабината помеѓу подземна 

позиција на мирување и надземна позиција на 

употреба, што се карактеризира со тоа што 

најмалку една од позициите за влегување има 

врата (40) за затво¬ра¬ње на позицијата за 

влегување и со тоа што вратата има најмалку 

прв и втор сегмент на вратата (442), при што 

сегментите на вратата може да се движат во 

лонгитудинален правец во однос еден кон друг, 

каде што вториот сегмент на вратата (42) 

влегува со лизгање во првиот сегмент на 

вратата (41), каде што вториот дел од кабината 

(12) го опфаќа првиот сегмент на вратата (41) и 

каде што тре¬тиот дел од кабината (13) го 

опфаќа вториот сегмент на вратата (42).  

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/395  

(11)  10683   (13) Т1 

(21)  2019/524   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201462067908 P  23/10/2014  US; US 

201562148656 P  16/04/2015  US; US 

201562188353 P  02/07/2015  US and US 

201562210795 P  27/08/2015  US 

(96)  23/10/2015 EP15853465.1 

(97)  24/04/2019 EP3209685 

(73)  Singh Biotechnology, LLC 14153 Yosemite 

Drive, Suite 101 Hudson, Florida 34667, 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)  SINGH, Sunanda 

(54)  АНТИТЕЛА СО ЕДЕН ДОМЕН НАСОЧЕНИ 

ПРОТИВ ИНТРАЦЕЛУЛАРНИ АНТИГЕНИ 

(57)  1  Изолиран полипептид, при што 

изолираниот полипептид содржи анти-STAT3 

антитело со еден домен (sdAb) кое што ја 

содржи аминокиселинската низа како што е 

изложена во НИЗА ИД БР: 3.  

има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 01H 5/00, C 12N 15/82  

(11)  10685   (13) Т1 

(21)  2019/525   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201361897074P  29/10/2013  US and 

WO2014US30267  17/03/2014  US 

(96)  15/07/2014 EP14747243.5 

(97)  20/03/2019 EP3062606 

(73)  Biotech Institute, LLC 5655 Lindero 

Canyon Road Suite 226 Westlake Village, 

California 91362, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LEWIS, Mark Anthony; GIESE, Matthew and 

BACKES, Michael Dane 

(54)  ОДГЛЕДУВАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО, 

ОБРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ НА 

СПЕЦИЈАЛЕН КАНАБИС 

(57)  1  Сув начин на цветање на синсемила 

(sinsemilla) без семки канабис содржи: 

a) содржина на канабидиол (CBD) којашто е 

поголема од 1.0% од тежината; 

b) содржина на тетрахидроканабинол (THC) 

којашто е барем 1.0% од тежината; 

c) терпен профил во којшто мирцен не е 

доминантен терпен; 

d) BT/BD генотип; и 

e) содржина на терпенско масло поголемо од 

1% од тежината; 

кадешто содржината на терпенското масло е 

дополнителна содржина на терпените во 

терпенскиот профил, кадешто терпенскиот 

профил се состои од терпинолен, алфа 

феландрен, бета оцимен, карен, лимонен, гама 

терпинен, алфа пинен, алфа терпинен, бета 

пинен, фенхол, камфен, алфа терпинеол, алфа 

хумулен, бета кариофилен, линалоол, 

кариофилен оксид и мирцен од начинот на 

цветање, 

кадешто содржините на канабиноидот и 

терпенот се мерени со GC-FID и пресметано 

базирано на сува тежина од начинот на 

цветање; 

и кадешто начинот на цветање којшто содржи  

a), b), c), d), и e) се добиени од семе 

депонирано под NCIMB 42247, 42248, 42249, 
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42250, 42254, 42255, 42256 и 42258. 

  

има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61J 3/10, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 

31/517, A 61K 9/16  

(11)  10686   (13) Т1 

(21)  2019/526   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  EP20090164659  06/07/2009  -- and 

EP20100154562  24/02/2010  -- 

(96)  05/07/2010 EP10730454.5 

(97)  03/04/2019 EP2451445 

(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)  BARTA, Albert 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СУШЕЊЕ НА BIBW2992, 

НА НЕГОВИТЕ СОЛИ И НА ЦВРСТИ 

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО ЈА 

СОДРЖАТ ОВАА АКТИВНА СОСТОЈКА  

(57)  1  Постапка за сушење на необложени или 

филм-обложени таблети коишто содржат 4-[(3-

хлоро-4-флуорофенил)амино]-6-{[4-(N,N-

диметиламино)-1-оксо-2-бутен-1-ил]амино}-7-

((S)-тетрахидрофуран-3-илокси)-киназолин 

(BIBW 2992) во формата на неговa дималеатна 

(MA2) сол (BIBW 2992 MA2) како активната 

состојка и барем еден дополнителен 

ексципиенс, којшто содржи сушење со гас 

којшто е инертен спрема состојките во 

споменатите таблети под услови на сушење и 

коишто имаат релативна влажност (rh) од не 

повеќе од 15 %, на температура под 40°C.   

има уште 9 патентни барања 



 

 

45 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  G 10L 19/008  

(11)  10687   (13) Т1 

(21)  2019/527   (22) 17/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201462073462P  31/10/2014  US and 

US201562167711P  28/05/2015  US 

(96)  28/10/2015 EP15787573.3 

(97)  03/04/2019 EP3213322 

(73)  Dolby International AB Apollo Building, 3E 

Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuid-

Oost, NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  VILLEMOES, Lars; PURNHAGEN, Heiko and 

LEHTONEN, Heidi-Maria 

(54)  ПАРАМЕТРИЧКО МИКСУВАЊЕ НА 

АУДИО СИГНАЛИ 

(57)  1  Постапка (1000)  за аудио декодирање 

кој опфаќа:  

    прием (1010) на двоканален  downmix сигнал 

(LL2), кој е поврзан      со метаподатоци, при 

што тие метаподатоци опфаќаат upmix на 

параметри  (αLU) за параметричка 

реконструкција на  M - каналниот аудио сигнал  

(L, LS, LB, TFL, TBL) на база  downmix сигнали, 

каде што е M ≥ 4;    

    прием  (1020) најмалку  на дел на спомнати  

метаподатоци;  

    генерирање на (1040) на декорелизиран 

сигнал (D) врз база на   најмалку  еден канал  

downmix  сигналот;  

    одредување (1050) множество на 

коефициенти миксувани врз база на примени 

метаподатоци ; и 

    формирање на  (1060) на к-канално излезен  

сигнал     како линеарни комбинации на  

downmix сигнали и на декорелизиран сигнал во 

согласност  со коефициенти на миксување, 

каде што 2 ≤ K < M, н а з н а ч е н  со  т о а,  ш т 

о  

коефициенти на миксување се утврдени така 

што збир на коефициенти на миксувања кој 

контролира придонес од првиот канал на 

downmix сигнали во каналот на излезниот 

сигнал,  и коефициенти на миксувања кои 

контролираат придонес  од првиот канал на 

downmix сигнали  во вториот канал на 

излезниот  сигнал, има вредност  
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при што, ако downmix сигналот претставува  M- 

канален аудио сигнал спрема првиот кодирачки 

формат (F1) во кој:  

првиот канал  (L1) на  downmix сигнали 

одговара  на одредена линерна комбинација на 

првата група (401) на еден или повеќе канали 

на  M- каналниот аудио сигнали;  

вториот канал (L2) на  downmix сигнали 

одговара  на одредена линерна комбинација  на 

втората група (402) на еден или повеќе канали 

на  M-каналниот аудио сигнали; и 

прва и втора група образуваат одредена  

партиција на M каналот  M- каналниот аудио 

сигнали,  

тогаш K-каналниот излезен сигнал  претставува 

M-канален  аудио сигнал спрема вториот 

кодирачки формат (F2, F4) во кој:  

     секој од K канали на излезниот сигнал се 

доближува на линеарна комбинација  на групи 

на еден или повеќе канали на М –канален 

аудио сигнали;  

     групи кои одговараат на респективни канали 

на излезниот сигнал образуваат партиција  на 

М канали на – М-канален аудио сигнали во К 

групи (501-502, 1301-1303) на еден или повеќе 

канали; и  

најмалку две од К групата опфаќаат најмалку 

еден канал од спомнатата прва група. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/553, A 61K 38/26, A 61K 38/18, A 

61K 38/17  

(11)  10688   (13) Т1 

(21)  2019/528   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  EP20080150973  01/02/2008  -- and 

EP20080170872  05/12/2008  -- 

(96)  30/01/2009 EP09706788.8 

(97)  10/04/2019 EP2237799 

(73)  Ascendis Pharma A/S Tuborg Boulevard 

12 2900 Hellerup, DK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CLEEMANN, Felix; HERSEL, Ulrich; KADEN, 

Silvia; RAU, Harald and WEGGE, Thomas 

(54)  ПРОЛЕК КОЈШТО СОДРЖИ САМО-

РАЗДЕЛУВАЧКИ ПОВРЗУВАЧ 

(57)  1  Пролек или негова фармацевтска 

прифатлива сол на лек D-H, пролекот или 

негова фармацевтска прифатлива сол којашто 

e составена од лек поврзувач/линкер коњугат 

D-L, кадештo  
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- D е азот составен од биолошка активна 

половина од лекот D-H; и 

- L не ги прикажува фармаколошките ефекти на 

лекот D-H и претставува половина -L1-(L2-Z)1-

4, кадешто  

- L1 е претставен со формула (I),  

кадешто испрекината линија покажува 

сврзување за азотот на биолошката активна 

половина низ формирањето на амидна врска; 

X e C(R4R4a); N(R4); O; C(R4R4a)-C(R5R5a); 

C(R5R5a)-C(R4R4a); C(R4R4a)-N(R6); N(R6)-

C(R4R4a); C(R4R4a)-O; или O-C(R4R4a);  

X1 е C; или S(O); 

X2 е C(R7, R7a); или C(R7, R7a)-C(R8, R8a); 

X3 е O; 

RR1a, R2, R2a, R3, R3a, R4, R4a, R5, R5a, R6, 

R7, R7a, R8, R8a се независно избрани од 

групата составенa од H; и C1-4 алкил; 

алтернативно , еден или повеќе од паровите 

R1a/R4a , R1a/R5a, R4a/R5a, R7a/R8a формира 

хемиска врска;  

алтернативно, еден или повеќе од паровите 

R1/R1a, R2/R2a, R4/R4a, R5/R5a, R7/R7a, 

R8/R8a се поврзани заедно со атомот кон 

којшто тие се сврзани за да се формира C3-7 

циклоалкил; или 4 до 7 член хетероциклил;  

алтернативно, еден или повеќе од паровите 

R1/R4, R1/R5, R1/R6, R4/R5, R4/R6, R7/R8, 

R2/R3 се сврзани заедно со атомите кон којшто 

тие се сврзани за да се формира прстен A; 

алтернативно, R3/R3a се сврзани заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани за да 

формира 4 до 7 член хетероциклил; 

A е избран од групата составена од фенил; 

нафтил; инденил; инданил; тетралинил; C3-10 

циклоалкил; 4 до 7 член хетероциклил; и 9 до 

11 член хетеробициклил; и  

кадешто L1 е опционално потоа супституиран, 

кадешто едниот или повеќе дополнителни 

опционални супституенти се независно избрани 

од групата составена од халоген; CN; COOR9; 

OR9; C(O)R9; C(O)N(R9R9a); S(O)2N(R9R9a); 

S(O)N(R9R9a); S(O)2R9; S(O)R9; 

N(R9)S(O)2N(R9aR9b); SR9; N(R9R9a); NO2; 

OC(O)R9; N(R9)C(O)R9a; N(R9)S(O)2R9a; 

N(R9)S(O)R9a; N(R9)C(O)OR9a; 

N(R9)C(O)N(R9aR9b); OC(O)N(R9R9a); T; C1-50 

алкил; C2-50 алкенил; и C2-50 алкинил, 

кадешто T; C1-50 алкил; C2-50 алкенил; и C2-50 

алкинил се опционално супституирани со еден 

или повеќе R10, којшто се истите или различни 

и кадешто C1-50 алкил; C2-50 алкенил; и C2-50 

алкинил се опционално прекинати со една или 

повеќе групи избрани од групата составена од 

T; -C(O)O-; -O-; -C(O)-; C(O)N(R11)-; -

S(O)2N(R11)-; -S(O)N(R11)-; -S(O)2-; -S(O)-; -

N(R11)S(O)2N(R11a)-; -S-; N(R11); -OC(O)R11; -

N(R11)C(O)-; -N(R11)S(O)2-; -N(R11)S(O)-; -

N(R11)C(O)O-; N(R11)C(O)N(R11a)-; и -

OC(O)N(R11R11a), кадешто R9, R9a, R9b се 

независно избрани од групата составена од  H; 

T; C1-50 алкил; C2-50 алкенил; и C2-50 

алкинил, кадешто T; C1-50 алкил; C2-50 

алкенил; и C2-50 алкинил се опционално 

супституирани со еден или повеќе R10, коишто 

се истите или различни и кадешто C1-50 алкил; 

C2-50 алкенил; и C2-50 алкинил се опционално 

прекинати една или повеќе групи избрани од 

групата составена од T; -C(O)O-; -O-; -C(O)-; -

C(O)N(R11)-; -S(O)2N(R11)-; -S(O)N(R11)-; -

S(O)2-; -S(O)-; -N(R11)S(O)2N(R11a)-; -S-; -

N(R11)-; -OC(O)R11; -N(R11)C(O); -N(R11)S(O)2-

; -N(R11)S(O)-; -N(R11)C(O)O-; -

N(R11)C(O)N(R11a)-; и -OC(O)N(R11R11a); 

T е фенил; нафтил; инденил; инданил; 

тетралинил; C3-10 циклоалкил; 4 до 7 член 

хетероциклил; или 9 до 11 член 

хетеробициклил, кадешто T е опционално 

супституиран со една или повеќе од R10, којшто 

се истите или различни; 

R10 е халоген; CN; оксо(=O); COOR12; OR12; 

C(O)R12; C(O)N(R12R12a); S(O)2N(R12R12a); 

S(O)N(R12R12a); S(O)2R12; S(O)R12; 

N(R12)S(O)2N(R12aR12b); SR12; N(R12R12a); 

NO2; OC(O)R12; N(R12)C(O)R12a; 

N(R12)S(O)2R12a; N(R12)S(O)R12a; 
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N(R12)C(O)OR12a; N(R12)C(O)N(R12aR12b); 

OC(O)N(R12R12a); или C1-6 алкил, кадешто C1-

6 алкил е опционално супституиран со еден или 

повеќе халоген, коишто се истиот или различни; 

R1R11a, R12, R12a, R12b се независно избран 

од групата составена од  H; и C1-6 алкил, 

кадешто C1-6 алкил е опционално 

супституирана со еден или повеќе халоген, 

коишто се истиот или различни 

дава дека водородот маркиран со ѕвездичка во 

формула (I) не е заменет со L2-Z или 

супституент од едниот или повеќе опционални 

супституенти; L2 е единечна хемиска врска или 

простор; и 

Z е носечка група, кадешто носечката група е 

полимер од барем 500 Da или C8-18 алкил 

група.  

има уште 34 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61K 9/20, A 61K 31/198  

(11)  10697   (13) Т1 

(21)  2019/529   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  PL 40860814  18/06/2014  PL 

(96)  17/06/2015 EP15001790.3 

(97)  17/04/2019 EP2957280 

(73)  Bonteque Consulting LTD Craven House, 

Ground Floor 40-44 Uxbridge Road London W5 

2BS, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Berdzinska, Katarzyna; Kieronska, Hanna; 

Milewski, Marek; Nawrocka, Malgorzata and 

Klepczynska, Marta 

(54)  ЦВРСТ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ НА 

ЦИТИЗИН И ПРОЦЕС ЗА НЕГОВА 

ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Цврст фармацевтски состав кој што 

содржи цитизин како активна супстанца, што се 

карактеризи¬ра со тоа што споменатиот состав 

не содржи лактоза и содржи од 20% до 75% 

според тежината на микрокристалната 

целулоза, средство за лизгање и најмалку еден 

фармацевтски прифатлив ексци¬пиент 

селектиран од групата која што се состои од: 
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манитол, колоиден силициум диоксид, калциум 

хидроген фосфат, ккаде што најмалку 60% од 

честичките на цитизинот имаат големина од 10 

μm до 200 μm, а фармацевтскиот состав е во 

форма на таблета произведена со метод на 

директна компре¬сија.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/47, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 

39/00, A 61K 38/17  

(11)  10698   (13) Т1 

(21)  2019/530   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  GB 201319446  04/11/2013  GB and US 

201361899680 P  04/11/2013  US 

(96)  03/11/2014 EP14792834.5 

(97)  03/04/2019 EP3066115 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, 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)  WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; 

WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF, 

Norbert; FRITSCHE, Jens; KUTTRUFF-COQUI, 

Sabrina and SONG, Colette 

(54)  ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИМУНОТЕРАПИЈА 

ПРОТИВ НЕКОЛКУ ТУМОРИ НА НЕВРОНИ И 

МОЗОК 

(57)  1  Пептид што се состои од секвенцата 

SEQ ID No. 28, или фармацевтски прифатлива 

сол од него.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 36/185, A 61K 36/28, A 61K 36/886, A 

61K 36/328, A 61K 36/53, A 61K 36/324  

(11)  10699   (13) Т1 

(21)  2019/531   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  IT2012RM00043  08/02/2012  IT 

(96)  08/02/2013 EP13713521.6 

(97)  29/05/2019 EP2812013 

(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; MAIDECCHI, Anna and 

CAPONE, Laura 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА IBS 

(57)  1  Состав за употреба во третирање и / 

или спречување на синдром на нервозно 

дебело црево, кој што се состои од смоли и / 

или екстракти од истите, полисахариди и / или 

растителни екстракти кои што содржат 

полисахариди, антиоксиданти и / или 

растителни екстракти кои што содржат 

антиок¬си¬данти каде што споменатите смоли 

или нивни екстракти се селектирани во групата 

темјан, смир¬на, при што споменатите 

полисахариди се селектирани од полисахариди 

извлечени од алое вера, камилица, алтеа, при 

што споменатите растителни екстракти кои што 

содржат полисахариди се се¬лектирани од 

екстракти од алое вера, камилица, алтеа, при 

што споменатите антиоксиданти се 

се¬лектирани од антиоксиданти извлечени од 

камилица, балзам од лимон и споменатите 

растителни екстракти кои што содржат 

антиоксиданти се селектирани од екстракти од 

камилица, балзам од лимон и незадолжително 

еден или повеќе фармацевтски прифатливи 

ексципиенси.  

има уште 6 патентни барања 
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(51)  C 10B 31/08, C 10B 49/02, C 10B 53/02, F 

23G 7/10  

(11)  10700   (13) Т1 

(21)  2019/532   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  FR 0853093  13/05/2008  FR 

(96)  12/05/2009 EP09757722.5 

(97)  27/03/2019 EP2285935 

(73)  Carbonex Technologies 2 rue Gustave 

Eiffel 10430 Troyes, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SOLER-MY, Pierre and LOISEAU, Arnaud 

(54)  МЕТОД И УРЕД ЗА КАРБОНИЗАЦИЈА 

(57)  1  Метод за производство на дрвен јаглен 

и / или активен јаглен, од товар на дрва (6), што 

се ка¬рак¬-те¬ри¬зира со тоа: 

- споменатиот товар (6) е распореден во 

најмалку една кошница (7) во заптивен уред 

помеѓу првата горна комора (18) и втора долна 

комора (19);  

- се генерираат први не-оксидирачки врели 

гасови за греење (G1), без кислород во 

гасовита фор¬ма О2, , со најмалку едно 

средство за загревање надвор од споменатиот 

товар (6), 

- споменатите први врели гасови за загревање 

(G1) се внесуваат во комората за мешање (15); 

- во споменатата комора за мешање (15), 

споменатите први врели гасови за загревање 

(G1) се мешаат со вторите гасови за 

разредување (G2), за да се формира мешавина 

од неоксиди¬рач¬ки влезни гасови (G0), без 

кислородот во гасовита форма О2; 

- циркулационите средства (5) се користат за 

испраќање на мешавината од влезните гасови 

(G0) во споменатата прва горна комора (18) со 

зголемен притисок во однос на споменатата 

втора комора (19) која што се наоѓа подолу од 

споменатиот товар (6) за да се генерира, во 

втората, фронт за пиролиза (20) кој што е 

натеран, под дејство на споменатите 

циркулацио-ни средства (5), да помине низ него 

во еден правец од споменатата прва горна 

комора (18) кон споменатата втора долна 

комора (19); 

- третите излезни гасови (G3) се обновуваат во 

споменатата втора долна комора (19) која што 

се наоѓа подолу од споменатиот товар (6), при 

што неговиот најмалку прв дел се пренесува 

директно во комората за мешање (15) и со 

помош на средства за пренесување (4) во 

форма на поток на споменатите втори гасови за 

разредување (G2) за да се измешаат со 

споменати¬те први врели гасови за загревање 

(G1) и чиј што втор дел комплементарен на 

првиот дел е испразнет во форма на поток од 

четвртите сервисни гасови (G4), со метод за 

пренесување (8) кон излезниот отвор. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 24D 11/00, F 24F 5/00, F 25B 30/00  

(11)  10701   (13) Т1 

(21)  2019/533   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  CN201110381778  25/11/2001  CN 

(96)  29/10/2012 EP12851272.0 

(97)  20/03/2019 EP2784412 

(73)  Sunshine Kaidi New Energy Group Co., 

Ltd. Kaidi Building T1 Jiangxia Avenue East 

Lake Newtech Development Zone Wuhan, 

Hubei 430223, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHEN, Yilong and HU, Shuchuan 

(54)  СЕЗОНСКИ СИСТЕМ ЗА СКЛАДИРАЊЕ 

ЕНЕРГИЈА ЗА ЛАДЕЊЕ И ГРЕЕЊЕ 

(57)  1  1. Сезонски систем за складирање 

термална енергија за снабдување со ладно и 

топлина, што содржи уред за складирање 
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енергија (1), соларен колектор (2), единица за 

ладење (3), и уред за снабдување со вода (4) 

поврзан со затворен-циклус за кориснички 

терминал (5); каде што уредот за складирање 

енергија (1) содржи барем базен за складирање 

извор на топлина (11) и базен за складирање 

извор на ладно (12), и базенот за складирање 

извор на топлина (11) и базенот за складирање 

извор на ладно (12) може да се поврзат на 

извор на вода преку први пумпи за вода за 

складирање сезонска вода со ниска енергија; 

уредот за снабдување со вода (4) содржи базен 

за снабдување со топла вода (41) поврзан со 

базен за складирање извор на топлина (11) и 

базен за снабдување со ладна вода (42) 

поврзан со базенот за складирање извор на 

ладно (12) преку соодветни пумпи за вода и 

вентили; соларниот колектор (2) е поврзан со 

базенот за складирање извор на топлина (11) и 

базенот за снабдување со топла вода (41) 

преку втори пумпи за вода; единицата за 

ладење (3) користи не-електрична машина за 

ладење со апсорпција на литиумбромид; 

базенот за снабдување со топла вода (41) е 

конфигуриран да биде извор на топлина на не-

електричната машина за ладење со апсорпција 

на литиумбромид во лето и е поврзан со не-

електричната машина за ладење со апсорпција 

на литиумбромид преку пумпи за вода и 

вентили; излез за ладна вода од не-

електричната машина за ладење со апсорпција 

на литиумбромид е транспортиран до 

корисничкиот терминал (5) преку пумпи за вода 

и вентили; не-електричната машина за ладење 

со апсорпција на литиумбромид е обезбедена 

со помошен бојлер за топла вода поврзан со 

затворен-циклус за базенот за снабдување со 

топла вода (41) преку пумпа за вода; и базенот 

за снабдување со топла вода (41) е исто така 

конфигуриран да биде извор на топлина за 

снабдување топлинска енергија, и е поврзан со 

корисничкиот терминал (5) преку пумпи за вода 

и вентили каде што уредот за складирање 

енергија (1) понатаму содржи топка за 

складирање енергија (13) распоредена во 

кутија за складирање енергија; топката за 

складирање енергија (13) содржи топка за 

складирање топлинска енергија (131) или топка 

за складирање ладна енергија (132) 

алтернативно распоредена во кутијата за 

складирање енергија (13) според сезонски 

карактеристики; и каде што кога топката за 

складирање ладна енергија (132) е 

распоредена во кутијата за складирање 

енергија (13), топката за складирање ладна 

енергија (132) е поврзана со затворен-циклус за 

единицата за ладење (3) и е поврзана со 

корисничкиот терминал (5) преку базенот за 

снабдување со ладна вода (42); кога топката за 

складирање топлинска енергија (131) е 

распоредена во кутијата за складирање 

енергија (13), топката за складирање топлинска 

енергија (131) е поврзана со затворен-циклус за 

соларниот колектор (2) и е поврзана со 

корисничкиот терминал (5) преку базенот за 

снабдување со топла вода (41).  

има уште 5 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/519, 

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

(11)  10702   (13) Т1 

(21)  2019/534   (22) 18/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201261699038 P  10/09/2012  US; US 

201261728693 P  20/11/2012  US and US 

201361782605 P  14/03/2013  US 

(96)  06/09/2013 EP17152898.7 

(97)  20/03/2019 EP3181567 

(73)  Principia Biopharma Inc. 220 E. Grand 

Ave. S. San Francisco, CA 94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Owens, Tim and Verner, Erik 

(54)  ПИРАЗОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 

(57)  1  Соединение и/или негова фармацевтски 

прифатлива сол, назначено со тоа, што 

соединението е одбрано од: 

(R)-2-(3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-11-карбонил)-4-метил-4-(4-

(оксетан-3-ил)пиперазин-1-ил)пент-2-

ененитрил; 

(S)-2-(3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-11-карбонил)-4-метил-4-(4-

(оксетан-3-ил)пиперазин-1-ил)пент-2-

ененитрил; 

2-((R)-3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-1-карбонил)-4-((R)-

хексахидропиразино[2,1-c][1,4]оксазин-8(1H)-

ил)-4-метилпент-2-ененитрил; 

2-((S)-3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-1-карбонил)-4-((R)-

хексахидропиразино[2,1-c][1,4]оксазин-8(1H)-

ил)-4-метилпент-2-ененитрил; 

2-((R)-3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-1-карбонил)-4-((S)-

хексахидропиразино[2,1-c][1,4]оксазин-8(1H)-

ил)-4-метилпент-2-ененитрил; 

2-((S)-3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-1-карбонил)-4-((S)-
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хексахидропиразино[2,1-c][1,4]оксазин-8(1H)-

ил)-4-метилпент-2-ененитрил; 

(R)-2-(3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-1-карбонил)-4-(5,6-

дихидроимидазо[1,2-a]пиразин-7(8H)-ил)-4-

метилпент-2-ененитрил; и 

(S)-2-(3-(4-амино-3-(2-флуоро-4-

феноксифенил)-1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-

1-ил)пиперидин-1-карбонил)-4-(5,6-

дихидроимидазо[1,2-a]пиразин-7(8H)-ил)-4-

метилпент-2-ененитрил, 

или мешавина од R и S изомери на истото, или 

(E) или (Z) изомер од било кое од горните 

соединенија. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/445, A 61P 25/28

  

(11)  10703   (13) Т1 

(21)  2019/536   (22) 19/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  IN 709CH2015  13/02/2015  IN 

(96)  07/01/2016 EP16711355.4 

(97)  15/05/2019 EP3265459 

(73)  Suven Life Sciences Limited 

Serene Chambers Road No. 7 Banjara Hills 

Hyderabad, Andra Pradesh 500034, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI, 

Gopinadh; MOHAMMED, Abdul Rasheed; SARAF, 

Sangram Keshari; BOGARAJU, Narsimha and 

SUBRAMANIAN, Ramkumar 

(54)  АМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

АГОНИСТИ НА 5-HT4 РЕЦЕПТОР 

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

 

  

 

 

или негов стереоизомер, фармацевтски 

прифатлива сол, каде што, 

 

  

 

X е халоген или водород; 

 

 

 

 

 

 

Или 

 

                

  

 

"   " е точка на врзување; 

"--------" е врска или не е врска; 

R1 е водород, флуор или хидроксил; 
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R2 е водород или флуор; под услов дека R2 е 

флуор кога "--------" не е врска; и 

"n" е 1 или 2. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  C 07H 21/04, A 61K 39/12, A 61K 48/00  

(11)  10704   (13) Т1 

(21)  2019/537   (22) 19/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US 201161532667 P  09/09/2011  US 

(96)  04/09/2012 EP17171651.7 

(97)  22/05/2019 EP3251700 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-

0907, 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)  FU, Tong-Ming; WANG, Dai and MEDI, 

Muneeswara Babu 

(54)  ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ЗА УСЛОВНА 

РЕПЛИКАЦИЈА КАКО ВАКЦИНА ЗА CMV 

(57)  1  Дефектен цитомегаловирус (CMV) за 

условна репликација со дестабилизирани IE1 / 

2 и UL51 проте-и¬ни, при што геномот на CMV е 

претставен со НИЗА ИД БР: 14.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 04B 7/24  

(11)  10705   (13) Т1 

(21)  2019/538   (22) 19/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  EP 12152942  27/01/2012  -- 

(96)  28/01/2013 EP13706931.6 

(97)  27/03/2019 EP2807128 

(73)  CIMENTERIES CBR and Etex Services NV 

Parc de l'Alliance Boulevard de France 3-5 1420 

Braine-l'Alleud, BE and Kuiermansstraat 1 1880 

Kapelle-op-den-Bos, BE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  SCHOON, Joris and VAN DER HEYDEN, Luc 

(54)  УПОТРЕБА НА ОРГАНСКИ ВЛАКНЕСТ 

ЦЕМЕНТ КАКО СИРОВ МАТЕРИЈАЛ ВО 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕМЕНТЕН КЛИНКЕР 

(57)  1  Метод за производство на цементен 

клинкер во систем кој се состои од циклонска 

кула (11) со циклони (1-5) и со единица за 

предкалцирање (10) каде што горивото се 

согорува за напојување на циклонската кула 

(11) со топлина и ротирачки барабан-печка (15) 

кој има најмалку еден доводен крај (14) и кој се 

загрева со дополнително гориво, во кој метод 

до споменатата циклонска кула (11) се носи 

сиров клинкеров производ за да се предзагрее, 

горивото се согорува во споменатата единица 

за предкалцинирање (10) за да произвее топла 

зона во циклонската кула (11) каде што 

сировиот клинкерен производ се загрева на 

температура од најмалку 800оС за да се 

калцинира, загреаниот и калциниран сиров 

клинкерен производ се носи од циклонската 

кула (11) преку доводниот крај (14) на 

ротирачкиот барабан-печка (15) во овој 

ротирачки барабан-печка (15) каде што 

сировиот клинкерен прозивод дополнително се 

загрева за да се стопи, и стопениот сиров 

клинкерен производ последователно се лади за 

да се произведе цементен клинкер, 

карактеристичен во тоа што 

најмалку 2% од тежината на материјал од 

влакнест цемент содржи органски влакна, врз 

основа на вкупната тежина на сировиот 

клинкерен производ и материјалот од влакнест 

цемент, се додава во споменатата топла зона 

кон споменатиот сиров клинкерен материјал и 

се загрева во споменатата топла зона за 

помалку од 5 секунди на температура од 

најмалку 800оС. 

има уште 11 патентни барања 
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 (51)  C 07J 63/00  

(11)  10706   (13) Т1 

(21)  2019/539   (22) 19/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201161452017P  11/03/2011  US 

(96)  09/03/2012 EP12709768.1 

(97)  24/04/2019 EP2683731 

(73)  Reata Pharmaceuticals, Inc. 2801 Gateway 

Drive, Suite 150 Irving, TX 75063-2648, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JIANG, Xin; VISNICK, Melean; LIU, Xiaofeng; 

ANDERSON, Eric and BENDER, Christopher, F. 

(54)  C4-МОНОМЕТИЛ ТРИТЕРПЕНОИДНИ 

ДЕРИВАТИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА  
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(57)  1  Соединение со формулата: 

  

 

кадешто:  

 

X1 и X2 се независно водород, хало, хидрокси, 

амино или оксо, дава дека X1 не е оксо кога 

јаглеродните атоми 12 и 13 се поврзани еден со 

друг со двојна врска, потоа дава дека X2 не е 

оксо кога јаглеродните атоми 9 и 11 се 

поврзани еден со друг со двојна врска; 

R1 е -H, -CN, хало, -CF3, или -C(O)Ra, кадешто 

Ra е -OH, алкокси(C1-4), -NH2, алкиламино(C1-

4), или -NH- S(O)2-алкил(C1-4);  

R2 е водород, или R2 е отсутен кога атомот кон 

којшто е сврзан формира дел од двојна врска; 

R2’ е =CH2, или алкил(C≤8); 

R3 и R4 се секој независно водород, хидрокси, 

метил или како што е дефинирано подоле кога 

или овие групи е земен заедно со група Rc; и 

Y е:  

 

-H, -OH, -SH, -CN, -F, -CF3, -NH2 или -NCO; 

алкил(C≤8), алкенил(C≤8), алкинил(C≤8), 

арил(C≤12), аралкил(C≤2), хетероарил(C≤8), 

хетероциклоалкил(C≤2), алкокси(C≤8), 

арилокси(C≤12), ацилокси(C≤8), 

алкиламино(C≤8), диалкиламино(C≤8), 

алкениламино(C≤8), ариламино(C≤8), 

аралкиламино(C≤8), алкилтио(C≤8), 

ацилтио(C≤8), алкилсулфониламино(C≤8), или 

супституирани верзии од било кои од тие групи; 

-алканедиил(C≤8)-Rb, -алкендиил(C≤8)-Rb, или 

супституирана верзија од било која од тие 

групи, кадешто Rb е:  

 

водород, хидрокси, хало, амино или тио; или 

хетероарил(C≤8), алкокси(C≤8), 

алкенилокси(C≤8), арилокси(C≤8), аралкокси 

(C≤8), хетероарилокси(C≤8), ацилокси(C≤8), 

алкиламино(C≤8), диалкиламино(C≤8), 

алкениламино(C≤8), ариламино(C≤8), 

аралкиламино(C≤8), хетероариламино(C≤8), 

алкилсулфониламино(C≤8), амидо(C≤8), -

OC(O)NH-алкил(C≤8), -OC(O)CH2NHC(O)O- t-

бутил, -OCH2-алкилтио(C≤8), или 

супституирана верзија од било која од тие 

групи;  

 

-(CH2)mC(O)Rc, кадешто m е 0-6 и Rc е:  

водород,, хидрокси, хало, амино, -NHOH, 

           

или тио; или 

алкил(C≤8), алкенил(C≤8), алкинил(C≤8), 

арил(C≤8), аралкил(C≤58), хетероарил(C≤8), 

хетероциклоалкил(C≤8), алкокси(C≤8), 

алкенилокси(C≤8), арилокси (C≤8), 

аралкокси(C≤58), хетероарилокси(C≤8), 

ацилокси(C≤8), алкиламино(C≤58), 

диалкиламино(C≤58), ариламино(C≤8), 

алкилсулфониламино(C≤8), амидо(C≤8), -NH-

алкокси(C≤8), -NH- хетероциклоалкил(C≤8), -

NHC(NOH)-алкил(C≤8), -NH-амидо(C≤8), или 

супституирана верзија од било која од тие 

групи; 

Rc и R3, земени заедно се -O- или -NRd-, 

кадешто Rd е водород, или алкил(C≤4); или  

Rc и R4, земени заедно се -O- или -NRd-, 

кадешто Rd е водород, или алкил(C≤4); или  

 

-NHC(O)Re, кадешто Re е:  

водород,, хидрокси, амино; или 
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алкил(C≤8), алкенил(C≤8), алкинил(C≤8), 

арил(C≤8), аралкил(C≤58), хетероарил(C≤8), 

хетероциклоалкил(C≤8), алкокси(C≤8), 

арилокси(C≤8), arалкокси(C≤58), 

хетероарилокси(C≤8), ацилокси(C≤8), 

алкиламино(C≤58), диалкиламино(C≤58), 

ариламино(C≤8), или супституирана верзија од 

било која од тие групи;  

 

кадешто термините алкил, алкенил, алкинил, 

алканедиил, и алкендиил исто така покриваат 

цикло и циклични верзии на тие групи;  

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

таутомер. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/506, A 61P 35/00

  

(11)  10707   (13) Т1 

(21)  2019/540   (22) 19/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201462095185P  22/12/2014  US 

(96)  16/12/2015 EP15823869.1 

(97)  05/06/2019 EP3237423 

(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)  JOSEPH, Sajan; ZHAO, Gaiying; CORTEZ, 

Guillermo S.; MCLEAN, Johnathan Alexander; 

MCMILLEN, William T. and RODRIGUEZ, Michael 

John 

(54)  ТИЕНО [2,3-C]ПИРОЛ-4-ОН ДЕРИВАТИ 

КАКО ERK ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата:  

   

кадешто:  

R1 е  

  

 

R2 и R3 се метил или R2 и R3 може да бидат 

земени заедно за да формираат циклопропил;  

R4 е водород, метил, хлоро, флуоро или 

трифлуорометил; и 

R5 е  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 15 патентни барања 

 

  



 

 

63 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  H 05B 3/80, A 24B 15/16, A 24F 47/00, A 

61M 15/06, A 61M 11/04  

(11)  10708   (13) Т1 

(21)  2019/542   (22) 20/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  FI 20135829  14/08/2013  FI 

(96)  14/08/2014 EP14836345.0 

(97)  29/05/2019 EP3032975 

(73)  Pixan OY Tiluskuja 4 90460 Oulunsalo, FI 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KANANEN, Mika 

(54)  АПАРАТУРА И МЕТОД ЗА 

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН 

ИСПАРУВАЧ 

(57)  1  Контролер (200) на електронски 

испарувач (100), каде што електронскиот 

испарувач (100) содржи единица за греење 

(104), каде што грејната единица (104) го 

загрева елементот за греење (106) и течноста 

која се загрева, што се карактеризира со тоа 

што контролорот (200) е склопен за: 

складирање (302) табела која содржи 

вредности на отпор и стандардна вредност на 

моќност за секоја вредност на отпор; и кога 

грејната единица (104) на електронскиот 

испарувач е променета во нова грејна единица 

(104), контролорот (200) е конфигуриран да 

мери (306) отпор на новата грејна единица 

(104) на електронскиот испарувач (100);  

утврди (308) стандардна вредност на моќноста 

за измерениот отпор врз основа на зачуваната 

маса за новата грејна единица (104); и  

управува (310) со изворот на енергија (206) за 

да ја нахрани новата грејна единица (104) со 

утврдената дефектна моќност. 

има уште 12 патентни барања 
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 (51)  F 01C 1/077, F 01C 17/02, F 01K 3/24, F 

01K 7/00  

(11)  10709   (13) Т1 

(21)  2019/543   (22) 20/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  IT MI20121944  15/11/2012  IT and IT 

MI20130040  14/01/2013  IT 

(96)  12/11/2013 EP138812137.1 

(97)  03/04/2019 EP2920433 

(73)  I.V.A.R. S.P.A Via IV Novembre 181 25080 

Prevalle (BS), IT 

(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје 

(72)  OLIVOTTI, Sergio 

(54)  Ротирачки експандер и когенеративна 

постројка за електрична и топлинска 

енергија која содржи ротирачки експандер 
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(57)  1  Когенеративната постројка (50) за 

електрична и топлинска енергија е  

конфигурирана согласно Ранкин или Ранкин-

Хиреновиот термодинамички циклус за 

производство на електрична и топлинска 

енергија. Постројката се состои од: 

- ротирачки експандер кој содржи: 

- куќиште (112) кое во внатрешната шуплина се 

наоѓа кружен или прстенест цилиндар; во 

прстенестиот цилиндер се наоѓаат првиот 

влезниот отвор (81) и вториот влезен отвор (82) 

за влегување на пареа под висок притисок во 

цилиндерот, како и првиот излезен отвор (91) и 

вториот излезен отвор (92) за празнење на 

искористената пареа; 

- прв пар клипови (24, 25) и втор пар клипови 

(34-35) кои ротираат внатрешно во кружниот 

или прстенестиот цилиндер, при што 

споменатите клипови ја менуваат меѓусебната 

положба; 

- куќиште (13) и три осовини за кинетички 

пренос сместени во споменатото куќиште (13). 

Преносот го вршат примарната осовина (41), 

првата секундарна осовина (21) и втората 

секундарна осовина (31). Секундарната 

осовина е поврзана со соодветниот пар на 

клипови (24-25, 34-35) каде континуираната 

ротација на примарната осовина ја одредува 

периодичната циклична варијација на брзината 

на вртење на првата секундарна осовина (21) и 

на втората секундарна осовина (31); 

- генератор на пареа (10) поставен во 

ротирачкиот експандер (1) кој е поврзан со него, 

така што обезбедува проток на водена пареа 

која може да ги доведе во ротација двата пара 

клипови (24-25; 34-35); 

- електричен алтернатор/генератор (2) поврзан 

со ротирачкиот експандер (1), кој има за цел да 

ја прими механичката енергија од двата пара 

ротирачки клипови (24-25, 34-35) и да 

произведе количина на електрична енергија 

наменета како погон за корисникот; 

- разменувач/кондензатор (3) поставен по 

должина на ротирачкиот експандер (1) поврзан 

за да прими од него проток на искористена 

пареа и да извлече количество на топлина; 

Се напомнува дека каналите за транспорт на 

пареа инјектираат проток на пареа произведен 

од генераторот на пареа (10) во ротирачкиот 

експандер (1) целосно преку првиот (81) 

влезниот отвор, со цел да се добие ротација на 

паровите клипови и да се исклучат целосно 

преку првиот излезен отвор (91). На тој начин 

пареата е целосно инектирана во ротирачкиот 

експандер (1) преку вториот влезен отвор (82) 

за да овозможат паровите клипови пареата 

целосно да биде отстранета низ вториот 

излезен отвор (92) кон 

разменувачот/кондензаторот (3). Патеката на 

пареа која пристигнува од генераторот на пареа 

се состои од почетно инектирање на пареа во 

комората на ротирачкиот експандер преку 

првиот влезен отвор, пареата прво излегува од 

комората преку првиот излезен отвор, за да 

потоа следи повторно инектирање на пареа во 

ротирачката експанзиона комора преку вториот 

влезен отвор и нејзино излегување од комората 

преку вториот излезен отвор. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 471/14, C 07D 487/14, 

A 61K 31/55, A 61P 35/00, A 61P 27/16, A 61P 

35/02  

(11)  10710   (13) Т1 

(21)  2019/544   (22) 20/06/2019 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201562189393P  07/07/2015  US 

(96)  01/07/2016 EP16741742.7 

(97)  22/05/2019 EP3319967 

(73)  Eli Lilly and Company and Audion 

Therapeutics Lilly Corporate Center 

Indianapolis, IN 46285, US and 

Linneausparkweg 10-2 1098 EA Amsterdam, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZHAO, Gaiying; CLAY, Julia Marie; EDGE, 

Albert; HIPSKIND, Philip Arthur; GILL, John C.; 

PATEL, Bharvin Kumar; VAN ES, Helmuth 

Hendrikus Gerardus and WROBLESKI, Aaron D. 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА СИГНАЛИЗИРАЧКИ 

ИНХИБИТОРИ НА NOTCH (НОЧ) ПАТЕКА 
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(57)  1  Соединение со структурата: 

  

 

4,4,4-трифлуоро-N-((2S)-1-((9-метокси-3,3-

диметил-5-оксо-2,3,5,6-тетрахидро-1H-

бензо[f]пироло[1,2-a]азепин-6-ил)амино)-1-

оксопропан-2-ил)бутанамид, негов 

диастереомерен изомер со изомерна чистота 

на 6-позиција поголема од 90% енантиомерен 

вишок или фармацевтска прифатлива сол од 

било кое од горните. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/395  

(11)  10586   (13) Т1 

(21)  2020/82   (22) 04/02/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20090014745  26/11/2009  EP and 

20090264696P  26/11/2009  US 

(96)  26/11/2010 EP16199344.9 

(97)  29/01/2020 EP3181582 

(73)   InflaRx GmbH Winzerlaer Strasse 2 07745 

Jena, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GUO,Renfeng; RIEDEMANN, Niels 

Christoph; YAN, Li and BEIFEN, Shen 

(54)  АНТИ-C5A ВРЗУВАЧКИ ПОЛОВИНИ СО 

ВИСОКО БЛОКИРАЧКА АКТИВНОСТ 

(57)  1  C5a антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент, коешто содржи комплет на 

секвенци на тешка низа CDR3, тешка низа 

CDR2 и тешка низа CDR1 секвенци и комплет 

секвенци на лесна низа CDR3, лесна низа 

CDR2, и лесна низа CDR1 избрани од еден од 

следните комплети:  

 

(i) секвенца на тешка низа CDR3 во согласност 

со SEQ ID NO: 6, секвенца на тешка низа CDR2 

во согласност со SEQ ID NO: 10, и секвенца на 

CDR1 тешка низа во согласност со SEQ ID NO: 

14; и секвенца на лесна низа CDR3 во 

согласност со SEQ ID NO: 8, секвенца на лесна 

низа CDR2 во согласност со SEQ ID NO: 12, и 

секвенца на лесна низа CDR1 во согласност со 

SEQ ID NO: 16; или  

(ii) секвенца на тешка низа CDR3 во согласност 

со SEQ ID NO: 7, секвенца со тешка низа CDR2 

во согласност со SEQ ID NO: 1и секвенца на 

тешка низа CDR1 во согласност со SEQ ID NO: 

15 и секвенца на лесна низа CDR3 во 

согласност со SEQ ID NO: 9, секвенца на лесна 

низа CDR2 во согласност со SEQ ID NO: 12, и 

секвенца на лесна низа CDR1 во согласност со 

SEQ ID NO: 17;  

кадешто споменатото антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент има врзувачка 

константа за C5a со Kd вредност од 10 nM или 

помалку.  

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/32, C 07K 16/30  

(11)  10587   (13) Т1 

(21)  2020/216   (22) 20/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US261149P  13/11/2009  US 

(96)  12/11/2010 EP17197711.9 

(97)  11/03/2020 EP3351558 

(73)  Amgen, Inc and Daiichi Sankyo Europe 

GmbH    One Amgen Center Drive Thousand 

Oaks, CA 91320-1799, US and Zielstattstr. 48 

81379 München, 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)  RADINSKY, Robert; HETTMANN, Thore and 

FREEMAN, Daniel J. 

(54)  МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА  

ПОВРЗАНИ СО  HER-3 

 

(57)  1  Прв агенс и втор агенс за употреба при 

третирање или спречување на 

хиперпролиферативно заболување поврзано со 

HER-3, 

каде што споменатото хиперпролиферативно 

заболување е канцер кој што го изразува или 

премногу го изразува HER-3, 

каде што споменатиот прв агенс е антиген-

врзувачки протеин кој што се врзува за HER-3, 

и содржи: аминокиселинска низа со тежок 

синџир која што содржи CDRH1 како што е 

прикажано во НИЗА ИД БР: 256; CDRH2 како 

што е прикажано во НИЗА ИД БР: 282; и CDRH3 

како што е прикажано во НИЗА ИД БР: 315; и 

аминокиселинска низа со лесен синџир која што 

содржи CDRL1 како што е прикажано во НИЗА 

ИД БР: 340; CDRL2 како што е прикажано во 

НИЗА ИД БР: 344; и CDRL3 како што е 

прикажано во НИЗА ИД БР: 387, и  

каде што споменатиот втор агенс е пертузумаб. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61G 7/00, A 61G 7/10, A 61G 7/02  

(11)  10588   (13) Т1 

(21)  2020/217   (22) 20/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(96)  07/07/2016 EP16750875.3 

(97)  25/12/2020 EP3351230 

(73)  Borges Belza, Manuel Jacinto Avda. 

Buenos Aires 67 38005 Santa Cruz de Tenerife  

, ES 

(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)  Borges Belza, Manuel Jacinto 

(54)  НОСИЛКА ЗА ЛИЦА СО НАМАЛЕНА 

ПОДВИЖНОСТ 

(57)  1  Носилка за луѓе со намалена 

подвижност, која што може да се претвори од 

хоризонтална позиција во кревет за да се 

намести пациентот да лежи во полуседечка 

позиција како во количка за сместување на 

пациентот да седи, која што се состои од: 

рамка (1), 

столб (3) кој што се подигнува или се повлекува 

во висина во однос на рамката (1), кој што има 

горен и долен крај, 

фиксна централна потпора (4) поставена на 

горниот крај на столбот (3), 

предна потпора (5) која што се навалува во 
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однос на централната потпора (4), преден (9), 

централен (10) и заден (11) модул кои што 

може да се спојат со предната (5), централната 

(4) и задната (8) потпора, модули (9, 10, 11) 

поставени во секторите кои што го потпираат 

пациентот кога се наоѓа во лежечка или 

седечка позиција, при што модулите (9, 10, 11) 

пак имаат: 

- транспортни носила (12) наменети за потпора 

на пациентот, кои што  се подвижни во 

трансверзална насока кон потпорите (4, 5, 8) во 

двата правци на движење: кон надворешноста 

на носилката за да се премести пациентот од 

носилката и кон внатрешноста на носилката за 

да се смести пациентот во неа, и 

- погонски мотори кои што го одредуваат 

движењето на споменатите носила (12), при 

што носилката се карактеризира со тоа што 

дополнително се состои од: 

- седиште (2) кое што го потпира столбот (3) и 

кое што е поставено на рамката (1) со можност 

трансверзално да се движи на истата, и 

- хидрауличен цилиндар за навалување (28) кој 

што е сместен помеѓу седиштето (2) и столбот 

(3) кој што при движење го одредува наклонот 

на столбот (3) во однос на носачот (2). 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  D 06F 11/00  

(11)  10589   (13) Т1 

(21)  2020/218   (22) 20/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(96)  20/10/2017 EP17197427.2 

(97)  29/01/2020 EP3315645 

(73)  24 Pesula Oy Tehtaankatu 45 67100 

Kokkola, FI 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Nevala, Veli-Pekka and Nevala, Jukka Tapani 

(54)  МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ, УРЕД ЗА 

ДРЖЕЊЕ И МЕТОД НА ПЕРЕЊЕ 

(57)  1  Рамна машина за перење за перење на 
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рамни текстилни производи, при што рамната 

машина за перење (1) се состои од: 

отвор за внесување (4) за внесување на 

текстилниот производ (2) во машината за 

перење (1); средства за префрлување (8) за 

префрлување на текстилниот производ (2) во 

машината за перење (1); најмалку една глава 

за перење (WU) за перење на текстилниот 

производ (2); и средства за фаќање (5) за 

фаќање на текстилниот производ (2), што се 

карактеризира со тоа што  

средствата за фаќање (5) имаат најмалку еден 

уред за држење (6) за држење на текстилот кој 

што може да се пере на место во отворот за 

внесување (4); при што споменатиот уред за 

држење (6) има најмалку еден влез за 

вшмукување (7) за да се изврши вшмукување 

(S) на текстилниот производ (2) со цел да се 

воспостави сила на држење (F). 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 01D 17/06, B 07B 1/15, D 21B 1/02  

(11)  10590   (13) Т1 

(21)  2020/219   (22) 20/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  IT PD20150086  23/04/2015  IT 

(96)  22/04/2016 EP16166548.4 

(97)  01/01/2020 EP3085462 
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(73)  ECOSTAR S.r.l.   Via L. da Vinci 3 36066 

Sandrigo (Vicenza), 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)  CAPPOZZO, Domenico 

(54)  МРЕЖЕН ДИСК ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА 

ЦВРСТИ МАТЕРИЈАЛИ 

(57)  1  Мрежен диск за одвојување на цврсти 

остатоци, кој што се состои од: 

 

- потпорна структура (2); 

- мноштво ротациски вратила (3) паралелни 

едни со други и вртливо поставени на 

споменатата потпорна структура (2); 

- средства (4) за придвижување на споменатите 

ротациски вратила (3) со цел тие да ротираат 

околу нивната лонгитудинална продолжна оска 

(Y); 

- мноштво дискови (8) аксијално поставени едни 

по други, оддалечени едни од други по 

должината на споменатите ротациски вратила 

(3), кои што имаат две странични лица (8A, 8B) 

ортогонални на лонгитудиналната продолжна 

оска (Y) на соодветно споменатите ротациски 

вратила (3); 

- мноштво ракави (10), од кои што секој има 

цевчесто тело (11), кое што цевчесто тело (11) 

е монтирано надворешно и пасивно, на 

соодветното споменато ротациско вратило (3) 

помеѓу два диска (8) подредени еден по друг, и 

има внатрешна површина (11A), ориентирана 

кон споменатото ротациско вратило (3), и со 

надворешната површина (11B) ориентирана во 

спротивен правец во однос на споменатата 

внатрешна површина (11A); каде што, 

споменатите дискови (8) се наместо тоа 

механички вртливо споени со споменатото 

ротациско вратило (3) со цел да го примаат 

неговото ротациско движење; 

 

страничните лица (8A, 8B) на споменатите 

дискови (8) имаат централна вдлабнатина (12) 

со кружна форма; 

споменатиот мрежен диск се карактеризира со 

тоа што секој споменат ракав (10) има два 

прстенести раба (13), кои што се фиксирани за 

краевите на споменатото цевчесто тело (11), 

радијално се протегаат од надворешната 

површина (11B) на споменатото цевчесто тело 

(11) и се вметнати внатре во централните 

вдлабнатини (12) на страничните лица (8A, 8B) 

на споменатите дискови (8); 

каде што прстенестите  рабови (13) на секој 

споменат ракав (10) се добиени со обликувани 

метални плочи. 

има уште 7 патентни барања 
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 (51)  A 61K 31/245, A 61K 31/4184, A 61K 

31/706, A 61K 31/7068, A 61K 31/708, A 61K 

45/06, A 61P 35/00  

(11)  10593   (13) Т1 

(21)  2020/225   (22) 30/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201261720346P  30/10/2012  US 

(96)  30/10/2013 EP13851971.5 

(97)  08/01/2020 EP2914254 

(73)  MEI Pharma, Inc. 11975 El Camino Real, 

Suite 101 San Diego, CA 92130, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  GOLD, Daniel, P. and GARCIA-MANERO, 

Guillermo 

(54)  КОМБИНИРАНИ ТЕРАПИИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ХЕМОРЕЗИСТЕНТНИ 

КАНЦЕРИ 

(57)  1  Aгенсот за хипометилување на DNK и 

соединение од формулата (Id): 

 

во која што 

R1 e група од следната формула: 

 

        -(CR20R21)m-(CR22R23)n-

(CR24R25)o-NR26R27; 

 

R2 e aлкил, флуороалкил, цијано, C2-

C6aлкенил, C2-C6aлкинил, или хетероалкил 

опционо супституиран со =O; 

секој R20, R2R22, R23, R24, и R25 e независно 

H или метил; 

секој R26 и R27 e независно H, хидроксилалкил, 

или алкил; и 

m, n, и o се назависно цели броеви од 0, 2, 3, 

или 4; 

или фармацевтски прифатлива сол; 

за употреба во лекување на хеморезистентен 

канцер одбран од синдром на мијелодисплазије   

(MDS) или акутна мијелоидна леукемија (AML). 

има уште 8 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 16/06  

(11)  10594   (13) Т1 

(21)  2020/226   (22) 30/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US20030490500P  28/07/2003  US 

(96)  24/06/2004 EP16164203.8 

(97)  25/03/2020 EP3095793 

(73)  GENENTECH, INC. 1 DNA Way South San 

Francisco, CA 94080-4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  FAHRNER, Robert L.;  LAVERDIERE, Amy;  

McDONALD, Paul J. and O'LEARY, Rhona M. 

(54)  НАМАЛУВАЊЕ НА ИСПИРАЊЕ НА 

ПРОТЕИНОТ НА АФИНИТЕТНА                                                     

ХРОМАТОГРАФИЈА 

(57)  1  Метода за намалување на испирање на 

протеинот А при прочистување на антитело кое 

содржи CH2/CH3 регион со хроматографија на 
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протеини А, при што методот опфаќа: 

одвојување на рекомбинантни клетки домаќини 

кои го изразуваат антителото од медиумот на 

клеточна култура за да се добие собрана 

композиција на течност на клетки (HCCF) која 

содржи антитело и една или повеќе нечистотии; 

намалување на температурата на составот на 

HCCF, што е подложено на протеинска 

хроматографија на температура во опсег од 

3°C до 18°C; и 

подложувајќи го составот на HCCF со 

температура во опсег од 3°C до 18°C до 

хроматографијата на протеинот А за да се 

обезбеди пречистен состав на антитела; 

при што намалувањето на температурата на 

составот на HCCF го намалува истекувањето 

на протеинот А во прочистениот состав на 

антитела за време на протеинот 

хроматографија и антителото е избрано од 

хуманизирана анти-HER2 антитела 

трастузумаб, хуманизирана 2C4 анти-HER2 

антитела, хуманизирана анти-CD11a антитела, 

хуманизирана анти -VEGF антитело или 

Rituximab (химерично анти-CD20 антитело 

"C2B8"). 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/72A 61K 9/48, A 61K 31/738  

(11)  10595   (13) Т1 

(21)  2020/228   (22) 26/03/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)   US201161513923P  01/08/2011  US and 

US201161523787P  15/08/2011  US 

(96)  01/08/2012 EP12819632.6 

(97)  01/01/2020 EP2739270 

(73)  HB Biotechnologies Corporation 153 West 

10th Street, Suite 7, New York, NY 10014, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BERGER, Danielle 

(54)  НЕ-РЕСОРПТИВНИ КАПСУЛИ ЗА 

ИСПОРАКА НА МАТЕРИЈАЛИ ШТО 

АПСОРБИРААТ ТЕЧНОСТИ 

(57)  1  Орално конзумирачки медицински 

производ што содржи капсула изработена од 

супстанцијален материјал што не содржи азот, 

назначено со тоа, што супстанцијални средства 

што не содржат азот содржат помалку од 4% 
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азот, каде што капсулата содржи материјал што 

апсорбира течност и е нерастворлив во вода 

што има капацитет да апсорбира во опсегот од 

нејзината сопствена тежина се до 50 пати по 

нејзината сопствена тежина или повеќе. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/337, A 61K 31/4164, A 61K 

31/4188, A 61K 31/437, A 61K 31/4545, A 61K 

31/513, A 61K 31/519, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61P 35/00  

(11)  10632   (13) Т1 

(21)  2020/282   (22) 15/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201161480743P  29/04/2011  US 

(96)  30/04/2012 EP12776073.4 

(97)  22/01/2020 EP2701708 

(73)  The Penn State Research Foundation 

304 Old Main University Park, PA 16802, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ALLEN, Joshua, E.; EL-DEIRY, Wafik, S. and 

WU, Gen, Sheng 

(54)  МАЛA МОЛЕКУЛA TRAIL ГЕНЕТСКИ 

ИНДУЦИРАНА СО НОРМАЛНИ И ТУМОР 

КЛЕТКИ КАКО АНТИКАНЦЕРОГЕНА 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

постапка за лекување на рак, којшто го содржи 

соединението NSC350625, или негова 

фармацевтска прифатлива сол; и 

фармацевтски прифатлив носач.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/472, A 61K 9/48, A 61K 9/28, A 

61K 9/20  

(11)  10633   (13) Т1 

(21)  2020/283   (22) 15/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201361831909P  06/06/2013  US 

(96)  05/06/2014 EP14735770.1 

(97)  12/02/2020 EP3003284 

(73)  Fibrogen, Inc. 409 Illinois Street San 

Francisco, CA 94158, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  WITSCHI, Claudia; CONCA, David;  FLIPPIN, 

Lee, Allen; LEIGH, Scott, David and WRIGHT, 

Lee, Robert 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА 

ИНХИБИТОРИ НА ХИФ ХИДРОКСИЛАЗА 

(57)  1  Таблета што содржи [(4-хидрокси-1-

метил-7-фенокси-изохинолин-3-карбонил) -

амино] -оцетна киселина, фармацевтски 

прифатлив ексципиент и ефикасна количина на 

средство за фотостабилизација, при што 

средство за фотостабилизација содржи 

титаниум диоксид и најмалку една 

дополнителна боја избрана од групата која се 

состои од сина, црвена, портокалова, жолта и 

нивна комбинација, и каде 

(i) средството за фотостабилизација се меша во 

таблета; или 

(ii) таблетата содржи јадро на таблета и облога 

и средството за фотостабилизацијасе меша во 

јадрото на таблетата; или 

(iii) таблетата содржи јадро на таблета и 

облога,а јадрото на таблетата содржи [(4-

хидрокси-1-метил-7-) фенокси-изохинолин-3-
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карбонил) -амино] -оцетна киселина и 

фармацевтски прифатлив ексципиент и 

облогата содржи средство за 

фотостабилизација. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  B 60D 1/00, B 60D 1/54, B 60D 1/167  

(11)  10634   (13) Т1 

(21)  2020/285   (22) 16/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US20113076520  31/03/2011  US 

(96)  02/04/2012 EP12765782.3 

(97)  05/02/2020 EP2691248 

(73)  Defense Products and Services Group, 

Inc. 4036 Plank Road Fredericksburg, VA 22407 

, 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)  HELLAND, Chad, Leighton; FINCHER, 

Charles, Kennith; ELHARDT, Paul, Michael and 

SMITH, Ellis, J. 

(54)  СКЛОП ЗА ВЛЕЧЕЊЕ 

(57)  1  Шипка за влечење, која што содржи: 

лунета (2); 

прва оска (8а) која што е прикачена на едниот 

крај на споменатата лунета (2) и која што има 

прва зглобна врска (12а) која што е прикачена 

на другиот крај; 

втора оска (8b) која што е прикачена на едниот 

крај на споменатата лунета (2) и која што има 

втора зглобна врска (12б) која што е прикачена 

на другиот крај; 

трета оска (10а) која што е прикачена на едниот 

крај на споменатата прва зглобна врска (12а); и 

четврта оска (10б) која што е прикачена на 

едниот крај на споменатата втора зглобна врска 

(12б); која што понатаму има прв механизам за 

прицврстување на другиот крај на споменатата 
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трета оска и втор механизам за прицврстување 

на другиот крај на споменатата четврта оска, 

каде што споменатите механизми за 

прицврстување се прилагодени за 

прицврстување на возилото кое што треба да 

се влече, и каде што споменатиот склоп може 

да се движи помеѓу прва положба која што се 

издолжува за да се формира, во суштина, 

рамностран триаголник во кој што споменатата 

прва и споменатата трета оска (8а, 10а) се, во 

суштина, израмнети и споменатата втора и 

споменатата четврта оска (8b, 10b) се, во 

суштина, израмнети и втора позиција во која 

што споменатата прва и споменатата трета 

оска (8а, 10а) се, во суштина, паралелни една 

со друга, каде што споменатата втора и 

споменатата четврта оска (8b, 10b) се, во 

суштина, паралелни една со друга, каде што 

силата на истегнување, во суштина, 

подеднакво се применува врз споменатата 

прва, споменатата втора, споменатата трета и 

споменатата четврта оска (8a, 8b, 10a, 10b), при 

што споменатата прва и споменатата трета 

оска (8a, 10a) се, во суштина, израмнети и 

споменатата втора и споменатата четврта оска 

(8b, 10b) се, во суштина, израмнети заради 

заклучување на споменатата прва и 

споменатата втора зглобна врска (12а, 12b) 

така што споменатиот склоп се наоѓа во 

споменатата прва позиција, 

каде што првата оска (8а) и втората оска (8b) се 

вртливо прикачени за лунетата (2), каде што 

ориентацијата на прицврстувањето на оските 

(8а, 8b) може да се фиксира на место со 

механизам за заклучување (14а) и механизам 

(14b), соодветно, што се карактеризира со тоа 

што зглобната врска (12а, 12b) се точки за 

заклучување (12а, 12b), кои што може, исто 

така, да се користат и за заклучување на 

ориентацијата на секоја од соодветните оски во 

израмнета положба. 

има уште 2 патентни барања 
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(51)  C 07D 215/227, C 07D 409/12, C 07D 

405/12, C 07D 471/04, C 07D 401/12, A 61K 

31/4709, A 61K 31/4704, A 61P 35/00  

(11)  10644   (13) Т1 

(21)  2020/286   (22) 15/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201462053006P  19/09/2014  US; 

US201562128089P  04/03/2015  US and 

US201562150812P  21/04/2015  US 

(96)  18/09/2015 EP18198969.0 

(97)  19/02/2020 EP3447050 

(73)  Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., 

Suite 100 Watertown, MA 02472 , US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  ASHWELL, Susan; CARAVELLA, Justin 

Andrew; DIEBOLD, R. Bruce; ERICSSON, Anna; 

GUSTAFSON, Gary; LIN, Jian; LU, Wei; WANG, 

Zhongguo; CAMPBELL, Ann-Marie. and LANCIA, 

David R. Jr. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН-2(1Х)-ОН 

ХИНОЛИНОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

МУТИРАНА ИЗОЦИТРАТ ДЕХИДРОГЕНАЗА  

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

соединение со формула I-13 или негова 

фармацевтски прифатлива сол и фармацевтски 

прифатлив носач: 

 

  

каде составот содржи од околу 0,1% до околу 

99% од соединението со формула I-13 во однос 

на маса или волумен. 

има уште 10 патентни барања 



 

 

81 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  C 07D 403/04, A 61K 31/4375, A 61K 

31/4985, A 61P 35/00  

(11)  10645   (13) Т1 

(21)  2020/287   (22) 14/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  GB201209609  30/05/2012  GB; 

US201261653140P  30/05/2012  US and 

US201361782210P  14/03/2013  US 

(96)  30/05/2013 EP13731851.5 

(97)  19/02/2020 EP2861584 

(73)  Astex Therapeutics Limited   436 

Cambridge Science Park   Milton Road,   

Cambridge  Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  ANGIBAUD, Patrick René; QUEROLLE, 

Olivier Alexis Georges and PILATTE, Isabelle 

Noëlle Constance 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИДОПИРАЗИН И 

НАФТИРИДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение со формула (I-A) или (I-B): 

 

или 
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вклучително која било негова тавтомерна или 

стереохемиски изомерна форма, каде што 

 

за (I-A) 

X1 е N, X2 е N и X3 е CH; или 

X1 е CR3d, X2 е N и X3 е CH; или 

X1 е CR3d, X2 е CR3d и X3 е N; 

за (I-B) 

X1 е N или CR3d; 

секој R2 е независно селектиран од хидроксил 

и C1-4алкокси; 

D претставува моноцикличен хетероциклил  со 

5 или 6 прстени кој што содржи најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S, каде што 

споменатиот хетероциклил може да биде 

незадолжително заменет со еден или повеќе 

(на пр. 2 или 3) R1 групи; 

R1 претставува водород, или C1-6алкил; 

R3a претставува хидроксил, хидроксиC1-

6алкокси, C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-OC1-6алкил, или C1-

6алкил заменет со R9; 

R3b претставува водород или хидроксил; или 

за соединение со формула (I-A), R3a и R3b 

може да бидат исто така земени заедно за да 

формираат =O, или да формираат =CH-C0-

4алкил заменет со R3c; 

R3c претставува хидроксил, -C(=O)-NR14R15, 

или цијано; 

R3d претставува водород; 

R9 претставува 5 член ароматичен хетероцикл 

незадолжително заменет со -S(=O)2-NR14R15; 

R14 и R15 секој независно претставува водород 

или C1-4алкил; 

n независно претставува цел број еднаков на 1 

или 2; 

негов N-оксид, негова фармацевтски 

прифатлива сол или негов солват. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 498/10, C 07D 471/04, 

A 61K 31/55A 61P 25/00, A 61P 29/00  

(11)  10646   (13) Т1 

(21)  2020/288   (22) 14/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  EP16382199  06/05/2016  EP 

(96)  05/05/2017 EP17721680.1 

(97)  26/02/2020 EP3452475 

(73)  ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.  

Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta 

08038 Barcelona, ES 

(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)  ALMANSA-ROSALES, Carmen and 

CUEVAS-CORDOBÉS, Félix 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА 

ТЕТРАХИДРОПИРИМИДОДИАЗЕПИН И 

ТЕТРАХИДРОПИРИДОДИАЗЕПИН ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА И СОСТОЈБИ 

ПОВРЗНИ СО БОЛКА 

(57)  1  Соединение со општа формула (I): 

 

каде што: 

X е CRx или N; 

Rx е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; или халоген 

атом; 

Y е CH2 или C=O; 
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m е 0, 1 или 2; 

R1 е водороден атом; или a линеарен или 

разгранет C1-6 алкил радикал; 

R2 е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; халоген атом; 

халоалкил; -SR2a; -NR2aR2b; или -OR2a; 

R2a и R2b се независно еден од друг 

водороден атом; разгранет или неразгранет C1-

4 алкил радикал; C3-6 циклоалкил радикал; -

(CH2)r-арил каде што арил групата е 5 или 6-

член прстен и r е 0,1 или 2; -(CH2)s-хетероарил 

каде што хетероарил групата е 5 или 6-член 

прстен со најмалку еден азотен атом како 

хетероатом незадолжително заменет со 

најмалку еден халоген атом и s е 0,1 или 2; или 

-(CH2)2-O-CH3; 

R3 е водороден атом; -CN; -OH; халоген; 

разгранет или неразгранет C1-6 алкил радикал; 

-(CH2)p-O-R4 кој што е p 0, 1 или 2; -(CH2)q-

NR5R6 кој што е q 0, 2 или 3; -C(CH3)2-CH2-

NR5R6; -C(=O)NR5R6; 5 или 6 члена 

хетероарил група која што има најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S и кој што 

е заменет со еден или два R7 супституенти и 

кој што може да биде прикачен за фенил 

прстенот со C1-3 алкилен група; 5 или 6 член 

хетероцикоалкил радикал кој што има еден или 

два азоти како хетероатом и кој што е 

незаменет или незадолжително заменет со 

еден или два R8 супституент и кој што може да 

биде прикачен за фенил прстенот со C1-3 

алкилен група; или -C(=O)OR9; 

R4 е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; терт-

бутилдиметилсилил радикал; 

метилбензенсулфонат радикал; -CHR4aR4b; -

CH2-CHR4aR4b; или 5 или 6-член 

хетероциклоалкил радикал кој што има 

најмалку еден N атом и кој што е 

незадолжително заменет со еден или два R4c 

радикал; 

R4a е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; 5 или 6-член 

арил група незадолжително заменета со 

најмалку еден халоген атом; или 5 или 6-член 

хетероарил група која што има најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S и 

незадолжително заменет со најмалку разгранет 

или неразгранет C1-6 алкил радикал; 

R4b е -(CH2)j-NR4b’R4b" при што j е 0, 2 или 3; 

R4b’ и R4b" се независно еден од друг 

водороден атом; разгранет или неразгранет C1-

6 алкил радикал; C1-6 халоалкил радикал; 

бензил група; фенетил група; терт-

бутилоксикарбонил група; или 

(триметилсилил)етилоксикарбонил група; или 

R4b’ и R4b" заедно со азотот за премостување 

формираат 5 или 6-член хетероциклоалкил 

радикал кој што незадолжително содржи 

дополнителен хетероатом селектиран од N, O 

или S; 

R4c е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; фенил група; 

бензил група; или тертбутилоксикарбонил 

група; 

R5 и R6 независно еден од друг претставуваат 

водороден атом; разгранет или неразгранет C1-

6 алкил радикал; терт-бутилоксикарбонил 

група; бензил група; фенетил група; или 

R5 и R6 заедно со азотот за премостување 

формираат 5 или 6-член хетероциклоалкил 

радикал кој што може да биде моно или 

бизаменет со фенил група за возврат 

незадолжително заменет со разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал, халоген атом, 

-OH или -CN; или со -NRR’; R и R’ кои што се 

независно еден од друг водороден атом или 

разгранет или неразгранет C1-6 алкил радикал; 

или 

R5 и R6 заедно со азотот за премостување 

формираат 5 или 6-член хетероциклоалкил 

радикал кој што може да биде 

спирофузиониран со друг 5 или 6-член 

хетероциклоалкил радикал кој што има 

најмалку еден хетероатом селектиран од N, O 

или S кој што може за возврат да биде заменет 
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со еден или повеќе супституенти селектирани 

од разгранет или неразгранет C1-6 алкил 

радикал; халоген атом, -OH, -CN или an =O; 

R7 е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; -C(=O)H 

група; -(CH2)p-NR7aR7b при што p е 0, 2 или 3; 

или -(CH)R7cR7d; 

R7a и R7b независно еден од друг 

претставуваат водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; терт-

бутилоксикарбонил група; бензил група 

незадолжително заменета со халоген; фенетил 

група; -(CH2)-циклопропил; хидроксиетоксиетил 

група; -OH; -C(=O)H група; пиридинилметил 

група; или 

R7a и R7b заедно со азотот за премостување 

формираат 5 или 6-член хетероциклоалкил 

радикал кој што може дополнително да содржи 

втор N атом кој што радикал може да биде 

заменет со  -NR7a’R7b’ кој што е R7a’ и R7b’ 

водороден атом или разгранет или неразгранет 

C1-6 алкил радикал; или со фенил група за 

возврат незадолжително заменета со разгранет 

или неразгранет C1-6 алкил радикал, халоген 

атом, -OH или -CN; или 

R7a и R7b заедно со азотот за премостување 

формираат 5 или 6-член хетероциклоалкил 

радикал кој што може да биде фузиониран со 5 

или 6 член ароматичен прстен или може да 

биде спирофузиониран со единечен 5 или 6-

член хетероциклоалкил прстен кој што има 

најмалку еден хетероатом селектиран од N, O 

или S кој што за возврат може да биде заменет 

со еден или повеќе супституенти селектирани 

од разгранет или неразгранет C1-6 алкил 

радикал, халоген атом, -OH, - CN или =O; или 

може да биде спирофузиониран со бицикличен 

прстенест систем формиран со 5 или 6-член 

хетероциклоалкил прстен кој што има најмалку 

еден хетероатом селектиран од N, O или S 

фузиониран со 5 или 6-член ароматичен 

прстен; 

R7c и R7d независно еден од друг 

претставуваат водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; или C1-6 

алкокси радикал; и 

R8 е водороден атом; разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал; терт-

бутилоксикарбонил група; фенил група; бензил 

група; фенетил група; или - NR8a’R8b’ кој што е 

R8a’ и R8b’ водороден атом или разгранет или 

неразгранет C1-6 алкил радикал 

R9 е водороден атом; или линеарен или 

разгранет C1-6 алкил радикал; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

стереоизомер или солват. 

има уште 15 патентни барања 

 

 

 (51)  B 01D 53/94, B 01J 23/42, B 01J 23/44, B 

01J 23/02, B 01J 35/04, C 01C 1/02, F 01N 3/08, 

F 01N 3/10, F 01N 3/20, F 01N 3/28  

(11)  10647   (13) Т1 

(21)  2020/289   (22) 16/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  EP201562174856P  12/06/2015  EP 

(96)  10/06/2016 EP16808420.0 

(97)  18/03/2020 EP3307997 

(73)  BASF Corporation 100 Park Avenue 

Florham Park, NJ 07932, 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)  XUE, Wen-Mei and HOCHMUTH, John K. 

(54)  СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ИЗДУВНИ 

ГАСОВИ 

(57)  1  Систем за третирање на издувни гасови 

кој што се состои од: 

катализатор кој што генерира амонијак и кој 

што содржи компонента за складирање на NOx, 

огноотпорна потпора од метален оксид, каде 
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што се присутни компонентата од платина и 

компонентите од паладиум  во сооднос на 

платината и паладиумот кој што е поголем од 1 

спрема и каде што има помалку од 1 теж.% 

цериум(IV) оксид во катализаторот кој што 

генерира амонијак; и 

катализатор за селективна каталитичка 

редукција на амонијак (SCR) под катализаторот 

кој што генерира амонијак. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 08G 73/02, C 08G 83/00, C 08G 63/685, C 

12N 15/87, C 12N 15/85, A 61K 48/00  

(11)  10648   (13) Т1 

(21)  2020/290   (22) 14/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  GB201413907  06/08/2014  GB 

(96)  06/08/2015 EP15745509.8 

(97)  18/03/2020 EP3177670 

(73)  University College Dublin, National 

University of Ireland, Dublin  Belfield  Dublin 4  

, IE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  WANG, Wenxin and ZHOU, Dezhong 

(54)  ХИПЕРРАЗГРАНЕТ ПОЛИ(БЕТА-АМИНО 

ЕСТЕР) ЗА ГЕНСКА ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Поли-бета амино естер кој што е 

направен со: 

(a) подложување на реакција заедно, преку 

Мајклова реакција на додавање, за да се 

формира полимер P1: 

(i) триакрилат компонента која што ја има 

формулата (I) 

 

каде што Z1 е јадрена структура која што се 

состои од: 

линеарен или разгранет јаглероден синџир од 1 

до 30 јаглеродни атоми, линеарни или 

разгранети јаглеродни синџири од 1 до 30 

атоми кои што содржат хетероатом, карбоцикл 

кој што содржи 3 до 30 јаглеродни атоми, или 

хетероцикл кој што содржи 3 до 30 атоми; 

каде што Z1  е незаменет или заменет со 

најмалку еден од халоген, хидроксил, амино 

група, сулфонил група, сулфонамид група, 

тиол, C1-C6  алкил, C1 -C6  алкокси, C1 -C6  

етер, C1 -C6  тиоетер, C1 -C6  сулфон, C1 -C6  

сулфоксид, C1 -C6  примарен амид, C1 -C6  

секундарен амид, хало C1 -C6  алкил, 

карбоксил група, цијано група, нитро група, 
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нитрозо група, -OC(O)NR’R’, -N(R’)C(O)NR’R’,-

N(R’)C(O)O- C1 -C6  алкил, C6 -C6  циклоалкил, 

C6 -C6  хетероциклил, C2-C5 хетероарил и C6 -

C10 арил; каде што секој R’ е независно 

селектиран од групата која што се состои од 

водород и C1 -C6  алкил; 

 

(ii) диакрилат компонента која што е Бисфенол 

A етоксилат диакрилат; и 

(iii) амин компонента A1 која што содржи 3 до 

20 атоми, каде што споменатата амин 

компонентата е незаменета или заменета со 

најмалку еден од халоген, хидроксил, амино 

група, сулфонил група, сулфонамид група, 

тиол, C1 -C6  алкил, C1 -C6  алкокси, C1 -C6  

етер, C1 -C6  тиоетер, C1 -C6  сулфон, C1 -C6  

сулфоксид, C1 -C6  примарен амид, C1 -C6  

секундарен амид, хало C1 -C6  алкил, 

карбоксил група, цијано група, нитро група, 

нитрозо група, -OC(O)NR’R’, -N(R’)C(O)NR’R’,-

N(R’)C(O)O-C1 -C6  алкил, C6 -C6  циклоалкил, 

C6 -C6  хетероциклил, C2 -C2  хетероарил и C6 

-C10  арил; каде што секој R’ е независно 

селектиран, од групата која што се состои од 

водород и C1 -C6  алкил;  

 

и 

(б) подложување на реакција на полимерот P1 

преку Мајклова реакција на додавање со амин 

компонента A2 која што содржи 3 до 20 атоми, 

каде што споменатата амин компонента е 

незаменета или заменета со најмалку еден од 

халоген, хидроксил, амино група, сулфонил 

група, сулфонамид група, тиол, C1 -C6  алкил, 

C1 -C6  алкокси, C1 -C6  етер, C1 -C6  тиоетер, 

C1 -C6  сулфон, C1 -C6  сулфоксид, C1 -C6  

примарен амид, C1 -C6  секундарен амид, хало 

C1 -C6  алкил, карбоксил група, цијано група, 

нитро група, -OC(O)NR’R’, -N(R’)C(O)NR’R’, -

N(R’)C(O)O-C1 -C6  алкил, C6 -C6  циклоалкил, 

C6 -C6  хетероциклил, C2 -C2  хетероарил и C6 

-C10  арил; каде што секој R’ е независно 

селектиран, од групата која што се состои од 

водород и C1 -C6  алкил. 

има уште 20 патентни барања 



 

 

87 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

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

(11)  10671   (13) Т1 

(21)  2020/291   (22) 14/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US239667P  03/09/2009  US; US307767P  

24/02/2010  US and US313955P  15/03/2010  US 

(96)  31/08/2010 EP15196341.0 

(97)  11/03/2020 EP3023438 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, 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)  PRESTA, Leonard, G.; SCHEBYE, Xiao Min; 

ERMAKOV, Grigori P. and HODGES, Douglas, J. 

(54)  АНТИ-GITR АНТИТЕЛА 
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(57)  1  Моноклонално антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент кое што се врзува 

за човачки GITR и кое што содржи: 

хуманизиран варијабилен домен на лесниот 

синџир кој што ја содржи аминокиселинската 

низа изложена во НИЗА ИД БР: 105; и  

хуманизиран варијабилен домен на тешкиот 

синџир кој што ја содржи аминокиселинската 

низа изложена во НИЗА ИД БР: 104. 

има уште 27 патентни барања 

 

(51)  C 07C 269/00, C 07C 271/62, C 07C 271/00, 

C 07D 203/20, A 61K 31/325, A 61K 31/27  

(11)  10672   (13) Т1 

(21)  2020/292   (22) 23/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201261631558P  06/01/2012  US 

(96)  07/01/2013 EP13733636.8 

(97)  25/03/2020 EP2800565 

(73)  The Scripps Research Institute and 

Lundbeck La Jolla Research Center, Inc. 

Office of Patent Counsel 10550 North Torrey 

Pines Road Mail TPC-8 La Jolla, CA 92037  

, US and 10835 Road to the Cure, Suite 250 

San Diego, CA 92121, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  GRICE, Cheryl, A.; CISAR, Justin, S.; 

JONES, Todd, K.; NIPHAKIS, Micah, J.; CHANG, 

Jae, Won; LUM, Kenneth, M. and CRAVATT, 

Benjamin, F. 

(54)  СОЕДИНЕНИА НА КАРБАМАТИ И 

ПОСТАПКИ НА НИВНО ПРАВЕЊЕ И 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединениа кои претставуваат:  

 

i  

          

при што 

p e 0, или 2; 

Rd e избран од група што ја прават: H, C1-6 

алкил (опционо супституиран со еден, два или 

три халогени, или со хидроксил) или RakbN-



 

 

89 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

C(O)-; 

Rf e независно избран за секое појавување од  

H, RaRbN-, RaRbN-C(O)-, фениоксија, на 

халоген, C1-6   на алкил (опционо супституиран 

со еден, два или три халогени) и C1-6 алкокси 

(опционо супституиран со еден, два или три 

халогени), при што  Ra и Rb заедно со азотот со 

кој се споени формираат 4-6- членен  

хетероцикличен прстен или 9-10- членен 

бицикличен хетероцикличен прстен или 

спироцикл, кој може да има додатен 

хетероатом  избран од  O, S, и N; при што 4-6-

членен хетероцикличен прстен или 9-10-членен 

бицикличен хетроциклишен прстен или 

спироцикл можат опционо да бидат 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

избрани од групата кои прават халоген, цијано, 

оксо, C1-6 aлкил, хидроксил,-NH2, -S(O)w- C1-

6aлкил  (при што w e 0,1 или 2) и NH-C(O)-C1-

6aлкил; 

Ri i Rj можат да бидат независно избрани од 

група кои прават: H, CH3, C2-6aлкил (опционо 

супституиран со еден, два или три дела 

независно избран од Rc)), фенил (опционо 

супституиран со еден, два или три дела 

независно избран од Rc), и C3-6циклоалкил 

(опционо супституиран со еден, два или три 

дела независно избран od Rc); 

во дефиниции од  Rd и Rc, Ra и Rb имаат 

следни значења:  

 

Ra и Rb можат да бидат независно избрани, за 

секое појавување, од група која прави водород 

и C1-3aлкил; при што C1-3aлкил може  опционо 

да биде супституиран со еден или повеќе 

супституенти избрани од халоген, цијано, оксо, 

хидроксил, хетероцикл, и фенил; 

или Ra и Rb, кога се појавуваат заедно со 

азотот со кој се споени, формираат  4-6-членен 

хетероцикличен прстен или 9-10-членен 

бицикличен хетероцикл или спироцикличен 

прстен, кој може да има додатен хетероатом 

избран од O, S, или N; при што 4-6-членен 

хетероцикличен прстен или 9-10-членен 

бицикличен хетероцикл или спироцикл можат 

опционално да бидат супституирани со еден 

или повеќе супституенти избрани од групата 

кои прават халоген, цијано,оксо, C1-6aлкил, -

S(O)w-C1-6aлкил (каде w e 0,1 или 2), 

хидроксил, -C(O)-C1-6aлкил, -NH2, и -NH-C(O)-

C1-6aлкил; и 

Rc e избран од групата која прави халоген, 

цијано, хидроксил, нитро, C1-6aлкил (опционо 

супституиран со еден, два или три халогени, 

цијано, или со хидроксил), C2-6aлкенил 

(опционо супституиран со еден, два или три 

халогени), C2-6aлкинил(опционо супституиран 

со еден, два или три халогени), C3-

6циклоалкил, C1-6aлкокси (опционо 

супституиран со еден, два или три халогени), 

RaRbN-, RaRbN-SO2-, RaRbN-C(O)-, Ra-C(O)-

NRa-, Ra-C(O)-, Ra-S(O)w-NRb-при што(w je 0,1 

или 2), или Ra-S(O)w- (при што w e 0,1 или 2); 

или негова фармацевтски  прифатлива сол или 

стереоизомер. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  H 02H 3/20, H 02H 7/12, H 02M 3/155, H 

02M 3/158  

(11)  10673   (13) Т1 

(21)  2020/293   (22) 23/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US20090646451  23/12/2009  US 

(96)  21/12/2010 EP18165947.5 

(97)  05/02/2020 EP3376653 

(73)  R2 Semiconductor Inc. 3600 West 

Bayshore Dr. Suite 205 Palo Alto, CA 94303, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BURNS, Lawrence and  FISHER, David 

(54)  ПРЕНАПОНСКА ЗАШТИТА НА 

ПРЕКИНУВАЧКИОТ КОНВЕРТОР 
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(57)  1   Регулаторот (300) на напон кој опфаќа: 

                      

 струјното коло (30302, 304, 306) на регулаторот 

со прекидачки мод за генерирање на 

контролираниот  инапон (Vout), кое што има 

редни и шантни прекинувачки елементи 

(30302); и   

                           струјно коло (303) за заштита 

од пик на напонот поставено преку редните и  

                           шантните прекинувачки 

елементи на влезот во струјното коло на 

регулаторот  

                           со прекинувачкиот мод за 

заштита од пиковите на напонот на струјното 

коло  

                           на регулаторот со 

прекинувачкот  мод, кое што го опфќа 

дисипативниот елемент 

                           (Rsp) и колото за полнење-

складирање (Csp); 

                           назначен со тоа, што: 

 

                                 се спомнатото струјно коло 

(30302, 304, 306) на регулаторот со 

прекинувачкиот  

                                 мод и спомнатото струјно 

коло (303) за заштита од пикови на напонот се  

                                 имплементирани како 

интегрирано коло (1930) во пакување (1940) на 

интегри- 

                                 рано коло; 

                                 се спомнатите редни и 

шантни прекинувачки елементи (30302) на 

спомнатото 

                                 струјно коло на регулаторот 

со прекинувачкиот мод се разделени во групи 

со 

                                  поврзани сегменти (2120, 

2130, 2140) од прекинувачкиот блок; и 

                                 се спомнатото коло (Csp) за 

полнење-складирање на спомнатото струјно 

коло 

                                 за заштита од пик на 

напонот разделено  во групи на поврзани 

сегменти (2121, 

                                 2122) на коло за полнење-

складирање кои што се сместени помеѓу 

спомнатите  

                                 сегменти на прекинувачкиот 

блок.      

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  10674   (13) Т1 

(21)  2020/294   (22) 23/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201562206194P  17/08/2015  US; 

US201562218927P  15/09/2015  US; 

US201562241019P  13/10/2015  US; 

US201662310582P  18/03/2016  US and 

US201662372662P  09/08/2016  US 

(96)  16/08/2016 EP18173134.0 

(97)  29/01/2020 EP3385395 

(73)  Kura Oncology, Inc. 3033 Science Park 

Road, Suite 220 San Diego, CA 9212US 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  GUALBERTO, Antonio and SCHOLZ, 

Catherine Rose 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ ОД КАНЦЕР СО 

ПОМОШ НА     ИНХИБИТОР НА 

ФАРНЕЗИЛТРАНСФЕРАЗИ 

(57)  1  Соединение за употреба во посaтпка на 

лекување  на карцином на сквамозни клетки на 

глава и врат (HNSCC) кај некој пациент, при 

што тој пациент има H-Ras мутација, при што 

таа H-Ras мутација резулира во активација H-

Ras на протеин, при што тоа соединение 

претставува типифарниб, и при што наведениот  

HNSCC е метастатски, рекурентен или упорен. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 63F 5/00  

(11)  10675   (13) Т1 

(21)  2020/295   (22) 24/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(96)  23/08/2017 EP17187401.9 

(97)  19/02/2020 EP3446762 

(73)  Novomatic AG Wiener Strasse 158 

2352 Gumpoldskirchen, AT 

(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)  KULHANEK, Christian 

(54)  ИСФРЛУВАЧ НА ТОПЧИЊА И СИСТЕМ 

ЗА ИГРАЊЕ СО ТОПЧИЊА КОЈ ШТО ИМА 

ВАКОВ ИСФРЛУВАЧ НА ТОПЧИЊА 

 

(57)  1  Исфрлувач на топчиња за исфрлање на 

топче (4) во областа за играње (10) на систем 

за играње со топчиња, кој што се состои од 

најмалку една цевка за исфрлање (6, 7) и врата 

за топчето (8) за пуштање на топчето (4) во 

цевката за исфрлање (6, 7), каде што 

споменатата врата за топчето (8) вклучува уред 

за пренесување на топчето (9) прилагоден така 

да може да се движи од најмалку една станица 

за прием на топчето (11) до споменатата 

најмалку една цевка за исфрлање (6, 7) за да го 

транспортира топчето (4) од станицата за 

прием на топчето (11) до споменатата најмалку 

една цевка за исфрлање (6, 7), што се 

карактеризира со тоа што споменатиот уред за 

пренесување на топчето (9) е прилагоден така 

да се помести до станицата за исфрлање на 

топчето (50) како одговор на сигналот за 

исфрлање на топчето да го транспортира секое 

топче (4) кое што треба да биде заменето во 

споменатата станица за исфрлање на топчето 

(50), наместо споменатата најмалку една цевка 

за исфрлање (6, 7). 

има уште 20 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/435, A 61K 9/48, A 61K 9/14  

(11)  10691   (13) Т1 

(21)  2020/296   (22) 23/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  PL20120401676  19/11/2012  PL 

(96)  19/11/2013 EP13826599.6 

(97)  15/01/2020 EP2919761 

(73)  Aflofarm Farmacja Polska SP. Z O.O. 

Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice, PL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)   WAHL, Hanna; DABROWA, Marek and 

KULAZINSKI, Piotr 

(54)  “ЦВРСТА ФОРМА ЗА ДОЗИРАЊЕ ШТО 

СЕ СОСТОИ ОД МИКРОНИЗИРАН ЦИТИЗИН” 

(57)  1  Цврста форма за дозирање што се 

состои од цитизин и помошни материи, се 

карактеризира со тоа што содржи од 0,1% до 

5% микронизиран цитизин, каде што сите 

молекули имаат дијаметар помал од 10 μm, 

пченкарен скроб од 40% до 60% каде што 

99,9% честички со големина од 5 μm до 25 μm, 

микрокристална целулоза во количина од 40% 

до 60% при што големината на честичките е: 

99% под 38μm и каде што масата е односот на 

активната состојка на помошните материи од 

1:19 до 1:999 и е во форма на тврда капсула. 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07D 401/02, A 61K 31/437, 

A 61K 31/506, A 61P 35/00  

(11)  10692   (13) Т1 

(21)  2020/298   (22) 22/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201161512061P  27/07/2011  US and 

US201261591363P  27/01/2012  US 

(96)  25/07/2012 EP17194307.9 

(97)  19/02/2020 EP3333161 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BUTTERWORTH, Sam; FINLAY, Maurice, 

Raymond, Verschoyle; WARD, Richard, Andrew; 

REDFEARN, Heather, Marie; MURUGAN, 

Andiappan; KADAMBAR, Vasantha, Krishna; 

CHINTAKUNTLA, Chandrasekhara, Reddy and 

CHUAQUI, Claudio, Edmundo 

(54)  2-(2,4,5-СУПСТИТУИРАНИ-АНИЛИНО) 

ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО EGFR 

МОДУЛАТОРИ КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

         

назначено со тоа, што 

G е одбрано од 4,5,6,7-тетрахидропиразоло[1,5-

a]пиридин-3-ил,1H-индол-3-ил, 

1-метил-1H-индол-3-ил и пиразоло[1,5-

a]пиридин-3-ил; 

R1 е одбрано од водород, флуоро, хлоро, 

метил и циано; 

R2 е одбрано од метокси и метил; и 

R3 е одбрано од (3R)-3-

(диметиламино)пиролидин-1-ил, (3S)-3-

(диметил-амино)пиролидин-1-ил, 3-

(диметиламино)азетидин-1-ил, [2-

(диметиламино)етил]- (метил)амино, [2-

(метиламино)етил](метил)амино, 5-метил-2,5-

диазаспиро[3.4]окт-2-ил, (3aR,6aR)-5-

метилхекса-хидро-пироло[3,4-b]пирол-1(2H)-ил, 

1-метил-1,2,3,6-тетрахидропиридин-4-ил,4-

метилпиперазин-1-ил, 4-[2-(диметиламино)-2-

оксоетил]пиперазин-1-ил, метил[2-(4-

метилпиперазин-1-ил)етил]амино, метил[2-

(морфолин-4-ил)етил]амино и 4-[(2S)-2-

аминопропаноил]пиперазин-1-ил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  D 21H 27/02, B 31F 1/07, B 32B 38/06, B 

32B 37/12, B 32B 37/20  

(11)  10693   (13) Т1 

(21)  2020/299   (22) 22/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  TR201300438  11/01/2013  TR 

(96)  10/01/2014 EP1415083.6 

(97)  22/01/2020 EP2754553 

(73)  HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI 

Sepetlipinar Mahallesi Hayat Caddesi No: 2 

Basiskele 41275 Kocaeli , TR 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Aydin, Lutfi 

(54)  Машина за конвертирање и метод за 

правење хартија за чистење која има 

украсно втиснување на двете страни 

(57)  1   Машина за конвертирање за 

производство на хартија за чистење (40) 

којашто се состои од долен надворешен слој 

(42), горен надворешен слој (41), и среден слој 

(43) поставен помеѓу надворешните слоеви 

(442), машината за конвертирање се состои од 

прва единица за ламинирање (20) којшто се 

состои од долна ролна за втиснување (21) 

поставена со вдлабнатини (212) и етикети (213) 

на надворешниот ѕид (211) за спроведување на 

украсно втиснување на долниот надворешен 

слој (42), прв механизам за ламинирање (27) 

поставен така да пренесува лепило на страната 

на долниот надворешен слој (42) свртен кон 

средниот слој (43), 

 и прва ролна за спојување (23) поставена во 

близина на долната ролна за втиснување (21) 

за спојување на средниот слој (43) со долниот 

надворешен слој (42); и 

втора единица за ламинирање (30) којaшто се 

состои од втор механизам за ламинирање (35) 

поставен така да пренесува лепило нанадвор 

накај страната на горниот надворешен слој (41) 

свртен кон средниот слој (43), горна ролна за 

втиснување (31) поставена со вдлабнатини 

(312) и етикети (313) на надворешниот ѕид (311) 

за спроведување украсно втиснување на 

горниот надворешен слој (41) во насока 

спротивна од насоката на украсното 

втиснување спроведено на долниот 

надворешен слој (42) и втора ролна за 

спојување (33) поставена во близина на горната 

ролна за втиснување (31) за спојување на 

лепливиот долен надворешен слој (42) и 
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средниот слој (43) со горниот надворешен слој 

(41), карактеризиран со тоа што украсното 

втиснување на долниот надворешен слој (42) е 

поставено со вдлабнатините (212) на долната 

ролна за втиснување (21) и се испакнува кон 

надворешноста на хартијата за чистење (40); и 

со тоа првата единица за ламинирање (20) се 

состои од ролна за микро-втиснување (24) и 

прва прес-ролна (25) која има надворешен ѕид 

(251) во контакт со надворешниот ѕид (241) на 

ролната за микро-втиснување (24), средниот 

слој (43) да можат да поминат меѓу ролната за 

микро-втиснување (24) и  прес-ролната (25), 

ролната за микро-втиснување (24) е поставена 

така што со долниот надворешен слој (42) и 

средниот слој (43) да можат да поминат меѓу 

долната ролна за втиснување (21) и ролната за 

микро-втиснување (24).  

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  F 42B 12/06, F 42B 12/36, F 42B 8/14, F 42B 

5/03, F 42B 5/02  

(11)  10694   (13) Т1 

(21)  2020/300   (22) 22/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  US201562267987P  16/12/2015  US 

(96)  08/12/2016 EP16815946.5 

(97)  12/02/2020 EP3390958 

(73)  RUAG Ammotec AG Uttigenstrasse 67 

3602 Thun, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  SPATZ, Peter; MUSTER, Michael; WOLF, 

Juergen and MEYER, Donald 

(54)  ПОДОБРЕН РАСПРСНУВАЧКИ 

ПРОЕКТИЛ И МЕТОД ЗА НЕГОВО 

ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Процес за производство на 

распрснувачки проектил (1-1 ") кој што делумно 

се состои од дефинирани сегменти кои што си 

одговараат по нивната форма (FA, FB; F1-F3) 

со средна до голема густина, кој што има точки 

за поврзување (6) помеѓу консекутивните 

лонгитудинално и / или радијално ориентирани 

сегменти (FA, FB; F1-F3), при што споменатите 

сегменти (FA, FB; F1-F3) и точки (6) се 

произведуваат со адитивно производство 
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(additive manufacturing - AM), така што 

сегментите (FA, FB; F1-F3 ) речиси се си 

одговараат според формата и делумно си 

одговараат според материјалот за да се држат 

заедно и да формираат компактен проектил (1-

1 ") сè додека тој не удри во целта. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  G 02B 17/00  

(11)  10573   (13) Т1 

(21)  2020/323   (22) 30/04/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201462004537 P  29/05/2014  US 

(96)  28/05/2015 EP15799585.3 

(97)  15/04/2020 EP3149846 

(73)  1930106 Ontario Limited 1807 Lasalle 

Boulevard Sudbury ON P3A 2A3, CA 

(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)  AMJAD, Malik; DELSAUT, James; LEDUC, 

Gilles and LEDUC, Kelsey 

(54)  СОЛАРЕН КОНЦЕТРАТОР 

(57)  1  Соларен концентратор (10) за систем за 

соларна енергија, при што соларниот 

концентратор (10) се состои од: 

 

четири примарни параболични рефлектори со 

четврт пресек надвор од оската (12) кои што 

дефинираат примарно огледало за 
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рефлектирање на влезно светло; 

четири секундарни параболични рефлектори со 

четврт пресек надвор од оската (14) кои што 

дефинираат секундарно огледало за примање 

на светлото кое што се рефлектира од 

примарните параболични рефлектори со четврт 

пресек надвор од оската;  

четири составни параболоидни концентратори 

(16) за примање на светлото кое што се 

рефлектира од секундарните параболични 

рефлектори со четврт пресек надвор од оската; 

и  

куќиште за држење на примарните и 

секундарните параболични рефлектори надвор 

од оската, како и четирите составни 

параболоидни концентратори. 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 12N 5/02  

(11)  10616   (13) Т1 

(21)  2020/331   (22) 07/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201361783245 P  14/03/2013  US 

(96)  11/03/2014 EP14774723.2 

(97)  12/02/2020 EP2970890 

(73)  The Brigham and Women's Hospital, Inc. 

and Massachusetts Institute of Technology 

75 Francis Street, Boston, MA 02115, US and  

77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 

02139, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KARP, Jeffrey, Michael; YIN, Xiaolei; SUCCI, 

Marc David and LANGER, Robert, Samuel 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ЕКСПАНЗИЈА И 

КУЛТИВИРАЊЕ НА ЕПИТЕЛНИ МАТИЧНИ 

КЛЕТКИ  

(57)  1  Комбинација од Wnt агонист и 

инхибитор на хистон деацетилаза (HDAC) за 

употреба во метода за зголемување на LGR5 

позитивни епителни матични клетки во рамките 

на епително ткиво на субјект кој има оштетени 

сетилни влакнести клетки на Кортиевиот орган 

во внатрешното уво, наведената комбинација 

содржи количина од Wnt агонистот и 

инхибиторот на HDAC доволна за зголемување 
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на LGR5 позитивни епителни матични клетки во 

рамките на епително ткиво, назначено со тоа, 

што епителните матични клетки се присутни во 

рамките на внатрешното уво на субјектот. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 37/08 

(11)  10619   (13) Т1 

(21)  2020/334   (22) 05/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20170306587  15/11/2017  EP 

(96)  15/11/2018 EP18206553.2 

(97)  15/04/2020 EP3486243 

(73)  Bioprojet 30 rue des Francs Bourgeois 

75003 Paris, FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  CAPET, Marc; LEVOIN, Nicolas; CALMELS, 

Thierry; SCHWARTZ, Jean-Charles; LECOMTE, 

Jeanne-Marie; LIGNEAU, Xavier; BERREBI-

BERTRAND, Isabelle; ROBERT, Philippe; BILLOT, 

Xavier; KRIEF, Stéphane and LABEEUW, Olivier 

(54)  ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ КАКО 

ДВОЈНИ ЛИГАНДИ НАХИСТАМИН H1 И 

ХИСТАМИН H4 РЕЦЕПТОРИТЕ 

(57)  1  Енантиомерот од формулата (II):  

      

каде:  

* означува асиметричен јаглерод кој ја напушта 

дефинираната стереохемија; 

Х претставува Н или F; 

RR2, R3, и R4 идентични или различни 

поединечно претставуваат Н, халоген, C1-C6-

алкил или алкокси;  

каде алкил низата во “алкил” и “алкокси” 

групита претставуваат алифатчна 

јаглеводородна група која може да биде 

неразгранета или разгранета со 1 до 6 

јаглреродни атоми во низата; 

каде еден од Х,  RR2, R3, и R4 не претставува 
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H; 

како и нивните фармацевтски прифатливи оли, 

таутомери, хидрати и солвати. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/542, A 61P 25/00 

(11)  10574   (13) Т1 

(21)  2020/338   (22) 04/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  2010179577  10/08/2010  JP 

(96)  09/08/2011 EP11749944.2 

(97)  11/03/2020 EP2603513 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

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

Osaka 541-0045 , JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  KORI, Masakuni;  IMAEDA, Toshihiro; 

NAKAMURA, Shinji;  TOYOFUKU, Masashi;  

HONDA, Eiji; ASANO, Yasutomi; UJIKAWA, 

Osamu and  MOCHIZUKI, Michiyo 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО СОЕДИНЕНИЕ И 

НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ПОЗИТИВЕН 

АЛОСТЕРИЧЕН МОДУЛАТОР НА АМПА 

РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I); 
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каде што 

секој прстен А и прстен В се опционално 

заменети со 6-член прстен, прстен В, како атом 

кој сочинува прстен, покрај јаглероден атом, 

има и еден азотен атом, и, дополнително, 

опционално има од 1 до 3 азотни атоми, прстен 

D е опционално заменет неароматичен 

јаглеводороден прстен, опционално заменет 

неароматичен хетероциклус, опционално 

заменет ароматичен јаглеводороден прстен, 

или опционално заменет ароматичен 

хетероциклус, 

W е опционално заменет -СН2-СН2-, или 

опционално заменет -СН=СН-, 

L е врска, -О-, -O-СН2-, -СН2-0-, -СО->Ш-, -СО-

N(С,.6 алкил)-, -Ѕ-, -ЅО-, -Ѕ02-, С,.6 алкилен, 

С2.6 алкенилен или С2-6 алкинилен, и п е 0, 1 

или 2, или негова сол. 

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  C 04B 35/628, B 22F 1/02  

(11)  10591   (13) Т1 

(21)  2020/341   (22) 04/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  0821304  21/11/2008  GB 

(96)  20/11/2009 EP09756784.6 

(97)  20/11/2009 EP2361164 

(73)  Anglo Platinum Marketing Limited 20 

Carlton House Terrace London SW1Y 5AN  

, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(72)  HAMILTON, Hugh, Gavin, Charles and 

JONES, Debra, Sarah 

(54)  МЕТОД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ НА 

ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1   Метод за обложување на примарни 

честички со секундарни честички со употреба 

на двојни асиметрични центрифугални сили, 

каде што примарните честички содржат 

најмалку еден метал кој што е селектиран од 

групата која што е составена од Група IVB, 

Група VB, Група VIB, Група VIIB и Група VIII од 

Периодичниот систем, или (б) најмалку една 

керамика која што содржи најмалку еден 

силикон, циркониум, алуминиум, итриум, 

цериум или титаниум; секундарните честички 

содржат најмалку еден метал селектиран од 

групата која што е составена од Група VIII, 

Група IB и Група IIIA од Периодичниот систем 

или нивна сол; и каде што секундарните 

честички се поприлагодливи од основните 

честички. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07F 5/02, A 61K 31/69, A 61P 31/04  

(11)  10592   (13) Т1 

(21)  2020/343   (22) 04/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201161488655 P  20/05/2011  US and 

37229610 P  10/08/2010  US 

(96)  08/08/2011 EP18183968.9 

(97)  12/02/2020 EP3412676 

(73)  Rempex Pharmaceuticals, Inc. 300 TriState 

International, Suite 272 Lincolnshire, Illinois 

60069, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  GRIFFITH, David, C.; DUDLEY, Michael, N.; 

RODNY, Olga; HECKER, Scott; BOYER, Serge; 

HIRST, Gavin; REDDY, Raja and TOTROV, 

Maxim 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛИЧЕН ЕСТEР НА 

БОРОНСКА КИСЕЛИНА, МЕТОД ЗА НИВНА 

ПОДГОТОВКА И НИВНИ ТЕРАПЕВТСКИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1   Метод за подготовка на соединение со 

формула (I): 

       

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

Y е C2-4 алкилен или C2-4 алкенилен линкер; 

R1 е селектиран од групата која што се состои 

од -C1-9алкил, -C2-9алкенил, -C2-9алкинил,-

NR9R10, -C1-9алкилR1-C2-9алкенилR1-C2-

9алкинилR1-карбоциклил-R1-CH(OH)C1-9 

алкилR9, -CH(OH)C2-9алкенилR9, -CH(OH)C2-

9алкинилR9, -CH(OH)карбоциклил-R9, -

C(=O)R9, -C(=O)C1-9алкилR9, -C(=O)C2-

9алкенилR9, -C(=O)C2-9алкинилR9, -C(=O)C2-

9карбоциклил-R9, -C(=O)NR9R10, -

N(R9)C(=O)R9, -N(R9)C(=O)NR9R10, -

N(R9)C(=O)OR9,  

-N(R9)C(=O)C(=NR10)R9, -

N(R9)C(=O)C(=CR9R10)R9, -N(R9)C(=O)C1-

4алкилN(R9)C(=O)R9, -N(R9)C(=NR10)R9, -

C(=NR10)NR9R10, -N=C(R9)NR9R10, -

N(R9)SO2R9, -N(R9)SO2NR9R10, -N=CHR9, 

арил, хетероарил, карбоциклил, и 

хетероциклил; 

R6 e H; 

R7 e H; 

R8 e H; 

секој R9 e независно селектиран од групата која 

што се состои од H, -C1-9алкил, -C2-9 алкенил, 

-C2-9алкинил, -C1-9алкилR1-C2-9алкенилR1-

C2-9алкинилR1-карбоциклил-R1арил, 

хетероарил, карбоциклил, и хетероциклил; 

секој R10 e независно селектиран од групата 

која што се состои од H, -C1-9алкил, -OR9,-

CH(=NH), -C(=O)OR9, арил, хетероарил, 

карбоциклил, и хетероциклил; 

секој R11 e независно селектиран од групата 

која што се состои од арил, хетероарил, 

карбоциклил, и хетероциклил; 

X e селектиран од групата која што се состои од 

-CO2R12, -P(O)(OR9)2, -P(O)(R9)(OR9), -

P(O)(OR12’)2, -P(O)(R9)(OR12’), -CON(R9)OH, -

SO3H, -SO2N(R9)OH, -CONHNHSO2R9,-

COHNSO2R9, и изостер на карбоксилна 

киселина селектиран од 5-7 член карбоцикл или 

хетероцикл, каде што 5-7 члениот карбоцикл 

или хетероцикл e селектиран од групата која 

што се состои од: 
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и каде што кој било атом од прстенестата 

структура на 5-7 члениот карбоцикл или 

хетероцикл е незадолжително заменет на една 

или повеќе позиции со R9, 

R12’ е селектиран од групата која што се состои 

од H, R1-C(R13)2OC(O)C1-9алкил, -

C(R13)2OC(O)R1-C(R13)2OC(O)OC1-9алкил, и -

C(R13)2OC(O)OR11; 

R12 е селектиран од групата која што се состои 

од H, C1-9алкил, -(CH2)0-3-R1-

C(R13)2OC(O)C1-9алкил, -C(R13)2OC(O)R1-

C(R13)2OC(O)OC1-9алкил, и-

C(R13)2OC(O)OR11; 

секој R13 е независно селектиран од групата 

која што се состои од H и -C1-4алкил; и 

m е 1; 

каде што секој -C1-9алкил, -C2-9алкенил, и -C2-

9алкинил е независно незадолжително заменет 

со халоген, хидроксил, ацилокси, амино, амидо, 

цијано, нитро, гванидино, амидино, меркапто, 

карбокси, сулфонилокси, карбонил, бензилокси, 

арил, хетероарил, карбоциклил, хетероциклил; 

каде што секој арил и хетероарил е независно 

незадолжително заменет со амино, цијано, 

хидроксил, -C1-9алкил, халоалкил, алкокси, 

нитро, хало, меркапто, карбокси, карбонил, 

бензилокси, арил, или хетероарил; 

каде што секој карбоциклил и хетероциклил е 

независно незадолжително заменет со халоген, 

алкокси, ацилокси, амино, амидо, цијано, нитро, 

хидроксил, меркапто, карбокси, карбонил, 

бензилокси, арил, хетероарил; 

при што методот се состои од: отстранување на 

заштитата и циклизација на пинанедиол 

боронскиот естер за да се добие соединение со 

формула (I). 

има уште 22 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  C 07D 213/8C 07D 401/12, C 07D 405/12, A 

61K 31/4439, A 61K 31/444, A 61K 31/4709, A 

61K 31/443, A 61K 31/4427, A 61K 31/44, A 61K 

31/55A 61P 7/06, A 61P 7/00, A 61P 9/10  

(11)  10607   (13) Т1 

(21)  2020/350   (22) 12/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201510648342  09/10/2015  CN 

(96)  27/11/2015 EP15905721.5 

(97)  22/04/2020 EP3360862 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang Jiangsu 222047, CN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)   YOU, Qidong; ZHANG, Xiaojin; LEI, 

Yonghua; HU, Tianhan; WU, Xingsen; SUN, 

Haopeng; GUO, Xiaoke and XU, Xiaoli 

(54)  АЛКИНИЛ ПИРИДИН ПРОЛИЛ 

ХИДРОКСИЛАЗЕН ИНХИБИТОР И ПОСТАПКА 

ЗА  ПРИГОТВУВАЊЕ И НИВНА 

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА  

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

фармацевтска прифатлива сол:  

  

кадешто X претставува NH, NCH3 или CH2; 

Y претставува водород, хидрокси, метокси или 

етокси;  

L претставува -CH2-, -CH2O- или  

               

R6 претставува водород, C1-C4 алкил или 

фенил; 

n претставува 0 или 1; 

R1 претставува C1-C4 алкил, фенил, 

супституиран фенил, 5- до 6-член хетероарил 

којшто содржи кислород или азот, супституиран 

5- до 6-член хетероарил којшто содржи 

кислород или азот, супституентот е C1-C4 

алкил, C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкил, 

халоген, цијано,  

 

фенил или 5- до 6-член хетероарил којшто 

содржи кислород или азот, кадешто R7 

претставува C1-C4 алкил; R8 и R9 секој 

независно претставуваат водород или C1-C4 

алкил, или R8 и R9 се сврзани за да формираат 

3- до 7- член хетероциклил којшто содржи азот; 

R2 претставува водород, халоген или метил;  

R3 и R4 секој независно претставуваат 

водород, метил или етил; и 

R5 претставува хидрокси, C1-C4 алкокси или -

NR10R11; R10 и R11 секој независно 

претставуваат водород, метил или етил.  

има уште 12 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  H 01B 13/012, B 65B 27/10, B 65B 13/16, B 

65B 13/18  

(11)  10576   (13) Т1 

(21)  2020/351   (22) 12/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  202017002929 U  02/06/2017  DE 

(96)  29/05/2018 EP18020240.0 

(97)  12/02/2020 EP3412585 

(73)  Kabatec GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 

28 36151 Burghaun , DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Meeßen, Daniel;  Schmelz, Steffen;  Fladung, 

Hans-Peter and Göbel, Andreas 

(54)  УРЕД ЗА НАМОТУВАЊЕ ЗА УРЕД ЗА 

ГРУПИРАЊЕ СО ЛЕПЛИВА ЛЕНТА ЗА 

НАМОТУВАЊЕ НА ДОЛГНАВЕСТ ГРУПИРАН 

ПРОИЗВОД 

(57)  1  Уред за намотување (12) за уред за 

групирање  (1) наменет за намотување на 

долгнавест групиран производ (2) со леплива 

лента (3), кој што има ротирачки монтирана 

глава за намотување (15, 115), со две вртливи 

челусти (16, 17, 116, 117) на главата за 

намотување (15, 115) за водење на групираниот 

производ (2) во центарот на главата за 

намотување (15, 115) и за придржување на 

групираниот производ (2) за време на 

намотувањето, што се карактеризира со тоа 

што два елементи за водење (222, 12122) за 

водење на групираниот производ (2) се 

распоредени во рамките на главата за 

намотување (15, 115) и со тоа што елементите 

за водење (222, 12122) се распоредени во 

отвор (20, 120) за воведување на производот за 

намотување (2) во главата за намотување (15, 

115). 

има уште 10 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  C 07D 405/06, A 61K 31/4045, A 61P 35/00

  

(11)  10577   (13) Т1 

(21)  2020/352   (22) 07/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201662348457P  10/06/2016  US 

(96)  31/05/2017 EP17728990.7 

(97)  29/04/2020 EP3468965 

(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)  ZHAO, Gaiying; BASTIAN,Jolie Anne; 

COHEN, Jeffrey Daniel; MCMILLEN, William 

Thomas; REAMAN, Bradley Earl; RUBIO, 

Almudena and SALL, Daniel Jon 

(54)  1-ТЕТРАХИДРОПИРАНИЛКАРБОНИЛ-

2,3-ДИХИДРО-1H-ИНДОЛ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА РАК  

(57)  1  Соединение со формулата:  

кадешто:  

R1a е водород, метил, етенил, цијано, флуоро, 

хлоро, флуорометил или дифлуорометил;  

R1b е водород, флуоро или хлоро; 

R1c е водород, хидрокси, флуоро, бензилокси 

или хидроксиетиламино; 

R2 е водород или метил;  

R2a е водород или метил; и  

R3a е тетрахидропиранил.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/499, A 61P 25/00  

(11)  10578   (13) Т1 

(21)  2020/353   (22) 11/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201361958329 P  25/07/2013  US 

(96)  23/07/2014 EP14829224.6 

(97)  25/03/2020 EP3024463 

(73)  Neuren Pharmaceuticals Limited 

Level 15 PWC Tower 188 Quay Street Auckland 

1141 , NZ 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(72)  BICKERDIKE, Michael John; SNAPE, 

Michael Frederick; GLASS, Lawrence Irwin and DE 

COGRAM, Patricia Perez 

(54)  НЕВРОПРОТЕКТИВНИ БИЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА СПЕКТАР 

НА АУТИСТИЧНИ ПОРЕМЕТУВАЊА И 

НЕВРОРАЗВОЈНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Соединение за употреба во метод за 

третирање на симптом на пореметување од 

спектарот на аутизам (ASD) или невроразвојно 

пореметување (NDD) кај животно кое што 

страда од такво пореметување, кое што опфаќа 

давање на фармацевтски ефикасна количина 

од споменатото соединение, каде што 

соединението е цикличен Глицил- 2-Алил 

Пролин (cG-2-АлилP), цикличен циклохексил-G-

2MeP или цикличен циклопентил-G-2MeP, каде 

што споменатиот симптом е еден или повеќе од 

дефицит во извршната функција, анксиозност, 

абнормално условување на страв, абнормално 

социјално однесување и повторливо 

однесување. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/19, A 61K 31/66, A 61K 31/6615, A 

61K 31/663, A 61K 31/675, A 61K 31/7004, A 61K 

31/727, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K 33/42, A 

61M 1/16, A 61M 1/28, A 61P 7/08  

(11)  10579   (13) Т1 

(21)  2020/354   (22) 11/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  200802363  06/08/2008  ES 

(96)  15/05/2009 EP16172654.2 

(97)  12/02/2020 EP3103456 

(73)  Universitat de les Illes Balears Campus 

Universitario Ctra. de Valldemossa Km 7,5 

07122 Palma de Mallorca, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  GRASES FREIXEDAS, Félix; PERELLO 

BESTARD, Joan; TUR ESPINOSA, Fernando; 

COSTA BAUZA, Antonia; PRIETO ALMIRALL, 

Rafael M. and GOMILA MUÑIZ, Isabel 

(54)  СОСТАВ НА ТЕЧНОСТ ЗА ДИЈАЛИЗА 

КОЈ ШТО СОДРЖИ ИНХИБИТОРНИ 

СУПСТАНЦИИ ЗА  

КРИСТАЛИЗАЦИЈА  

(57)  1  Интравенозна формулација која што 

содржи инозитол фосфат и/или кои било негови 

соли за  

употреба во одржување или зголемување на 

нивоата на инозитол фосфат и/или кои било  

негови соли во плазмата на лице кое што е 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

подложено на дијализа.  

   

  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/57, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 61P 

15/18  

(11)  10624   (13) Т1 

(21)  2020/355   (22) 14/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201361772095 P  04/03/2013  US 

(96)  03/03/2014 EP14710757.7 

(97)  22/04/2020 EP2964199 

(73)  Besins Healthcare Luxembourg SARL 

2-8 rue Julien Vesque 2668 Luxembourg  

, LU 

(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)  LICHTY, Maynard Emanuel and GWOZDZ, 

Garry T. 

(54)  СУВИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

ШТО СОДРЖАТ НАНОЧЕСТИЧКИ НА 

АКТИВЕН АГЕНС ВРЗАНИ ЗА ЧЕСТИЧКИ НА 

НОСАЧОТ 

(57)  1  Сув фармацевтски состав кој што 

содржи суви честички кои што содржат 

- наночестички на фармацевтски активни 

агенси, 

- средство за врзување, и 

- честички на носач кој што се состои од 

фармацевтски прифатлив носач селектиран од 

групата која што се состои од микрокристална 

целулоза, кристална целулоза, целулоза, α-

целулоза, вкрстена натриум карбоксиметил 

целулоза, вкрстен винил поливинил пиролидон, 

вкрстен карбоксивинил полимер или негови 

соли, вкрстен поливинил алкохол, вкрстен 

полихидроксиетилметакрилат, хидроксипропил 

скроб, карбоксиметил скроб, вкрстен скроб, 

амилаза, амилопектин, пектин, желатин, казеин, 

арапска гума, трагакант гума и глукоманан; каде 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

што наночестичките на фармацевтски 

активниот агенс се врзуваат за честичките на 

носачот. 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/28, A 61K 39/395 

(11)  10581   (13) Т1 

(21)  2020/358   (22) 12/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201562253371 P  10/11/2015  US and 

201562253774 P  11/11/2015  US 

(96)  10/11/2016 EP16802197.0 

(97)  18/03/2020 EP3374398 

(73)  Medimmune, LLC One MedImmune Way, 

Gaithersburg, MD 20878, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHOWDHURY, Partha; PORE, Nabendu; 

BORROK, Martin, J., III; MICHELOTTI, Emil, F.; 

TICE, David, A.; HOLLINGSWORTH, Robert, E. 

and CHANG, Chien-Ying 

(54)  ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ СПЕЦИФИЧНИ 

ЗА ASCT2 И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Антитело или антиген врзувачки 

фрагмент од истото, што специфично се врзува 

за епитоп на ASCT2, каде што антителото или 

антиген врзувачкиот фрагмент содржи три 

региони што одредуваат комплементарност на 

тежок ланец (HCDRи) на варијабилен регион на 

тежок ланец (VH) и три региони што одредуваат 

комплементарност на лесен ланец (LCDRи) на 

варијабилен регион на лесен ланец (VL), каде 

што антителото или антиген врзувачкиот 

фрагмент од истото содржи: 

(a) HCDR1 на секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 10; HCDR2 на секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 11; HCDR3 на 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД БР: 

12; LCDR1 на секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 13; LCDR2 на секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 14; и LCDR3 на 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД БР: 

15; или 

(б) HCDR1 на секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 16; HCDR2 на секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 17; HCDR3 на 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД БР: 

18; LCDR1 на секвенцата на амино киселина од 

СЕК ИД БР: 19; LCDR2 на секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 20; и LCDR3 на 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД БР: 

21. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 61P 35/00  

(11)  10596   (13) Т1 

(21)  2020/359   (22) 12/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  09005909  29/04/2009  EP 

(96)  16/04/2010 EP17189537.8 

(97)  08/04/2020 EP3292874 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein 

, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHUHMACHER, Joachim; KAHNERT, 

Antje; HEISLER, Iring; KOPITZ, Charlotte Christine 

and UNTERSCHEMMANN, Kerstin 

(54)  АНТИ-МЕЗОТЕЛИН ИМУНОКОНЈУГАТИ И 

НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Имуноконјугат што содржи цитотоксичен 

агенс и човечко или хуманизирано антитело, 

назначено со тоа, што наведеното антитело 

содржи:  

и) варијабилна секвенца на тежок ланец од СЕК 

ИД БР: 23 и варијабилна секвенца на лесен 

ланец од СЕК ИД БР: 27, или 

ии) варијабилна секвенца на тежок ланец од 

СЕК ИД БР: 20 и варијабилна секвенца на 

лесен ланец од СЕК ИД БР: 24, или 

иии) варијабилна секвенца на тежок ланец од 

СЕК ИД БР: 21 и варијабилна секвенца на 

лесен ланец од СЕК ИД БР: 25, 

 и каде што цитотоксичниот агенс е 

мајтансиноид. 
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  има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 409/10, A 61K 31/38A 61P 5/00  

(11)  10597   (13) Т1 

(21)  2020/360   (22) 12/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  15201459  21/12/2015  EP and 16172070  

31/05/2016  EP 

(96)  20/12/2016 EP16819899.2 

(97)  22/04/2020 EP3394051 

(73)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RAMMELOO, Thomas Joachim Landewald; 

DE KEYSER, Ruben; LAPS, Stijn and WEERTS, 

Koen Johan Herman 

(54)  ПОСТАПКА НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА ЗА 

ДОБИВАЊЕ КАНАГЛИФЛОЗИН 

ХЕМИХИДРАТ КРИСТАЛИ 

(57)  1  Постапка за подготвување 

канаглифлозин хемихидрат кристали што ги 

содржи последователните чекори на 
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a) подготвување раствор во сад за 

кристализација на канаглифлозин во 

растворувачки систем што содржи вода во 

количина од 0.37 wt% до 1.50 wt% во услови на 

концентрација и температура што го 

овозможуваат комплетното растворање на 

канаглифлозин; 

б) ладење на наведениот раствор до 

температура така што кристализацијата ќе 

започне по додавање на семе од кристал; 

ц) засејување на растворот од чекор б) со 

кристален канаглифлозин хемихидрат; 

д) ладење на растворот од чекор ц) до 

температура во оспег од 35°C до 47°C со цел 

да се добие кристална суспензија; 

е) отстранување дел од кристалната суспензија 

од садот за кристализација во количина што е 

помала од целата содржина и подложување на 

наведениот дел на намалување на големината 

на честичките, загревање на наведениот дел до 

температура повисока од температурата на 

кристалната суспензија во садот за 

кристализација и враќање на наведениот дел 

назад во садот за кристализација; 

ф) повторување на чекор e) се додека целата 

содржина на садот за кристализација не 

претрпи помеѓу 0.8 и 100 ротации; 

г) изолирање кристалите на кристален 

канаглифлозин хемихидрат што се на тој начин 

формирани. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  B 02C 18/10, B 02C 19/20, B 02C 18/36  

(11)  10598   (13) Т1 

(21)  2020/361   (22) 15/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  MI20142143  15/12/2014  IT 

(96)  14/12/2015 EP15828756.5 

(97)  25/03/2020 EP3233289 

(73)  Human Brain Wave S.r.l. Corso Galileo 

Ferraris 63 10128 Torino, 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)  GRAZIANO, Antonio and D'AQUINO, 

Riccardo 

(54)  УРЕД ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА 

БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ И СООДВЕТЕН 

МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МЕТОД ЗА 

ПОДГОТВУВАЊЕ НА КЛЕТОЧНИ 

СУСПЕНЗИИ И МИКРОГРАФТИ НА ТКИВО 

(57)  1   Уред за издвојување (10) за 

издвојување на биолошки материјал, особено 

за подготовка на клеточни суспензии или 

микрографти на ткиво или микрофрагменти на 

ткиво, кој што се состои од: 

 

- шупливо надворешно тело (11), кое што 

дефинира внатрешна комора (12); 

- перфорирана плоча или решетка за 

издвојување (13), фиксирана, која што има 

мноштво микроотвори (13а) кои што имаат 

остри рабови, при што споменета решетка за 

издвојување која што е сместена 

трансверзално во споменатата внатрешна 

комора (12) така што дефинира горна комора за 

полнење (12а) која што може да се наполни со 

биолошкиот материјал кој што треба да се 

издвои (MB) и долна комора за собирање (12b) 

која што може да го собере биолошкиот 

материјал, откако тој ќе се издвои (MB’); и 

- ротор со лопатки (14), кој што ротира во 

споменатата внатрешна комора (12), при што 

споменатиот ротор со лопатки (14) може да 

соработува, ротирачки, со споменатата 

решетка за издвојување (13), фиксирана, така 

што ќе го дотури и ќе го донесе биолошкиот 

материјал (MB) кој што е содржан во горната 

комора за полнење (12а), во контакт и да 

соработува со микроотворите (13а), со остри 

рабови, на спомената решетка за издвојување 

(13), и со тоа да предизвикува издвојување на 

биолошкиот материјал (MB) додека тој 

поминува низ споменетите микроотвори (13a);  

 

што се карактеризира со тоа што 

микроотворите (13а) од спомената 

перфорирана решетка за издвојување (13) 

имаат димензии или дијаметар (D) помеѓу 70 и 

80 µm, и попожелно имаат димензии или 

дијаметар (D) од околу 75 µm,  

со тоа што микроотворите (13a) од спомената 

перфорирана решетка за издвојување (13) се 

формираат со помош на процес на 

производство со обликување од типот 

штанцање (M, P) со употреба на перфоратор за 

обликување (P) со полигонално-заснована 

пирамидална форма, 

со тоа што споменатиот перфоратор за 

обликување (P) и соодветниот калап (М) се 

конфигурирани така што секој од споменатите 

микроотвори (13а) се добива преку кршење и 

кинење на материјалот од метален лим (N) и 

има неправилен остар раб (B), преку ефектот 

на ова кршење или кинење, со што дефинира 

мноштво остри врвови, и 

со тоа што споменатото надворешното тело 

(11) дефинира поминлива дупка (11c), која што 

е во суштина вертикална, и која што се протега 

помеѓу горниот раб на споменатото 

надворешно тело (11) и основата на 

споменатата комора за собирање (12b), каде 

што споменатата поминлива дупка (11c) ја има 

функцијата да овозможи вадење на издвоениот 

биолошки материјал (MB '), кој што е 

акумулиран во споменатата комора за 

собирање (12b), со што споменатиот уред за 
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издвојување  (10) може да подготви клеточни 

суспензии и да постави микрографти на ткиво 

кои што ги зачувуваат непроменети 

карактеристиките и одржливоста на клетките на 

оригиналниот биолошки материјал, кој што не е 

издвоен, со што се избегнува употребата на 

хемиски реагенси при подготовката на овие 

клеточни суспензии и при поставувањето на 

овие микрографти на ткиво. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28  

(11)  10600   (13) Т1 

(21)  2020/364   (22) 14/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20150001613  30/01/2015  GB 

(96)  27/04/2015 EP15719675.9 

(97)  06/05/2020 EP3250600 

(73)  Biogen MA Inc. and UCB Biopharma SRL 

225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 

and Allée de la Recherche 60 1070 Brussels , 

BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  OLIVER, Ruth and ZAMACONA, Miren 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА АВТОИМУНИ 

НАРУШУВАЊА СО CD154 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Фрагмент на моновалентно Fab’ 

антитело којшто се врзува специфично за 

CD154 за употреба во постапка за лекување на 

автоимуно, инфламаторно, 

невродегенеративно или невромускуларно 

нарушување кај човечки субјект, којашто 

постапка содржи: 

 

a) администрирање на иницијална доза за 

полнење од 20-60 mg/kg од споменатиот 

фрагмент на антитело којшто специфично се 

врзува за CD154 за човечки субјект којшто има 

потреба од такво лекување; и 

b) 2 недели по иницијалната доза на полнење 

се администрира дополнителна доза или дози 

пола од иницијалната доза на полнење со 

фреквенција од еднаш на секоја втора недела 

од споменатиот фрагмент на антитело којшто 

се врзува специфично за CD154 кај субјект 

којшто има потреба од такво лекување, 

кадешто споменатиот фрагмент на антитело 

има лесна низа на секвенца како што е 

прикажано во SEQ ID NO:9 и тешка низа на 

секвенци како што е прикажано во SEQ ID 

NO:10, и  

кадешто споменатиот фрагмент на антитело 

има  

 

i) малеидна група ковалентно поврзана за 

единечна тиол група во модифицираниот 

зглобен регион; остатокот на лизин е 

ковалентно поврзан за малеимидната група; и 

ii) метоксиполи (етиленгликол) полимер којшто 

има молекуларна тежина од приближно 20 kDa 

е сврзан за секоја од амино групите на 

остатокот од лизинот. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/47, C 07K 14/78, C 12N 9/02, C 

12N 15/869, A 61K 38/17, A 61K 38/39, A 61K 

48/00, A 61P 17/00  

(11)  10602   (13) Т1 

(21)  2020/365   (22) 13/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201662320316P  08/04/2016  US 

(96)  28/12/2016 EP16826873.8 

(97)  18/03/2020 EP3377637 

(73)  KRYSTAL BIOTECH, INC. 2100 Wharton 

Street, Suite 701 Pittsburgh, PA 15203, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KRISHNAN, Suma and  AGARWAL, Pooja 

(54)  СОСТАВИ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ПОСТАПКИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА РАНИ, 

НАРУШУВАЊА И БОЛЕСТИ НА КОЖАТА    

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи:  

 

a) херпес симплекс вирус со дефект при 

репликација (ХСВ) којшто содржи 

рекомбинантен геном на херплекс симплекс 

вирус, кадешто рекомбинантниот геном на 

херпес симплекс вирус содржи еден или повеќе 

трансгени коишто кодираат полипептиди 

избрани од групата составена од колаген алфа-

1 (VII) низа на полипептид, лизил хидроксилаза 

3 полипептид и кератин тип I цитоскелетен 17 

полипептид; и  

b) фармацевтски прифатлив носач,  

кадешто рекомбинантниот геном на херпес 

симплекс вирус е изграден за да го намали или 

да го елиминира изразувањето на еден или 

повеќе токсични ХСВ гени.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  E 03D 9/03  

(11)  10604   (13) Т1 

(21)  2020/366   (22) 12/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  DEA102013210435  05/06/2013  DE 

(96)  07/04/2014 EP14716281.2 

(97)  25/03/2020 EP3004474 

(73)  Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 

40589 Düsseldorf , DE 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо 

Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  ZÜCHNER, Lars; LEFFLER, Jens; 

KLEMMSTEIN, Anke; GERHARDS, Katja and 

SCHIEDEL, Marc-Steffen 
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(54)  АПАРАТ ЗА ДОЗИРАЊЕ НА ПРИПРЕМА 

НА АКТИВНА СУПСТАНЦА ВО ТОАЛЕТНА 

ШКОЛКА 

(57)  1  Апарат (1) за дозирање на препарати од 

активни состојки (5,6) во тоалетна школка, која 

содржи кутија (2) која треба да биде поставена 

во тоалетната школка, при што кутијата (2) се 

состои од најмалку прва комора (3) која има 

најмалку еден отвор за одлевање и втора 

комора (4) која има најмалку еден отвор за 

одлевање, првата комора го содржи првиот 

препарат со активна компонента и втората 

комора го содржи вториот препарат со активна 

состојка, при што првата комора (3) го дозира 

првиот препарат со активна состојка (5) како 

активна состојка во форма на раствор во 

тоалетната школка кога водата за испирање 

протекува и го раствара препаратот со активна 

состојка, и вторта комора (4) го дозира вториот 

препарат со активна состојка (6) како активна 

состојка во форма на раствор во тоалетната 

школка кога водата за испирање протекува и го 

раствара препаратот со активна состојка, 

најмалку втората комора (4) се состои од уред 

за временско одложување (11) како би се 

ослободил вториот препарат со активна 

состојка (6) во тоалетната школка со временско 

задоцнување во однос на постапката на 

испирање, и коморите (3,4) се дизајнирани така 

да првиот препарат со активна состојка (5) и 

вториот препарат со активна состојка (6) секој 

се дозира како раствор кој соджи активни 

состојки во тоалетната школка во време на 

меѓусебно порамнување кога еднакво се 

прелеваат, со најмалку еден отвор за излевање 

од комората (4) со помош на уред за временско 

одложување (11) кој има помал вкупен 

дијаметар во однос на излезниот отвор(и) на 

другата комора (3) без уред за временско 

одложување (11) означен со тоа што првиот и 

вториот препарат со активна состојка (5,6) се 

поставени како раствор во кутијата (2), и со тоа 

што уредот за веменско одлужување (11) е 

сифон. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/519, 

A 61P 9/12, A 61P 9/04, A 61P 9/00, A 61P 9/10 

(11)  10605   (13) Т1 

(21)  2020/367   (22) 14/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  PCT/CN2015/098251  22/12/2015  CN 

(96)  20/12/2016 EP16823455.7 

(97)  01/04/2020 EP3394067 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  RAGHAVAN, Subharekha; SMITH, Cameron, 

J.; CHEN, Yi-Heng; LI, Hong; ZHANG, Rui; LI, 

Guoqing; BERGER, Raphelle; GARFUNKLE, Joie; 

MIAO, Shouwu; STELMACH, John; WHITEHEAD, 

Alan; ZHANG, Yong; FU, Jianmin; JI, Gang and 

JIANG, Falong 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 4-АМИНО-2-(1H-

ПИРАЗОЛО[3,4-B]ПИРИДИН-3-ИЛ)-6-ОКСО-

6,7-ДИХИДРО-5H-ПИРОЛО[2,3-D]ПИРИМИДИН 

И СООДВЕТНИТЕ (1H-ИНДАЗОЛ-3-ИЛ) 

ДЕРИВАТИ КАКО CGMP 

МОДУЛАТОРИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение со Формулата (I) 

 

или фармацевтски прифатлива сол негова, 

каде што: 

 

X е C(H) или N; 

секој R1 е независно хало, хидрокси, C1-C3 

алкил, C3-C6 циклоалкил или -O-C1-C3 алкил; 

R2 е: 

 

(a.) C1-C6 алкил, каде што споменатиот C1-C6 

алкил на R2 е незаменет или заменет со 1 до 6 

половини независно селектирани од флуоро 

или -O-C1-C3 алкил; 

(б.) прстен C2, каде што прстенот C2 е: 

 

(i.) C3-C12 циклоалкил; 

(ii.) фенил; 

(iii.) 5- или 6-член моноцикличен хетероарил кој 

што содржи 1 до 2 хатероатоми селектирани од 

N, O, или S; или 

(iv.) 5- или 6-член моноцикличен хатероциклил 

кој што содржи 1 до 2 хатероатоми селектирани 

од N, O, или S; 

 

каде што прстенот C2 е незаменет или заменет 

со 1 до 3 половини независно селектирани од 

хало, цијано, C1-C3 алкил, -O-C1-C3 алкил, или 

оксо; 

 

R4 е C1-C6 алкил, CF3, или C3-C6 циклоалкил; 

прстенот C3 е: 

 

(a.) фенил; 

(б.) 5- или 6-член моноцикличен хетероарил 

или 9- до 10-член бицикличен хетероарил кој 

што содржи 1 до 3 хатероатоми селектирани од 

N, O, или S; 

(в.) 5- или 6-член моноцикличен хатероциклил 

кој што содржи 1 до 3 хатероатоми селектирани 

од N, O, или S; или 

(г.) C3-C6 циклоалкил; 

секој Ra е независно селектиран од хало, 

цијано, C1-C3 алкил, -O-C1-C3 алкил, оксо, или 

хидрокси; 

 

Y е: 
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(a.) врска; 

(б.) група со формулата 

каде што RY1 и RY2 се независно H, C1-C3 

алкил, хидрокси, флуоро, C1-C3 хидроксиалкил, 

или амино; или алтернативно RY1 и RY2, 

заедно со јаглеродниот атом за кој што тие се 

закачени формираат C3-C6 циклоалкил; 

RY3 и RY4 се независно H, C1-C3 алкил, 

хидрокси, флуоро, или C1-C3 хидроксиалкил; 

или алтернативно 

RY3 и RY4, заедно со јаглеродниот атом за кој 

што тие се закачени формираат C3-C6 

циклоалкил; 

(в.) група со формулата 

     

(г.) прстен AH, каде што прстенот AH е C3-C6 

циклоалкил или фенил, каде што прстенот AH е 

незаменет или заменет со 1 до 3 половини 

независно селектирани од хало или C1-C3 

алкил; 

(д.) група -CH=CH-; или 

(ѓ.) група 

                   

Z е: 

(а.) -CO2H; (б.) -C(O)N(H)OH; (в.) 

 

 

(ѓ.) -SO3H; (е.) -P(=O)(OH)2; или (ж.) -

C(O)N(H)S(O)2CH3; 

долниот индекс m е 0, или 2; 

долниот индекс p е 0, 2, или 3; 

долниот индекс q е 0 или 1; 

долниот индекс r1 е 0, 2, 3, или 4; и 

долниот индекс r2 е 0 или 1. 

има уште 33 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 53/86, B 01D 53/62, B 01J 23/52, B 

01J 37/14, B 01J 21/18, B 01J 37/18, B 01J 

35/00, B 01J 37/02, B 01J 37/03, B 01J 37/06, A 

62B 19/02, A 62D 9/00  

(11)  10689   (13) Т1 

(21)  2020/368   (22) 14/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201119171  07/11/2011  GB and 

201161556329P  07/11/2011  US 

(96)  06/11/2012 EP12784663.2 

(97)  29/04/2020 EP2776132 

(73)  Anglo Platinum Marketing Limited 20 

Carlton House Terrace London, SW1Y 5AN  

, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  POULSTON, Stephen; SMITH, Andrew 

William John; BENNETT, Stephen Charles and 

ROWSELL, Elizabeth 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ОБРАБОТКА НА 

ВОЗДУХ 

(57)  1  Апаратура за обработка на воздух, при 

што воздухот кој што има прва концентрација 

на јаглероден моноксид влегува во 

апаратурата, а воздухот кој што може да се 

дише и кој што има втора концентрација на 

јаглероден моноксид излегува од апаратурата, 

при што споменатата прва концентрација е 

поголема од споменатата втора концентрација, 

при што апаратурата содржи средство за 
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обработка на гас, што се состои од: 

i) катализатор за оксидација на јаглероден 

моноксид кој што содржи паладиум и железен 

оксид и 

ii) извор на испарливо соединение кое што 

содржи азот, при што изворот на испарливото 

соединение кое што содржи азот содржи 

апсорбирачки материјал импрегниран со амин 

или амонијак. 

има уште 16 патентни барања 

 

 



 

 

121 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  A 61K 31/5355, A 61K 31/5377, A 61P 

37/00, A 61P 37/06  

(11)  10610   (13) Т1 

(21)  2020/369   (22) 21/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201261681491P  09/08/2012  US and 

201261722718P  05/11/2012  US 

(96)  08/08/2013 EP13752753.7 

(97)  29/04/2020 EP2882441 

(73)  Celgene Corporation 86 Morris Avenue 

Summit, NJ 0790US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SCHAFER, Peter, H.; GANDHI, Anita and 

CHOPRA, Rajesh 

(54)  ТРЕТИРАЊЕ НА ИМУНОЛОШКИ И 

ВОСПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение за употреба во метод за 

третирање, спречување или управување со 

имунолошко заболување или воспалително 

заболување, каде што методот се состои од 

давање на пациент кој што има потреба од тоа 

ефективна количина од споменатото 

соединение, и каде што соединението е 

соединение со формула I  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват, хидрат, стереоизомер, тавтомер или 

рацемска мешавина, и каде што заболувањето 

е лупус, склеродерма, лупус пернио, 

саркоидоза, Шегренов синдром , васкулитис 

предизвикан од ANCA, анти-фосфолипиден 

синдром или миастенија гравис. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/565, A 61K 9/20, A 61P 15/18, A 

61P 5/00  

(11)  10611   (13) Т1 

(21)  2020/370   (22) 21/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20150172767  18/06/2015  EP 

(96)  17/06/2016 EP16733341.8 

(97)  29/04/2020 EP3310333 

(73)  Estetra SPRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 

Liège, BE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  PLATTEEUW, Johannes Jan;  JASPART, 

Séverine Francine Isabelle and VAN DEN 

HEUVEL, Denny Johan Marijn 

(54)  OРОДИСПЕРЗИБИЛНА ДОЗНА 

ЕДИНИЦА КОЈА ШТО ЈА СОДРЖИ 

КОМПОНЕНТАТА НА ЕСТЕТРОЛ  

(57)  1  Oродисперзибилната цврста 

фармацевтска дозна единица на маса помеѓу 

30 и 1,000 mg, при што спомнатата дозна 

единица се состои од: 

• 0.1-25 mas.% честичка на естетрол кои што 

содржат најмалку 90 mas.% од компонента на 

естетрол одбран од групата која што ја 

сочинуваат естетрол, естри на естетрол и 

нивните комбинации; и 

• 75-99.9 mas.% од еден или повеќе 

фармацевтски прифатливи состојки; 

при што цврстата дозна единица опфаќа 

најмалку 100 µg од компоненти на естетролот; 

при што цврстата дозна единица може да биде 

добиена со постапката која што опфаќа: 

• oбезбедување на честички на естетрол кои 

што содржат најмалку 90 mas.% од компоненти 

на естетролот и кои што го имаат среден 

волуменски пречник од 2 µm дo 50 µm; 

• мешање на честички на естетрол со еден или 

повеќе ексципијенси за гранулација за да се 

произведе гранулационата мешавина; 

• мешање на гранулациона мешавина со 

гранулационата течност за да се произведат 

гранули кои што содржат естетрол, при што 
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спомнатата гранулациона течност содржи 

најмалку 60 mas.% на течен растворувач; 

• отстранување на течен растворувач од 

гранулите кои што содржат естетрол за да се 

произведат сувите гранули кои што го содржат 

естетролот; 

• oпционо мешање на сувите гранули со еден 

или повеќе ексципијенси за таблетирање; и 

• формирање на сувите гранули или мешавина 

на сувите гранули и еден или повеќе 

ексципијенси за таблетирање во цврста дозна 

единица. 

има уште 27 патентни барања 

 

 

 (51)  G 01N 33/50, C 07K 14/005, C 12N 15/113, 

C 12N 7/00, C 12N 15/86, C 12N 15/63, C 12Q 

1/70, A 61K 38/17, A 61K 48/00, A 61K 9/00  

(11)  10612   (13) Т1 

(21)  2020/371   (22) 18/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201161478355P  22/04/2011  US 

(96)  20/04/2012 EP17168534.0 

(97)  19/02/2020 EP3254703 

(73)  The Regents of the University of California 

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 

94607, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SCHAFFER, David V.; KLIMCZAK, Ryan R.; 

KOERBER, James T.; FLANNERY, John G.; 

DALKARA MOUROT, Deniz; VISEL, Meike and  

BYRNE, Leah C.T. 

(54)  ВИРИОНИ ОД АДЕНО-АСОЦИРАН 

ВИРУС СО ПРОМЕНЛИВ КАПСИД И МЕТОДИ 

НА УПОТРЕБА  
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(57)  1  Рекомбинантен адено-асоциран вирус 

(рААВ) вирион, или фармацевтски состав што 

го содржи наведениот вирион, за употреба во 

метода на третирање очна болест кај 

индивидуа со потреба од истата, назначено со 

тоа, што составот содржи фармацевтски 

прифатлив ексципиент, и каде што вирионот од 

рекомбинантен адено-асоциран вирус (рААВ) 

содржи:   

 a) варијанта капсид протеин на ААВ, каде што 

варијантата на капсид протеин на ААВ содржи 

вметнување на пептид во ГХ јамката од капсид 

протеин релативно на соодветен родителски 

капсид протеин на ААВ, каде што 

вметнувањето содржи секвенца на амино 

киселина одбрана од LALGETTRPA (СЕК ИД 

БР:45); LANETITRPA (СЕК ИД БР:46),  

 LAKAGQANNA (СЕК ИД БР:47), LAKDPKTTNA 

(СЕК ИД БР:48), KDTDTTR (СЕК ИД БР:57), 

RAGGSVG (СЕК ИД БР:58), AVDTTKF (СЕК ИД 

БР:59), STGKVPN (СЕК ИД БР:60), 

LAKDTDTTRA (СЕК ИД БР:61), LARAGGSVGA 

(СЕК ИД БР:62), LAAVDTTKFA (СЕК ИД БР:63), 

и LASTGKVPNA (СЕК ИД БР:64); и  

 б) хетерологна нуклеинска киселина што 

содржи нуклеотидна секвенца што кодира 

генски производ; каде што варијантата на 

капсид протеин инфицира ретинална клетка.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07H 21/02  

(11)  10695   (13) Т1 

(21)  2020/372   (22) 18/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201562148691P  16/04/2015  US; 

201562232941P  25/09/2015  US and 

201562239400P  09/10/2015  US 

(96)  15/04/2016 EP16780833.6 

(97)  18/03/2020 EP3283080 

(73)  Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2855 Gazelle 

Court Carlsbad, CA 92010 , US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  RIGO, Frank 

(54)  СОСТАВИ ЗА МОДУЛАЦИЈА НА 

ЕКСПРЕСИЈА НА C9ORF72 

(57)  1  Модифициран олигонуклеотид според 

следната формула:  
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(SEQ ID NO: 33) или негова сол.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61M 39/10  

(11)  10613   (13) Т1 

(21)  2020/373   (22) 18/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20080196713P  13/10/2008  US 

(96)  05/10/2009 EP09737265.0 

(97)  25/03/2020 EP2361112 

(73)  ASP Global Manufacturing GmbH 

Im Majorenacker 10 8207 Schaffhausen , CH 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  NGUYEN, Nick, N.; CONSEIL, Philippe and 

FRANCOVICH, Walter 

(54)  КОНЕКТОР НА ТЕЧНОСТИ ЗА 

ПРЕРАБОТУВАЧКИ СИСТЕМ НА ЕНДОСКОП  

(57)  1  Склоп за поврзување (100) за 

пренесување на течности од уред за обработка 

преку канал во медицински уред, при што 

предметниот склоп за поврзување (100) 

содржи: 

 издолжен елемент за поврзување на 

течност (160) што излегува од предметниот 
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медицински уред и е во флуидна комуникација 

со предметниот канал во него, при што 

предметниот предметниот издолжен елемент 

за врзување на течноста (160) има најмалку 

еден елемент за задржување (170) што 

излегува од него; 

 проводник за течност (116) кој има крај 

за снабдување кој оперативно комуницира со 

извор на течноста поврзан со споменатиот 

систем за обработка и крај за празнење; 

тело на конектор (112) прицврстено на 

предметниот крај за празнење на споменатиот 

проводник течност, при што предметното тело 

на конектор (112) содржи:  

крајниот ѕид (113); 

страничен ѕид (115) што излегува од 

споменатиот краен ѕид (113) и дефинира 

празнина во него; и отвор за поврзување преку 

споменатиот краен ѕид (113) така што барем 

дел од споменатиот издолжен елемент (160) за 

поврзување на течност кој на себе го има 

предметниот елемент за задржување  (170) 

може да помине низ тоа; и понатаму опфаќа 

чаура (140, 140 ') примена во споменатата 

празнина (120) и има канал (144, 144') по 

целата должина, со такви димензии да може да 

прими дел  од предметниот издолжен елемент 

(160) за поврзување на течноста во истото така 

што предметниот издолжен елемент (160) за 

врзување на течноста е во и може да се 

отстрани во предметната чаура (140, 140 ') и 

меѓу нив е поставена прва значително 

непропустлива заптивка за да се спречи 

поминување на течност; и 

барем еден заптивен елемент (150) на 

предметната чаура (140, 140') за поставување 

на втора значително непропустлива заптивка за 

спречување на преминување на течност помеѓу 

предметното тело (112) на конекторот и 

предметната чаура (140, 140'), 

каде предметниот елемент за задржување (170) 

на елементот (160) за поврзување на течноста 

е прирабница за задржување (172) и 

предметната прва суштинска непропустлива 

заптивка за да се спречи поминување на 

течност помеѓу чаурата и издолжениот елемент 

за поврзување на течноста е изработена од 

флексибилен флекс на чаурата околу 

прирабница за затворање на елементот за 

поврзување на течности. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/04, C 07D 487/04, C 07D 471/04, 

C 07D 209/18, C 07D 401/04, C 07D 401/06, C 

07D 401/12, C 07D 487/10, C 07D 403/10, C 07D 

403/12, C 07D 413/04, C 07D 417/04, A 61K 

31/4045, A 61P 37/00, A 61P 29/00  

(11)  10614   (13) Т1 

(21)  2020/374   (22) 15/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201462068225P  24/10/2014  US 

(96)  23/10/2015 EP15790407,9 

(97)  01/04/2020 EP3209656 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MACOR, John E.; TINO, Joseph A.; BATT, 

Douglas G.; WATTERSON, Scott Hunter; LIU, 

Qingjie;  AHMAD, Saleem; TEBBEN, Andrew J.; 

GONG, Hua; NGU, Khehyong;  GUO, Weiwei and 

BEAUDOIN BERTRAND, Myra 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КАРБОКСАМИДИ НА 

ИНДОЛ КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со Формула (I):  

            

или негова сол или солват, каде што:  

X е CR4; 

A е:  

  

или  

                            



 

 

128 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

Q2 е -C(O)CH=CH2, -C(O)CH=CHCH2N(CH3)2, -

C(O)C≡CR7, -C(O)C≡C(фенил), -C(O)C≡C(C1-3 

хидроксиалкил), -C(O)C≡CSi(CH3)3, или -

S(O)2CH=CH2; 

R1 е H, -CH3, -CF3, или фенил супституиран со 

нула или 1 R12; 

R2 е H, -CH3, циклопропил, или фенил 

супституиран со нула или 1 R12, под услов еден 

од R1 и R2 е -CH3; 

R3 е F или Cl; 

R4 е H или F; 

R7, на секое појавување, е независно H, C1-4 

алкил, или циклопропил; и 

R12 е F, Cl, -CN, -CF3, или C1-3 алкокси. 

  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395  

(11)  10615   (13) Т1 

(21)  2020/375   (22) 19/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  133212P  25/06/2008  US; 155041P  

24/02/2009  US; 75692P  25/06/2008  US and 

75697P  25/06/2008  US 

(96)  25/06/2009 EP17151756.8 

(97)  11/03/2020 EP3216803 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel 

, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BORRAS, Leonardo; URECH, David and 

GUNDE, Tea 

(54)  СТАБИЛНИ И РАСТВОРЛИВИ 

АНТИТЕЛА ШТО ИНХИБИРААТ ВЕГФ 

(57)  1  Антитело или антиген-врзувачки 

фрагмент од истото за употреба во терапија 

или ин виво дијагноза, антителото или антиген-

врзувачкиот фрагмент од истото содржи 

варијабилен тежок ланец што ја содржи 

аминокиселинската секвенца од СЕК ИД БР: 

164, и варијабилен лесен ланец што ја содржи 

аминокиселинската секвенца од СЕК ИД БР: 87. 

има уште 16 патентни барања 

 

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

31/713, A 61P 3/00  

(11)  10617   (13) Т1 

(21)  2020/376   (22) 19/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201361887288 P  04/10/2013  US and 

201461983720 P  24/04/2014  US 

(96)  03/10/2014 EPA14800179.5 

(97)  26/02/2020 EP3052628 

(73)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc. and Icahn 

School of Medicine at Mount Sinai 300 Third 

Street Cambridge, MA 02142, US and , US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  BETTENCOURT, Brian; FITZGERALD, 

Kevin; QUERBES, William; YASUDA, Makiko and 

DESNICK, Robert, J. 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ 

НА ALAS1 ГЕНСКАТА ЕКСПРЕСИЈА 

(57)  1  Рибонуклеинска киселина со две низи 

(днРНК) за инхибирање експресија на 

ALASназначено со тоа, што днРНК содржи 

чуствителна низа и античуствителна низа, 

античуствителната низа содржи регион на 

комплементарност на ALAS1 РНК транскрипт 

(на пр., СЕК ИД:БР1), која античуствителна 

низа содржи 

usAfsAfGfaUfgAfgAfcAfcUfcUfuUfcUfgsgsu (СЕК 

ИД БР: 4161), каде што c, a, g, u = 2'-OMe 

рибонуклеозиди; Af, Cf, Gf, Uf = 2'F 

рибонуклеозиди; s = фосфоротиоат, или 

секвенца што се разликува за не повеќе од 2, 

или 3 нуклеотиди од истата.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 233/86, A 61K 31/4166, A 61P 5/28, A 

61P 35/00  

(11)  10696   (13) Т1 

(21)  2020/377   (22) 15/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201510574141  10/09/2015  CN and 

20161073458  02/02/2016  CN 

(96)  23/08/2016 EP16843560.0 

(97)  29/04/2020 EP3348546 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Roadб Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang Jiangsu 222047, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  GUO, Changshan; ZHONG, Liang and LU, 

Yun 

(54)  КРИСТАЛНА ФОРМА НА АНДРОГЕН 

РЕЦЕПТОРЕН ИНХИБИТОР И ПОСТАПКА ЗА 

НЕГОВО ПОДГОТВУВАЊЕ  

(57)  1  Кристална форма I на соединение со 

формула (I), се карактеризира со тоа што 

кристалот има спектар на прашкаста 

дифракција со X-зраци, којшто е добиен со 

употреба на Cu-Ka радијација и претставува 2θ 

агол и интерпланарно растојание како што е 

прикажано во Слика во којшто 

карактеристичните највисоки врвови се околу 

8.89 (9.94), 9.97 (8.87), 11.22 (7.88), 14.28 (6.20), 

15.17 (5.83), 15.51 (5.71), 16.77 (5.28), 19.91 

(4.46), 21.13 (4.20), 22.48 (3.95), 24.06 (3.70), и 

26.37 (3.38), 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/705  

(11)  10618   (13) Т1 

(21)  2020/378   (22) 27/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  12306079  07/09/2012  EP 

(96)  09/09/2013 EP13759234.1 

(97)  04/03/2020 EP2892920 

(73)  INSERM (Institut National de la Santé et de 

la Recherche Médicale) and Université de 

Lorraine 10rue de Tolbiac 75654 Paris Cedex 13  

, FR and 34 Cours Léopold CS 25233 54052 

Nancy Cedex, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  GIBOT, Sébastien; BOUFENZER, Amir; AIT-

OUFELLA, Hafid and DERIVE, Marc 

(54)  ИНХИБИРАЧКИ ПЕПТИДИ ИЗВЛЕЧЕНИ 

ОД АКТИВИРАЧКИ РЕЦЕПТОР ИЗРАЗЕНИ НА 

МИЕЛОИДНИ КЛЕТКИ-1 (TREM-1) СЛИЧЕН НА 

TREM ТРАНСКРИПТ 1 (TLT-1) И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1   Пептид со помалку од 50 

аминокиселини кој што содржи најмалку 6 

последователни аминокиселини од низата на 

аминокиселини НИЗА ИД БР: 4 за употреба при 

третирањето на кардиоваскуларно заболување, 

каде што кардиоваскуларното заболување е 

селектирано од миокардијален или церебрален 

инфаркт, акутен миокардијален инфаркт, 

коронарна срцева болест, акутен коронарен 
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синдром, мозочен удар, аневризма, стабилна 

или ангина пекторис како последица на напор, 

кардиомиопатија, хипертензивно срцево 

заболување, хронична срцева слабост, акутна 

срцева слабост, кор пулмонале, срцеви 

дисритмии, воспалително срцево заболување 

како што се ендокардитис, миокардитис, 

периферна артериска болест, миокардијална и 

васкуларна дисфункција поврзана со SIRS и 

атеросклероза. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/68, C 07K 16/28  

(11)  10620   (13) Т1 

(21)  2020/379   (22) 27/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201461931531 P  24/01/2014  US 

(96)  23/01/2015 EP15740600.0 

(97)  06/05/2020 EP3097122 

(73)  NGM Biopharmaceuticals, Inc. 333 Oyster 

Point Blvd. South San Francisco CA 94080, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CHEN, Yu; SHEN, Wenyan; MONDAL, 

Kalyani; LI, Betty, Chan; ARORA, Taruna and 

MATERN, Hugo 

(54)  АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ВО 

БЕТА КЛОТО ДОМЕН 2  

И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1   Антитело кое што се врзува во рамките 

на бета клото домен 2 (KLB2) кое што содржи 

аминокиселински остатоци 657 до 703 од 

човечки бета клото (НИЗА ИД БР: 297), каде 

што антителото содржи: 

(a) варијабилен регион на тежок синџир кој што 

содржи: 

CDR1 кој што содржи НИЗА ИД БР: НИЗА ИД 

БР: 12, или НИЗА ИД БР: 13; 

CDR2 кој што содржи НИЗА ИД БР: 2 или НИЗА 

ИД БР: 14; и 

CDR3 кој што содржи НИЗА ИД БР: 3 или НИЗА 

ИД БР: 15; 

и 

(б) варијабилен регион на лесен синџир кој што 

содржи: 

CDR1 кој што содржи НИЗА ИД БР: 4 или НИЗА 

ИД БР: 16; 

CDR2 кој што содржи НИЗА ИД БР: 5 или НИЗА 

ИД БР: 11; и 

CDR3 кој што содржи НИЗА ИД БР: 6 или НИЗА 

ИД БР: 17. 

има уште 18 патентни барања 

 

 



 

 

134 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  A 01D 46/04, A 01G 3/08, A 23N 15/00  

(11)  10621   (13) Т1 

(21)  2020/380   (22) 27/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20162016425  11/03/2016  NL 

(96)  13/03/2017 EP17716072.8 

(97)  04/03/2020 EP3426063 

(73)  Albertz, Jeannette Wilhelmina 

Raadhuisstraat 34 6441 CP Brunssum , NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Albertz, Jeannette Wilhelmina 

(54)  УРЕД И МЕТОД ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

ЛИСЈА ОД РАСТЕНИЕ 

(57)  1  Уред за отстранување на лисја од 

растение, се состои од: 

надолу продолжена и истегната потпорна 

површина (2) за потпирање на растението; 

пар од уреди за сечење (3) распоредени на 

секоја страна од потпорната површина, каде 

што секој уред за сечење се состои од 

ротирачки склоп од сечила (7) и решетка (4) 

која е распоредена помеѓу склопот од сечила и 

потпорната површина; 

рамка (1) на која е поставен пар од уредите за 

сечење и по можност потпорна површина, каде 

што рамката е конфигурирана да биде 

поставена на површина од почва; 

каде што секој уред за сечење е конфигуриран 

да сече и/или да ги повлекува лисјата од 

растението кои стрчат барем делумно преку 

решетката од останатиот дел на растението.   

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/863, A 61K 39/00  

(11)  10622   (13) Т1 

(21)  2020/381   (22) 27/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201261719429 P  28/10/2012  US 

(96)  28/10/2013 EPA13783852.0 

(97)  06/05/2020 EP2912183 

(73)  Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A, 

3490 Kvistgaard, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STEIGERWALD, Robin and BRINKMANN, 

Kay 

(54)  PR13.5 ПРОМОТОР ЗА РОБУСНИ Т-

КЛЕТКИ И ОДГОВОРИ НА АНТИТЕЛА 

(57)  1  Рекомбинантен модифициран вакцинија 

вирус Анкара (MVA) за употреба во индуцирање 

одговор на робусна CD8 T клетка против 

неоантиген кај човек што содржи 

администрирање една или повеќе 

администрации на наведениот рекомбинантен 

модифициран вакцинија вирус Анкара (MVA) на 

човекот; 

назначено со тоа, што рекомбинантниот MVA 

содржи Pr13.5 промотор оперативно поврзан на 

нуклеотидна секвенца што го кодира 

неоантигенот, 

каде што Pr13.5 промоторот содржи барем 1 

копија на секвенца на нуклеинска киселина од 

барем 40 бази што има барем 95% идентичност 

со СЕК ИД БР:и барем 1 копија на втора 

нуклеотидна секвенца од барем 31 нуклеотиди 

што има барем 95% идентичност со СЕК ИД 

БР:и 

каде што наведениот промотор генерира барем 

1.5-набор повеќе неоантиген-специфични CD8 

T клетки од истите кои се генерирани со 

соодветна MVA конструкција во која промоторот 

е заменет со PrS промоторот дефиниран со 

СЕК ИД БР:6 после единечна имунизација. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4035, A 61K 9/00, A 61K 9/28, A 

61P 29/00  

(11)  10623   (13) Т1 

(21)  2020/382   (22) 27/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201161580626 P  27/12/2011  US 

(96)  26/12/2012 EPA12808662.6 

(97)  06/05/2020 EP2797581 

(73)  Amgen (Europe) GmbH Floor 6-8, 

Suurstoffi 22 6343 Risch-Rotkreuz , CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BHAT, Sreenivas, S. and KELLY, Michael, T. 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА (+)-2-[1-(3-ЕТОКСИ-4-

МЕТОКСИ-ФЕНИЛ)-2-МЕТАНСУЛФОНИЛ-

ЕТИЛ]-4-АЦЕТИЛ АМИНОИЗОИНДОЛИН-1,3-

ДИОН 
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(57)  1  Фармацевтски состав што содржи: 

(A) соединение A: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол во 

количина од 5% до 25% од тежината на 

вкупниот состав; полнач; средство за 

дезинтеграција; и лубрикант, 

назначено со тоа, што полначот содржи лактоза 

монохидрат во количина од 50% до 65% од 

тежината на вкупниот состав; и 

(Б) обложувачка формулација што содржи 

поливинил алкохол. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07H 19/10, C 07H 1/06  

(11)  10690   (13) Т1 

(21)  2020/385   (22) 18/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201417644  06/10/2014  GB 

(96)  29/09/2015 EP15782005.1 

(97)  13/05/2020 EP3204398 

(73)  NuCana plc 77-78 Cannon Street London 

EC4N 6AF, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  GRIFFITH, Hugh 

(54)  МЕТОДИ НА ОДВОЈУВАЊЕ НА 

ГЕМЦИТАБИН-ФОСФАТ 

ДИАСТЕРЕОИЗОМЕРИ 

(57)  1   Метод за добивање најмалку еден 

диастереоизомер на гемцитабин-[фенил-

бензокси-L-аланинил]]- фосфат во 

диастереоизомерна чистотија поголема од 

85%, при што методот се состои од следните 

чекори: 

 

суспендирање на мешавина од гемцитабин-

[фенил-бензокси-L-аланинил]]-(R)-фосфат и 

гемцитабин-[фенилбензокси-L-аланинил]]-(S)-

фосфат во растворувач или мешавина од 

растворувачи за да се формира кашеста маса; 

и 

филтрирање на кашестата маса за да се добие 

цврст гемцитабин-[фенил-бензокси-L-

аланинил]]-фосфат и филтрат кој што содржи 

гемцитабин-[фенил-бензокси-L-аланинил]]- 

фосфат растворен во растворувачот или 

мешавината од растворувачи; 

 

каде што цврстиот гемцитабин-[фенил-

бензокси-L-аланинил]]- фосфат е гемцитабин-

[фенил-бензокси-L-аланинил]]-(R)-фосфат во 

диастереоизомерна чистотија поголема од 85% 

и/или филтратот содржи гемцитабин-[фенил-

бензокси-L-аланил)]-(S)-фосфат во 

диастереоизомерна чистотија поголема од 

85%. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 417/12, C 07D 413/12, 

C 07D 403/12, C 07D 417/14, A 61P 35/00, A 61P 

31/00, A 61P 25/28, A 61P 11/16  

(11)  10628   (13) Т1 

(21)  2020/386   (22) 18/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201416754  23/09/2014  GB 

(96)  22/09/2015 EP15774652.0 

(97)  18/03/2020 EP3197883 

(73)  Mission Therapeutics Limited Babraham 

Hall Babraham Cambridge CB22 3AT, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  MADIN, Andrew; JONES, Alison; KEMP, 

Mark Ian; STOCKLEY, Martin Lee; GIBSON, Karl 

Richard and WHITLOCK, Gavin Alistair 

(54)  НОВИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

  

 

 

негов тавтомер, или фармацевтски прифатлива 

сол од споменатото соединение или тавтомер, 

каде што: 

R1 претставува 5 до 10-член хетероарил 

прстен; 

R2, R3, R4, R5, R6 и R8 секој независно 

претставува водороден атом, цијано, C1-C3 

алкил, C1-C3 алкокси група, или R2 е поврзан 

со R8 за да формира C3-C4 циклоалкил прстен, 

или R6 е поврзан со R7 за да формира C3-C4 

циклоалкил прстен; 

каде што споменатите алкил, алкокси и 

циклоалкил групи може да бидат 

незадолжително заменети со еден или повеќе 

супституенти, кои што може да бидат исти или 

различни, селектирани од хало, деутеро, C1-3 

алкил, C1-3 алкокси, и цијано; 

R7 претставува водороден атом, флуор атом, 

цијано, C1-C3 алкил, CF3, C1-C3 алкокси група 

или хетероарил прстен или е поврзан со R8 за 

да формира спироциклична група или е 

поврзан со R6 за да формира C3-C4 

циклоалкил прстен; 

каде што R1 може да биде незадолжително 

заменет со еден или повеќе од Q1-(R9)n; 

n е 0 или 1; 

Q1 претставува водороден атом, халоген атом, 

цијано, ковалентна врска, -NR10-, -CONR10-, -

NR10CO-, кислороден атом, оксо, нитро, -

S(O)m-, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-
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C6 хидроксиалкил, -CO-, -SO2R1-NR11R12, -

NR11COR12, -NR10CONR11R12, -CONR11R12, 

-CO2R1-NR11CO2R12, -SO2NR11R12, -C(O)R1-

NR11SO2R12, NR11SO2NR13R14, и 

SO2NR1C1-C6 алкилен, -C2-C6 алкенилен, -C1-

C6 алкил, или C1-C2 халоалкил група; 

m е 0, 1 или 2; 

R9 претставува 3 до 10-член хетероциклил, 

хетероарил, арил или циклоалкил прстен; и 

R10, R11 и R12 секој независно претставува 

водороден атом, C1-C6 алкил, или C1-C6 

алкилен група; 

каде што R9 може да биде незадолжително 

заменет со еден или повеќе супституенти 

селектирани од халоген, C1-C6 халоалкил, C1-

C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси, C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 

хидроксиалкил, оксо, цијано, нитро, 

хетероциклил, циклоалкил, хетероарил, арил, -

Q2-NR13CONR14R15, -Q2-NR13R14, -Q2-

NR13COR14, -Q2-COR13, -Q2-SO2R13, -Q2-

CONR13, Q2-CONR13R14, -Q2-CO2R13, -Q2-

SO2NR13R14, -Q2-NR13SO2R14, и -Q2-

NR13SO2NR14R15; каде што споменатите 

алкил, алкокси и хетероарил групи може да 

бидат незадолжително заменети со хало, 

деутеро, C1-3 алкил, хидрокси, C1-3 алкокси, 

цијано, амино, нитро, оксо, арил, хетероарил, 

хетероциклил, C3-C6 циклоалкил, C1-3 

алкиламино, C2-6 алкениламино, ди-C1-3 

алкиламино, C1-3 ациламино, ди-C1-3 

ациламино, карбокси, C1-3 алкоксикарбонил, 

карбамоил, моно-C1-3 карбамоил, ди-C1-3 

карбамоил или кое било од горе наведените во 

кои што хидрокарбил половината е заменета со 

хало; 

или R9 може да биде заменет со 3 до 10-член 

хетероциклил, хетероарил, арил или 

циклоалкил прстен, од кои секој е директно 

закачен или преку поврзувачка група 

селектиран од кислороден, карбонил, 

незадолжително заменет C1-C6 алкилен или 

незадолжително заменет C1-C6 алкиленокси 

синџир; 

Q2 претставува ковалентна врска или C1-C6 

алкилен или C2-C6 алкенилен група; и 

R13, R14 и R15 секој независно претставува 

водород, C1-C6 алкил, хетероциклил, 

хетероарил, арил, или циклоалкил; 

каде што споменатата алкил група може да 

биде незадолжително заменета со хало, 

деутеро, C1-3 алкил, хидрокси, C1-3 алкокси, 

цијано, амино, нитро, оксо, арил, хетероарил, 

хетероциклил, C3-C6 циклоалкил, C1-3 

алкиламино, C2-6 алкениламино, ди-C1-3 

алкиламино, C1-3 ациламино, ди-C1-3 

ациламино, карбокси, C1-3 алкоксикарбонил, 

карбамоил, моно-C1-3 карбамоил, ди-C1-3 

карбамоил или кое било од горе наведените во 

кои што хидрокарбил половината е заменета со 

хало. 
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(51)  C 07D 471/10, C 07D 487/10, A 61K 

31/4178, A 61K 31/4196, A 61K 31/4439, A 61K 

31/506, A 61K 31/4162, A 61K 31/416, A 61K 

31/4245, A 61P 35/00  

(11)  10629   (13) Т1 

(21)  2020/388   (22) 18/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201562142946 P  03/04/2015  US 

(96)  31/03/2016 EP16774232.9 

(97)  26/02/2020 EP3277690 

(73)  Recurium IP Holdings, LLC 10835 Road to 

the Cure, Suite 205 San Diego, CA 92121, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  HUANG, Peter Qinhua; KAHRAMAN, 

Mehmet; SLEE, Deborah, Helen; BUNKER, Kevin, 

Duane; HOPKINS, Chad, Daniel; PINCHMAN, 

Joseph, Robert; ABRAHAM, Sunny; SIT, Rakesh, 

Kumar and SEVERANCE, Daniel, Lee 

(54)  СПИРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение на Формула (I): 

каде што: 

 R1 е избрано од групата што се состои 

од водород, опционално заменет алкил, 

опционално заменет алкенил, опционално 

заменет циклоалкил, опционално заменет 

циклоалкенил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет хетероциклил, опционално заменет 
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циклоалкил(алкил), опционално заменет 

циклоалкенил(алкил), опционално заменет 

арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил), хидрокси, опционално 

заменет алкокси, цијано, опционално заменет 

C-карбокси, опционално заменет N-амидо, 

опционално заменета уреа, нитро, опционално 

заменет сулфенил, опционално заменет 

халоалкил, амино, опционално заменета моно-

заменета амино група, опционално заменета 

ди-заменета амино група и -(CR1a1R1a2)q-R1b, 

каде што q е 2, 3, 4, 5 или 6, секое R1a1 и секое 

R1a2 се независен водород, халоген или 

незаменет алкил и R1b се избира од групата 

што се состои од хидрокси, опционално 

заменет N-амидо, опционално заменет N-

сулфинамидо, опционално заменет N-

сулфонамидо, опционално заменета уреа, 

опционално заменет сулфенил, амино, 

опционално заменета моно-заменета амино 

група и опционално заменета ди-заменета 

амино група; 

 YY2 и Y3 се независни C или N, 

 кога се предвидува дека Y1 е C, тогаш 

R2a се избира од групата што се состои од 

водород, халоген, опционално заменет алкил, 

опционално заменет циклоалкил, опционално 

заменет арил, опционално заменет хетероарил, 

опционално заменет хетероциклил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил), хидрокси, опционално 

заменет алкокси, цијано, нитро, опционално 

заменет сулфенил, амино, опционално 

заменета моно-заменета амино група и 

опционално заменета ди-заменета амино група 

и кога Y1 е N, тогаш R2a недостасува, 

 кога се предвидува дека Y2 е C, тогаш 

R2b се избира од групата што се состои од 

водород, халоген, опционално заменет алкил, 

опционално заменет циклоалкил, опционално 

заменет арил, опционално заменет хетероарил, 

опционално заменет хетероциклил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил), хидрокси, опционално 

заменет алкокси, цијано, нитро, опционално 

заменет сулфенил, амино, опционално 

заменета моно-заменета амино група и 

опционално заменета ди-заменета амино група 

и кога Y2 е N, тогаш R2b е отсутно, 

 кога се предвидува дека Y3 е C, тогаш 

R2c се избира од групата што се состои од 

водород, халоген, опционално заменет алкил, 

опционално заменет циклоалкил, опционално 

заменет арил, опционално заменет хетероарил, 

опционално заменет хетероциклил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил), хидрокси, опционално 

заменет алкокси, цијано, нитро, опционално 

заменет сулфенил, амино, опционално 

заменета моно-заменета амино група и 

опционално заменета ди-заменета амино група 

и кога Y3 е N, тогаш R2c е отсутно, 

 секое R3a, секое R3b, R3c, R3d, секое 

R3e, секое R3f, R3g, R3h, R3i и R3j е независно 

избрано од групата што се состои од водород, 

халоген, опционално заменет алкил, 

опционално заменет алкенил, опционално 

заменет алкинил, опционално заменет 

циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет хетероциклил, опционално заменет 

циклоалкил(алкил), опционално заменет 

арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) хидрокси, опционално 

заменет алкокси, опционално заменет 

халоалкокси, цијано, опционално заменет N-

амидо, опционално заменет C-карбокси, 

опционално заменет оксим, опционално 
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заменет ацил хидрозон, опционално заменет 

сулфенил, опционално заменет сулфинил, 

опционално заменет сулфонил, амино, 

опционално заменета моно-заменета амино 

група, опционално заменета ди-заменета амино 

група и -(CH2)r- R3k, каде што r е 2, 3, 4, 5 или 

6, а R3k се избира од групата што се состои од 

хало, хидрокси, цијано, опционално заменет 

хетероарил, опционално заменет алкокси, 

опционално заменет сулфенил и опционално 

заменет хидразин; 

 секое R4a и секое R4b е независен 

водород, деутериум или опционално заменет 

алкил; 

 R5a, R5b, R5C, R5e, R5f, R5g и R5h се 

избираат независно од групата што се состои 

од водород, опционално заменет алкил, 

опционално заменет алкенил, опционално 

заменет алкинил, опционално заменет 

циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; или 

 R5b и R5c се земаат заедно од форма 

на опционално заменет циклоалкил, 

опционално заменет арил или опционално 

заменет хетероциклил и R5a, R5e, R5f, R5g и 

R5h се избираат независно од групата што се 

состои од водород, опционално заменет алкил, 

опционално заменет алкенил, опционално 

заменет алкинил, опционално заменет 

циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; или 

 R5f и R5g се земаат заедно од форма 

на опционално заменет циклоалкил, 

опционално заменет арил или опционално 

заменет хетероциклил, R5a, R5b, R5c, R5e и 

R5h се избираат независно од групата што се 

состои од водород, опционално заменет алкил, 

опционално заменет алкенил, опционално 

заменет алкинил, опционално заменет 

циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; или 

 R5b и R5c се земаат заедно од форма 

на опционално заменет циклоалкил, 

опционално заменет арил или опционално 

заменет хетероциклил и R5f и R5g се земаат 

заедно од форма на опционално заменет 

циклоалкил, опционално заменет арил или 

опционално заменет хетероциклил и R5a, R5e и 

R5h се избираат независно од групата што се 

состои од водород, опционално заменет алкил, 

опционално заменет алкенил, опционално 

заменет алкинил, опционално заменет 

циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; или 

 R5b и R5g се поврзани преку Y5, каде 

што Y5 е (CR5iR5j)s, каде што s е 2 или 3, а 

секое R5i и секое R5j е независен водород, 

халоген или незаменет алкил, а R5a, R5c, R5e, 

R5f и R5h се избираат независно од групата 

што се состои од водород, опционално заменет 

алкил, опционално заменет алкенил, 

опционално заменет алкинил, опционално 

заменет циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 
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хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; 

 R5C и R5e се поврзани преку Y6, каде 

што Y6 е (CR5kR5l)t, каде што t е 2 или 3, а 

секое R5j и секое R51 е независен водород, 

халоген или незаменет алкил, а R5a, R5b, R5f, 

R5g и R5h се избираат независно од групата 

што се состои од водород, опционално заменет 

алкил, опционално заменет алкенил, 

опционално заменет алкинил, опционално 

заменет циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; 

 R6 е опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил или 

опционално заменет хетероциклил; 

 A1 се избира од групата што се состои 

од опционално заменет C3-10 циклоалкил, 

опционално заменет C3-10 циклоалкенил, 

опционално заменет арил, опционално заменет 

хетероарил и опционално заменет 

хетероциклил; 

 X1 е водород, O или S, кога се 

предвидува дека X1 е водород, тогаш ------ е 

единична врска, а кога X1 е O или S, тогаш ------ 

е двојна врска; 

 X2 е O или S; 

 Y4 е C(Y1a), C или N, 

 Y1a се избира од групата што се состои 

од водород, халоген, незаменет C1-4 алкил и -

O-C1-4 алкил; 

 ------ е единична или двојна врска; 

 каде што кога Y4 е C(Y1a) и ------ е 

единична врска, тогаш R5d се избира од 

групата што се состои од водород, опционално 

заменет алкил, опционално заменет алкенил, 

опционално заменет алкинил, опционално 

заменет циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси, 

 каде што кога Y4 е C и ------ е двојна 

врска, тогаш R5d недостасува и 

 каде што кога Y4 е N, тогаш ------ е 

единична врска и R5d се избира од групата што 

се состои од водород, опционално заменет 

алкил, опционално заменет алкенил, 

опционално заменет алкинил, опционално 

заменет циклоалкил, опционално заменет арил, 

опционално заменет хетероарил, опционално 

заменет циклоалкил(алкил), опционално 

заменет арил(алкил), опционално заменет 

хетероарил(алкил), опционално заменет 

хетероциклил(алкил) и опционално заменет C-

карбокси; 

 m е 0, 1 или 2; 

 n е 0, 1 или 2; и 

 p е 2 или 3. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  F 03B 17/04  

(11)  10630   (13) Т1 
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(30)  16774232.9  31/03/2016  EP 

(96)  26/03/2015 EP17195852,3 

(97)  11/03/2020 EP3296562 

(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. 3/2-11000 Скопје 

(72)  Akbayir, Zeki 
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(54)  МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА 

РОТАЦИОНО ДВИЖЕЊЕ 

(57)  1  Метод за генерирање на ротационо 

движење со помош на гравитациската сила на 

Земјата, каде што оперативните членови (7) се 

внесуваат спротивно на притисокот на водата 

во столбовите за комуницирање на течностите 

(1) со помош на уреди за внесување (116) кои 

што се свртени еден наспроти друг во смисла 

на нивното дејствување на таков начин што 

силата / енергијата потребна за внесување во 

течниот столб (1) делумно се компензира со 

сила / енергија што произлегува од другиот 

течен столб (1), каде што уредите за внесување 

(116), до степенот на силата / енергијата која 

што не е компензирана со помош на цилиндар / 

клип кој што работи со мотор, се подложени на 

влез на енергија во системот, при што е 

предвидено еден погонски клип (17) кој што ги 

контролира двата уреди за внесување (116) по 

пат на движење напред и назад и кој што 

доведува до наизменично внесување на 

оперативните членови (7) во течностите на 

течните столбови (1) и каде што погонскиот 

клип (17) може да се движи напред и назад со 

помош на моторот, каде што оперативните 

позиции на оперативниот клип (17), донесени 

од погонскиот клип (17) и дејствата на 

внесување може да се репродуцираат.  

 

 

 

(51)  A 61K 31/047, A 61K 9/48, A 61K 47/14, A 

61P 19/00, A 61P 19/02, A 61P 9/08, A 61P 19/10, 

A 61P 3/12, A 61P 3/14, A 61P 43/00, A 61P 5/18, 

A 61P 7/00, A 61P 9/02, A 61P 13/12, A 61P 1/04, 

A 61P 1/00, A 61P 19/08  

(11)  10631   (13) Т1 

(21)  2020/392   (22) 28/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  15382042  06/02/2015  EP 

(96)  05/02/2016 EP16702960.2 

(97)  27/05/2020 EP3204047 

(73)  FAES FARMA, S.A. Autonomía, 10 48940 

Leioa - Vizcaya, ES 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  HERNÁNDEZ HERRERO, Gonzalo; SUÑÉ 

NEGRE, Josep María; ORTEGA AZPITARTE, 

Ignacio and DEL ARENAL BARRIOS, Pepa 

(54)  МЕКИ КАПСУЛИ НА КАЛЦИФЕДИОЛ  

(57)  1  Мека капсула која содржи: 

 

а) обвивка на мека капсула, каде обвивката на 

меката капсула содржи: 

 - 40 до 80 %  од тежината е желатин, 

 - 10 до 50 %  од тежината е 

пластификатор избран од група составена од 

глицерол, сорбитол, пропилен гликол, 

полиетилен гликол, дибутил себакат, диетил 

фталат, диметил фталат, триацетин, трибутил 

цитрат, триетил цитрат, и нивни мешавини, 
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количините по тежина се искажани во однос на 

вкупната тежина на обвивката на меката 

капсула; и 

 

а) фармацевтски состав кој содржи: 

- калцифедиол, 

- маслена компонента избрана од група која се 

состои од триглицерид со среден синџир, 

изопропил миристрат, C14-C18 алкил алкохол, 

C14-C18 алкенил алкохол, ланолин алкохол и 

нивни мешавини, и 

- фармацевтски прифатлив органски 

растворувач избран од група која се состои од 

етанол, изопропанол, пропилен гликол, 

полиетилен гликол, бензил алкохол и нивни 

мешавини,  

при што обвивката на меката капсула го 

инкапсулира фармацевтскиот состав и каде 

предметниот фармацевтски состав нема восок. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 21C 11/10, A 21C 11/04  

(11)  10639   (13) Т1 

(21)  2020/393   (22) 22/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  3348145  18/03/2020  EP 

(96)  13/01/2017 EP17151355.9 

(97)  18/03/2020 EP3348145 

(73)  Intersnack Group GmbH & Co. KG 

Peter-Müller-Strasse 3 40468 Düsseldorf, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)   Back, Andrea 

(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ПРОИЗВОДИ ОД ТЕСТО ЗА ЗАКУСКА 

 

(57)  1  Метод за производство на наредени 

чипсови кои што имаат отсечени внатрешни 

делови од исушени и/или делумно 

прегелатинизирани сурови материјали 

селектирани од групата која што се состои од 

компир во прашок, пченкарен прашок, ориз во 

прашок, сладок компир во прашок и пченичен 

прашок, при што споменатите сурови 

материјали се во форма на прашок, брашно, 

скроб или пире, кој што се состои од: 

 

поставување кора од тесто на лента за 

пренесување (120); 
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пренесување на кората од тесто со помош на 

лентата за пренесување (120); 

метод на сечење од два чекори кој што се 

состои од: 

 

отсекување на отворите од тесто во кората од 

тесто со помош на првиот уред за сечење (200); 

сечење на парчиња тесто со помош на втор 

уред за сечење (140), при што се формираат 

парчиња од тесто со контури на празни 

наредени чипсови, каде што секое парче од 

тесто има најмалку еден отвор на тестото, 

отсечен со првиот уред за сечење (200) ; и 

пржење на парчињата од тесто. 

има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/3A 61K 31/445, A 61K 31/496, A 

61P 25/28  

(11)  10640   (13) Т1 

(21)  2020/394   (22) 22/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201641017205  18/05/2016  IN 

(96)  03/08/2016 EP16766622.1 

(97)  29/04/2020 EP3484467 

(73)  Suven Life Sciences Limited 5th Floor 

Serene Chambers Road No. 5, Off Avenue 7, 

Banjara Hills Hyderabad, Telangana 500034  

, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari; 

BHYRAPUNENI, Gopinadh; KAMBHAMPATI, 

Ramasastri and  JAYARAJAN, Pradeep 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА ЧИСТИ 

АНТАГОНИСТИ НА 5-HT6 РЕЦЕПТОР СО 

ИНХИБИТОР НА 

АЦЕТИЛХОЛИНСТЕРАЗА 

 

(57)  1  Комбинација која што содржи чист 

антагонист на 5-HT6 рецептор и инхибитор на 

ацетилхолинестераза; 

каде што: 

 

чистиот антагонист на 5-HT6 рецептор е 

селектиран од, 

1-[(2-Бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-

метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол; 

1-[(4-Флуорофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-

метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол; и 

1-[(4-Изопропилфенил)сулфонил]-5-метокси-3-

[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  G 05F 1/10, G 05F 1/46, G 05F 3/10, G 06F 

1/02, G 06F 1/03  

(11)  10641   (13) Т1 

(21)  2020/395   (22) 22/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  TO20120378  30/04/2012  IT 

(96)  26/04/2013 EP13727999.8 

(97)  26/02/2020 EP2845021 

(73)  Prodit Engineering S.r.l. Via Asti 81 10026 

Santena (TO), 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 
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(72)  LA ROSA, Mario; FUSERO, Sergio; 

PETROCELLI, Fortunato and BRUNO VENTRE, 

Giorgio 

(54)  УРЕД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ СТРУЈА И 

МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА СТРУЕН БРАН 

(57)  1  Уред за генерирање струја кој што се 

состои од единица за обработка (2) која што 

содржи: 

 

- влезен модул (6) дизајниран така да добива 

влезни податоци кои што претставуваат 

посакуван струен бран; 

- модул за управување и контрола (8) кој што е 

поврзан со влезниот модул (6) и дизајниран за: 

 

а) примање на влезните податоци кои што го 

претставуваат посакуваниот струен бран; 

б) генерирање на примарен напонски бран; 

 

- излезен модул (12) кој што е поврзан со 

модулот за управување и контрола (8) и 

дизајниран така да го прима примарниот 

напонски бран и да го обработува за да се 

генерира излезен струен бран, 

при што споменатиот модул за управување и 

контрола (8) е понатаму дизајниран за: 

 

в) прием на излезен струен бран од излезниот 

модул (12); 

г) споредување на споменатиот струен бран со 

посакуваниот струен бран и, доколку излезниот 

струен бран нема, во моментот, вредност која 

што се наоѓа во однапред определен распон на 

соодветната вредност на посакуваниот струен 

бран, модифицирање на примарниот напонски 

бран за да се добие нов излезен струен бран 

кој што е во суштина еднаков на посакуваниот 

струен бран, 

 

што се карактеризира со тоа што споменатиот 

модул за управување и контрола (8) е 

дизајниран за: 

 

д) пресметување на функцијата за пренос 

помеѓу излезниот струен бран и примарниот 

напонски бран; 

ѓ) примена на функцијата за пренос со цел да 

се добие нов примарен напонски бран; 

е) повторување на чекорите в) - ѓ) сѐ додека 

примарниот напонски бран кој што се добива не 

одговара на излезен струен бран кој што има, 

во моментот, вредност која што се наоѓа во 

однапред определен распон на соодветната 

вредност на посакуваниот струен бран; 

ж) примена (110) на пропорционална-

интегрална контрола на примарниот напонски 

бран кој што е добиен во чекорот е) за да се 

добие конечен излезен струен бран; 

з) контролирање (112) на стабилноста на 

крајниот излезен струен бран; 

ј) споредување (114) на конечниот излезен 

струен бран со саканиот струен бран и 

проверка дали тие се совпаѓаат. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/00, C 07K 14/735, C 12N 15/85  

(11)  10642   (13) Т1 

(21)  2020/396   (22) 19/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201461977037P  08/04/2014  US 

(96)  08/04/2015 EP15718060.5 

(97)  25/03/2020 EP3129400 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591-6707, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan; TU, 

Naxin and MEAGHER, Karolina A. 

(54)  НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО 

ИМААТ ХУМАНИЗИРАНИ FC-ГАМА 

РЕЦЕПТОРИ  

(57)  1  Глушец којшто изразува FcγRI ген 

којшто содржи FcγRI промотер и регулаторна 

секвенца на FcγRI протеин којшто содржи: 

 

екстрацелуларен дел на човечка FcyRI α низа 

којашто содржи човечки EC1 домен, човечки 

EC2 домен, човечки EC3 домен или нивна 

комбинација; и  

цитоплазматски домен на човечка FcγRI α низа. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  B 01D 15/26, A 61K 36/185  

(11)  10643   (13) Т1 

(21)  2020/397   (22) 29/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201562106644 P  22/01/2015  US 

(96)  22/01/2016 EP16703930.4 

(97)  01/04/2020 EP3247371 

(73)  Phytoplant Research S.L. Rabanales 21 

The Science and Technology Park of Córdoba 

Calle Astrónoma Cecilia Payne. Edificio 

Centauro módulo B-14014 Córdoba, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  NADAL ROURA, Xavier 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА 

КАНАБИНОИДИ, СОСТАВИ И ПРИБОРИ ЗА 

НИВ 

(57)  1  Метод за прочистување на еден или 

повеќе канабиноиди од растителен материјал, 

при што методот се состои во суштина од 

следниве чекори: 

 

а) инкубирање на растителниот материјал со 

неполарен растворувач селектиран од групата 

која што се состои од нафтен етер (40-60°C), 

пентан и хексан за да се формира прва 

мешавина на растворувачи која што извлекува 

еден или повеќе канабиноиди од растителен 

материјал; 

б) намалување на волуменот на првата 

мешавина на растворувачи на околу 50% или 

помалку од оригиналниот волумен на првата 

мешавина на растворувачи во чекорот (а) со 

што се концентрира едниот или повеќето 

канабиноиди; 

в) инкубирање на намалената прва мешавина 

на растворувачи на температура во распон од 

околу -70°C до околу 40°C за да се 

кристализира едниот или повеќето 

канабиноиди; 

г) инкубирање на едниот или повеќето 

кристализирани канабиноиди со неполарниот 

растворувач, каде што неполарниот 

растворувач е истиот неполарен растворувач 

како во чекорот (а) за да се формира втора 

мешавина на растворувачи, со што се раствора 

најмалку 50% од едниот или повеќето 

кристализирани канабиноиди; и 

д) инкубирање на втората мешавина на 

растворувачи на температура во распон од 

околу -70°C до околу 40°C за да се 

кристализира едниот или повеќето 

канабиноиди, а со тоа да се добие 

прочистување на едниот или повеќето 

канабиноиди. 

има уште 11 патентни барања 
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 (51)  A 61K 38/17, A 61K 39/00, A 61K 9/50, A 

61P 27/02  

(11)  10652   (13) Т1 

(21)  2020/399   (22) 29/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201161561525P  18/11/2011  US 

(96)  18/11/2012 EP18173299.1 

(97)  27/05/2020 EP3384903 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591-6707, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WALSH, Scott and CHEN, Hunter 

(54)  МИКРО-ЧЕСТИЧКИ КОИШТО СОДРЖАТ 

ТЕРАПЕВТСКИ ПРОТЕИН ОБЛОЖЕН СО 

БИОДЕГРАДИБИЛЕН ПОЛИМЕР ЗА 

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтска формулација со 

продолжено ослободување за употреба во 

стаклесто тело за лекувањето на васкуларни 

очни нарушувања, фармацевтската 

формулација содржи микрочестички коишто 

имаат дијаметар од 2 микрони до 70 микрони, 

микрочестичките коишто имаат јадро на 

протеинска честичка во рамките на полимернa 

кора, протеинската честичка содржи помалку од 

3% вода со тежина, кадешто микрочестичката 

го ослободува протеинот во физиолошка 
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водена средина на околу 37°C со стапка од 

околу 0.01 mg/неделно до околу 0.30 

mg/неделно за барем 60 денови. 

 

  

има уште 13 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61B 18/00, A 61B 18/06, A 61B 5/00, A 

61B 5/107, A 61F 7/00, A 61F 7/03, A 61H 39/06, 

A 61H 39/08, A 61H 5/00  

(11)  10653   (13) Т1 

(21)  2020/400   (22) 29/05/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20110109026  24/10/2011  KR and 

20110132577  12/12/2011  KR 

(96)  24/10/2012 EP12843411.5 

(97)  06/05/2020 EP2772241 

(73)  Ceragem Co., Ltd. 177-14 Osaekdang-ri, 

Seonggeo-eup Seobuk-gu, Cheonan-si 

Chungcheongnam-do 331-83KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  LEE, Hea Sung;  LEE, Taek Seung; CHOI, 

Sang Ui; PARK, Chang Soo and KIM, Yong Hee 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТИП 

НА ТЕЛО ЗА УРЕД  ЗА ТЕРМОТЕРАПИА 

(57)  1  Постапката за одредување на тип на 

човечко тело за термотерапииската апаратура, 

којa што опфаќа: 

 

фазата 1 на скенирање на целиот рбет на 

корисник со движење на моксибустиониот уред  

(110) кој што реагира на контролен сигнал на 

управувачката единица по должина на 

преносниот пат со помош на хоризонталниот 

мотор (140); 

фазата 2 на мерење на работната струја на 

хоризонталниот мотор (140), детекции на 

детерминативна точка од прв тип на тело во 

регија на пршлени број 1 и број 10 по основа на 

крива на измерена работна струја, и детекции 

на детерминативната точка од друг тип на тело 

во регија на пршлен број 24;  

фазата 3 на пресметка, ако моксибустиониот 

уред се навалува кога моксибустиониот уред 

преминува преку карлицата, кога постојат криви 

со два пика во детерминативна точка од друг 

тип на тела, пресечни точки помеѓу екстензии 

на надворешни падини на криви со два пика, 

одредување на пресметаната пресечна точка 

на пресек за да биде пик од вредноста во регија 

на пршлен број 24, и поставување на одреден 

пик од вредност за детерминативна точка од 

друг тип на тело; и 
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фазата 4 за добивање на стандардни податоци 

на рбетот од база на податоци, и пресметање 

на вкупната должина на рбетот и должина на 

секој од пршленови со помош на стандардни 

податоци и две детерминативни точки на тип на 

тело.   

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/567, C 07K 16/24, A 61K 47/18, A 

61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 39/395, A 61K 

39/00, A 61K 47/26  

(11)  10658   (13) Т1 

(21)  2020/601   (22) 07/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20050754889P  29/12/2005  US 

(96)  28/12/2006 EP17156111.1 

(97)  17/06/2020 EP3219328 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview 

Drive Horsham, PA 19044, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  CUNNINGHAM, Mark; BENSON, Jacqueline; 

CARTON, Jill; RAUCHENBERGER, Robert; 

SWEET, Raymond and ORLOVSKY, Yevgeniya I. 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИ-ИЛ-23 АНТИТЕЛА, 

СОСТАВИ, ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ 

 

(57)  1  Изолирано антитело ИЛ-23п19, каде 

споменатото антитело е целосно човечки 

создадено од изолиран фаг и се врзува за ИЛ-

23п19 или негов фрагмент, каде споменатото 

антитело се врзува за човечки ИЛ-23п19 на 

еден или повеќе остатоци од аминокиселини 

93-105 СЕК ИД БР: 145. 

има уште 11 патентни барања 



 

 

153 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 

(51)  H 04L 12/14, H 04W 4/24  

(11)  10655   (13) Т1 

(21)  2020/602   (22) 07/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  152696 P  14/02/2009  US 

(96)  11/02/2010 EP18197485.8 

(97)  27/05/2020 EP3447702 

(73)  Net2Text Limited 377 East 33rd Street 

Suite 20B New York, NY 10016, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  RAMMAL, Karim, Anwar 

(54)  БЕЗБЕДЕН МЕТОД ЗА ПЛАЌАЊЕ И 

ФАКТУРИРАЊЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА БРОЈ 

ИЛИ НА СМЕТКА НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 
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(57)  1  Компјутерски имплементиран систем за 

обработка на плаќања на стоки или услуги 

(105), при што сис¬темот се состои од: 

 

процесор за плаќање (110) конфигуриран така 

да добива барање за плаќање на стоки или 

ус¬лу¬ги (105) од еден трговец (104), 

каде што барањето за плаќање вклучува број 

на мобилен телефон или сметка на мобилен 

телефон на корисникот (102); 

процесорот за плаќање (110) е конфигуриран 

така да испраќа текстуална порака со барање 

за одобрување на плаќање до мобилниот 

телефон на корисникот (102) со која што се 

бара одобрување на плаќање на барањето за 

плаќање; 

процесорот за плаќање (110) е конфигуриран 

така да добива текстуална порака за 

одобрување на плаќањето од мобилниот 

телефон на корисникот (102) со која што се 

одобрува или не се одобрува плаќањето на 

барањето за плаќање; 

доколку текстуалната порака за одобрување на 

плаќањето од мобилниот телефон на 

корисникот (102) го одобрува плаќањето на 

барањето за плаќање, процесорот за плаќање 

(110) е конфигуриран така да му плати на 

трговецот (104) за стоките или услугите (105) и 

да ја задолжи сметката на мобилниот телефон 

на корисникот (102) за плаќањето; и 

доколку текстуалната порака за одобрување на 

плаќањето од мобилниот телефон на 

корисникот (102) не го одобрува плаќањето на 

барањето за плаќање или доколку текстуалната 

порака за одобрување на плаќањето не е 

добиена во однапред определен временски 

период, процесорот за плаќање (110) е 

конфигуриран така да одбие да му плати на 

трговецот (104) за стоките или услугите (105), 

каде што процесорот за плаќање (110) е 

имплементиран со подготовката на интегрирано 

коло специфично за апликацијата или со 

поврзување на соодветна мрежа со 

конвенционални компонентни кола, 

што се  карактеризира со 

тоа што по добивањето на текстуалната порака 

за одобрување на плаќањето од мобилниот 

телефон на корисникот (102) со која што се 

одобрува плаќањето, процесорот за плаќање 

(110) е конфигуриран така да му овозможи на 

мобилниот телефон на корисникот (102) да 

добие потврда за плаќањето на бараните стоки 

или услуги (105) од трговецот (104), 

вклучително информации за испораката, 

промотивни пораки и/или купони. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  B 01D 53/94, B 01J 23/44, B 01J 37/02, F 

01N 3/10  

(11)  10654   (13) Т1 

(21)  2020/603   (22) 07/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201213571996  10/08/2012  US 

(96)  28/08/2013 EP13770986.1 

(97)  27/05/2020 EP2882523 

(73)  BASF Corporation 100 Park Avenue 

Florham Park, NJ 07932, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SUNG, Shiang; STIEBELS, Susanne; 

WENDT, Claudia; ROTH, Stanley A. and  

DOERING, Helke 
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(54)  КОМПОЗИТЕН КАТАЛИЗАТОР ЗА ДИЗЕЛ 

ОКСИДАЦИЈА 

(57)  1  Композитен катализатор за оксидација 

за намалување на емисиите од издувни гасови 

од мотор со лесно согорување се состои од: 

подлога на носач која има должина, влезен крај 

и излезен крај, каталитички материјал за 

оксидативна катализа на носачот, 

каталитичкиот материјал за оксидативна 

катализа вклучува долен слој за плакнење и 

горен слој за плакнење; 

долниот слој за плакнење се состои од 

огноотпорна потпора од метален оксид, 

компонента од платина (Pt) и компонента од 

паладиум (Pd) во тежински сооднос од PT на 

PD во опсегот од 4:1 до 1:4; и 

горниот слој за плакнење се состои од зеолит, 

Pt и огноотпорна потпора од метален оксид, 

горниот слој за плакнење има количина на 

паладиум под 10% од тежината на метал од 

групата на паладиум во горниот слој за 

плакнење, композитиниот катализатор за 

оксидација е ефективен да намали 

јаглеводород или јаглероден моноксид, и да го 

оксидира NO до NO2 во моторот со лесно 

согорување, и 

каде што горниот слој за плакнење се состои од 

поголемо оптеретување  на металите од 

групата на платина отколку долниот слој за 

плакнење да ја максимизира NO оксидацијата.   

има уште 8 патентни барања 
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(51)  F 16K 11/06, F 16K 7/12, F 16K 17/34  

(11)  10656   (13) Т1 

(21)  2020/604   (22) 07/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20100381320P  09/09/2010  US and 

20113226161  06/09/2011  US 

(96)  07/09/2011 EP11824040.7 

(97)  20/05/2020 EP2614278 

(73)  MAC Valves, Inc. 30569 Beck Road Wixom, 

Michigan 48393, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)   SIMMONDS, Jeffrey and NEFF, Robert H. 

(54)  “ВЕНТИЛ СО УРАМНОТЕЖЕН 

ПРИТИСОК СО ЕЛЕМЕНТ СО МЕМБРАНСКИ 

ВЕНТИЛ КАКО КРАЕН ЗАПТИВАЧ” 

(57)  1  Состав на вентил со урамнотежен 

притисок и заптивна мемрана (10, 120, 160, 200, 

254), се состои од: 

 

тело вентил (12); и 

кертриџ (14, 121) поврзан со телото на 

вентилот (12),  

кертриџот се состои од:  

 

крај за полнење на кертриџот (56);  

член за заптивање (80) прицврстен на крајот за 

полнење на кертриџот (56); и член на вентил 

(60, 126, 202)  

што се лизга коаксијално на надолжна оска (64) 

на телото на вентилот (12), при што членот на 

вентилот (60,126, 202) вклучува крај на клипот 

(78) што е лизгачки примен во цилиндарска 

празнина (94) од заптивниот член (80) и 

арматурни делови (62, 164) спротивно 

ориентирани од крајот на клипот (78); и 

мембрана од еластичен дел (82, 212) поврзана 

и проширена дијаметрално нанадвор од членот 

на вентилот (60, 126,202), со тело со мембрана 

(83), споено меѓу заптивниот член (80) и крајот 

за полнење на кертириџот (56), создавајќи 

граница со флуиден притисок.  

 

се карактеризира со тоа што телото на 

мембраната е конфигурирано така што кога 

делот за арматурата (62, 164) на членот на 

вентилот (60, 126, 202) лизгачки се поместува 

коаксијално на надолжната оска (64) на телото 

на вентилот (12) на отворот на вентилот со 

активирање на калем (28), присилната сила што 

ја создава мембраната (82, 212) кога телото на 

мембраната (83) еластично се дефлектира меѓу 

затвореното место на вентилот и отворот на 

вентилот, силата на присилување 

последователно помага лизгачко движење на 

членот на вентилот (60,126, 202) со што се 

намалува времето на затворање на вентилот за 

да се достигне затворената положба на 

вентилот кога калемот (28) е деактивиран. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/506, A 61P 17/00, A 

61P 17/14, A 61P 35/00, A 61P 37/06, A 61P 

37/08, A 61P 43/00, A 61P 13/12, A 61P 11/06, A 

61P 29/00  

(11)  10657   (13) Т1 

(21)  2020/605   (22) 10/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  2014177969  02/09/2014  JP 

(96)  02/09/2015 EP15838466.9 

(97)  05/08/2020 EP3190116 

(73)  Nippon Shinyaku Co., Ltd. 14, Kisshoin 

Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi 

Kyoto 601-8550, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  SHIBA, Yoshinobu and  AKIYAMA, Satoshi 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ ПИРАЗОЛОТИАЗОЛ И 

ЛЕКОВИ КОИ ГО СОДРЖАТ ИСТОТО  

(57)  1   Соединение пиразолотиазол прикажано 

со формулата [I]:  

                  

каде што, R1 е водород, алкил или алкокси; Z е 

-OR3 или -NR4R5; во кои R3 е алкил, алкил 

заменет со циклоалкил, циклоалкил, арил или 

хетероарил; R4 е водород или алкил; R5 е 

алкил, циклоалкил или заситена 

хетероциклична група, алкилот и циклоалкилот 

во R5 се опционално заменети со една или две 

групи избрани од групата која се состои од 

следните соединенија од (1) до (6):  

  

(1) хидрокси, (2) алкокси, and дифлуороалкокси, 

(3) циклоалкил, циклоалкил заменет со 

(дифлуороалкокси)алкил и циклоалкил заменет 

со алкоксиалкил, (4) заситена хетероциклична 

група опционално заменета со 

(дифлуороалкокси)алкил, (5) арил, арил 



 

 

159 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

заменет со халоген и арил заменет со алкокси, 

и (6) нитрил, и  

  

наведената заситена хетероциклична група во 

R5 е опционално заменета со една или две 

групи избрани од групата која се состои од 

следните соединенија од (1) до (3):  

  

(1) алкил, (2) алкилкарбонил, и (3) 

алкоксикарбонил;  

  

  EP 3190116  

2  

  

R2 е хидрокси или -NHR8, во која R8 е 

хетероарил, хетероарил заменет со халоген, 

хетероарил заменет со алкил, -COL-COOL2 или 

-SO2L3,  

  

наведениот L1 е група избрана од група која се 

состои од следните соединенија од (1) до (5):  

  

(1) алкил, монохалоалкил, дихалоалкил, 

трихалоалкил и алкил заменет со алкокси, (2) 

циклоалкил, (3) арил, (4) хетероарил, и (5) 

диалкиламино и циклоалкиламино,  

  

наведениот L2 е група избрана од група која се 

состои од следните соединенија од (1) до (3):  

  

(1) алкил, монохалоалкил, дихалоалкил, 

трихалоалкил и алкил заменет со алкокси, (2) 

циклоалкил, и (3) диалкиламиноалкил, и  

  

наведениот L3 е алкил или циклоалкил, или 

нивна фармацевтски прифатлива сол или 

солват.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07D 231/18, A 61K 31/415, A 61P 29/00 

(11)  10659   (13) Т1 

(21)  2020/606   (22) 10/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201806578  23/04/2018  GB 

(96)  23/04/2019 EP19721230.1 

(97)  27/05/2020 EP3606909 

(73)  Inflazome Limited 88 Harcourt Street 

Dublin 2, IE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  MACLEOD, Angus; MILLER, David; DEL RIO 

GANCEDO, Susana and STRATFORD, Samuel 

Alexander 

(54)  НАТРИУМОВА СОЛ НА N-((1,2,3,5,6,7-

ХЕКСАХИДРО-S-ИНДАЦЕН-4-ИЛ) 

КАРБАМОИЛ)-1-ИЗОПРОПИЛ-1 Н-ПИРАЗОЛ-

3-СУЛФОНАМИД 

(57)  1  Натриумова сол на N-((1,2,3,5,6,7-

хексахидро-s-индацен-4-ил) карбамоил)-1-

изопропил-1H-пиразол-3-сулфонамид или 

хидрат или солват од тоа. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  F 41A 21/30, F 41A 21/28  

(11)  10660   (13) Т1 

(21)  2020/607   (22) 10/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  93152  18/07/2016  LU 

(96)  14/07/2017 EP17746003.7 

(97)  17/06/2020 EP3485216 

(73)  BreveX S.A. P.O. Box 233 Rue Edouard-

Payot 4 1000 Lausanne 10, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  BARCHERINI, Antonio 

(54)  ПРИДУШУВАЧ ЗА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

(57)  1  Уред за придушување за огнено оружје, 

посебно за пушка или друго долго или кратко 

огнено оружје, кој што се состои од: 

најмалку две крилца за затворање (10) 

поставени трансверзално во однос на оската на 

цевката на огненото оружје со цел привремено 

да ја затвори цевката и да го спречи 

поминувањето на гасовите од согорувањето и 

звучниот бран кон устата на цевката кога 

куршумот е испукан, и 

единица за активирање (2, 4, 5), која што има 

најмалку еден отвор (3) направен во цевката на 

огненото оружје над крилцата за затворање 

(10) за да се формира довод на гас (3) кој што 

придвижува еден контролен механизам (6-9); 

контролниот механизам (6-9) кој што има 

најмалку две рачки на полугата за амплитуда 

(8, 12) поставени вртливо на стожери (7) 

закачени за цевката, при што секоја рачка на 

полугата за амплитуда (8, 12) е споена со едно 

од крилцата за затворање (10), 

единицата за активирање (2, 4, 5) која што се 

активира преку контролниот механизам (6-9) за 

да се овозможи трансверзално движење на 

крилцата за затворање (10) помеѓу отворена 

позиција, во која што крилцата (10) 

овозможуваат муницијата да помине кон устата 

на цевката, и затворена позиција, која што го 

спречува минувањето на гасовите од 

согорувањето и звучниот бран откако ќе помине 

муницијата,  

што се карактеризира со тоа што уредот 

понатаму се состои од: 

единица за издувни гасови (121-27), која што 

има најмалку една цевка за издувни гасови 

(121), сместена на цевката над крилцата за 

затворање (10) така да ги пренасочува гасовите 

од согорувањето и звучниот бран и да им 

овозможи да бидат испразнети од цевката, и со 

тоа што единицата за активирање (2, 4, 5) има 

клип за активирање, сместен во еден цилиндер 

(16) закачен на цевката и продолжен со шипка 

(2), при што доводот на гас (1) во цевката го 

придвижува клипот, продолжен со шипката (2), 

во правец кој што е генерално паралелен со 

оската на цевката. 

има уште 14 патентни барања 
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 (51)  A 61K 31/506, A 61K 31/56, A 61K 31/585, 

A 61K 31/722, A 61K 47/36, A 61K 8/34, A 61K 

8/49, A 61K 9/00, A 61K 8/63, A 61K 8/73, A 61K 

8/97, A 61Q 5/00, A 61Q 7/00  

(11)  10661   (13) Т1 

(21)  2020/609   (22) 10/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20080161757  04/08/2008  EP 

(96)  29/07/2009 EP0980454.0 

(97)  29/07/2020 EP2307031 

(73)  Polichem SA 50, Val Fleuri L-1526 

Luxembourg, LU 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MURA, Emanuela and MAILLAND, Federico 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА ФИНАСТЕРИД ЗА 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕК ВО КОСА И СКАЛП 

(57)  1  Состав којшто содржи:  

 

(a) хидроксипропил-цитозан или негова 

физиолошка прифатлива сол во количина од 

0.25 до 2.0% во однос на вкупната тежина на 

составот; 

(b) финастерид; 

(c) барем еден испарлив растворувач избран од 

етанол или изопропанол во количина од 35% до 

80% во однос на вкупната тежина на составот; 

и  

(d) вода, 

 

за употреба во лекувањето и/или заштита на 

состојби на скалп и/или коса и/или болести.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  10662   (13) Т1 

(21)  2020/610   (22) 10/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201161474362P  12/04/2011  US 

(96)  12/04/2012 EP18186518.9 

(97)  10/06/2020 EP3465844 

(73)  Verinata Health, Inc. 5200 Illumina Way 

San Diego, California 92122, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  RAVA, Richard P.; RHEES, Brian K. and 

BURKE, John P. 

(54)  РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНОМСКИ 

ФРАКЦИИ СО УПТРЕБА НА БРОЈ НА КОПИИ 

НА ПОЛИМОРФИЗМИ  

(57)  1  Постапка за проценка на дел од ДНК на 

фетусот во ДНК добиен од телесна течност на 

бремена личност, постапка што опфаќа: 

(a) вадење ДНК од примерок од телесна 

течност под услови што извлекуваат ДНК  од 

геномот на мајката и геномот на фетусот 

присутен во телесната течност; 

(b) секвенцирање на извадената ДНК со 

секвенциер на нуклеински киселини, во услови 

што произведуваат секвенци на ДНК сегментот 

што содржат еден или повеќе полиморфизми; 

(c) усогласување, или на друг начин 

мапирање, на секвенци на ДНК сегменти 

добиени со секвенционирање на ДНК од 

телесна течност, со еден или повеќе од 

наведените полиморфизми на референтната 

секвенца, при што мапирањето се изведува со 

употреба на компјутерска опрема програмирана 

за мапирање на секвенци на нуклеинска 

киселина во контекст на еден или повеќе од 

наведените полиморфизми; 

(d) утврдување на фреквенцијата на алели 

на мапирани секвенци на ДНК сегментот за 

најмалку еден од наведените полиморфизми; 

(e) класификација на најмалку еден 

наведен полиморфизам, врз основа на 

комбинација на зигот на бремената личност и 

зиготот на фетусот; и 

(f) проценка на дел од ДНК на фетусот во 

ДНК добиен од бремена личност, користејќи ја 

фреквентноста на алелите утврдени во (d) во 

комбинација со класификацијата на зигот од (е), 

при што (d) - (f) се изведуваат на еден или 

повеќе процесори кои работат според 

програмските упатства за утврдување 

,класификација и проценка; и 
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при што класификацијата во (e) класифицира 

најмалку еден полиморфизам во една од 

следните комбинации: (i) бремената личност е 

хомозиготна и фетусот е хомозиготен, (ii) 

бремената личност е хомозиготна, а фетусот е 

хетерозиготен, (iii) бремената личност е 

хетерозиготна,  а фетусот е хомозиготен и (iv) 

бремената личност е хетерозиготна и фетусот е 

хетерозиготен. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/86, A 61K 35/76, A 61K 39/00  

(11)  10664   (13) Т1 

(21)  2020/612   (22) 11/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  2014620794493 P  13/11/2014  US 

(96)  12/11/2015 EP15794900.9 

(97)  22/07/2020 EP3218504 

(73)  Université de Genève 24, rue du Général-

Dufour 1211 Genève 4, CH 

(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)  PINSCHEWER, Daniel David; MERKLER, 

Doron; KALLERT, Sandra Margarete; 

KREUTZFELDT, Mario; DARBRE 

ABDELRAHMAN, Stephanie Gabrielle and PAGE, 

Nicolas Jean 

(54)  АРЕНАВИРУСИ СО ТРИ СЕГМЕНТИ 

КАКО ВАКЦИНСКИ ВЕКТОРИ 

(57)  1  Честичка на аренавирус со три сегменти 

која што е заразна и компетентна за 

реплицирање, која што содржи еден L сегмент 

и два S сегменти, каде што еден од двата S 

сегменти е селектиран од групата која што се 

состои од: 

 

(i) S сегмент, каде што ORF кодирањето на NP 

е под контрола на аренавирус 5’ UTR; 

(ii) S сегмент, каде што ORF кодирањето на Z 

протеинот е под контрола на аренавирус 5’ 

UTR; 

(iii) S сегмент, каде што ORF кодирањето на L 

протеинот е под контрола на аренавирус 5’ 

UTR; 

(iv) S сегмент, каде што ORF кодирањето на GP 

е под контрола на аренавирус 3’ UTR; 

(v) S сегмент, каде што ORF кодирањето на L е 

под контрола на аренавирус 3’ UTR; и 

(vi) S сегмент, каде што ORF кодирањето на Z 
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протеинот е под контрола на аренавирус 3’ 

UTR, 

каде што вирусната честичка со три сегменти ги 

содржи двете хетерологни ORF. 

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 07H 17/08, A 61K 31/7048, A 61P 11/00 

(11)  10663   (13) Т1 

(21)  2020/614   (22) 11/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  20150020419  19/11/2015  GB 

(96)  21/11/2016 EP16804720.7 

(97)  13/05/2020 EP3377511 

(73)  EpiEndo Pharmaceuticals ehf. Eioistorg 

13-15 3rd floor, Innovation House 170 

Seltjarnes, IS 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LEHMANN, Fredrik; GARDARSSON, Fridrik 

Runar and TEODOROVIC, Peter 

(54)  АЗИТРОМИЦИН ДЕРИВАТИ СО 

ПОДОБРЕНА ФУНКЦИЈА НА ЕПИТЕЛНА 

БАРИЕРА 

(57)  1  Соединение во согласност со формула 

(I)  

кадешто  

R1 е OH; 

R2 е во согласност со формула (III)  
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кадешто  

R7 е избран од групата составена од C1-6-

алкил, C6-14-арил-C1-6-алкил, C3-6-

алкилкарбонил, C6-14-арилкарбонил, C1-6-

алкил-C6-14-арилкарбонил, C6-14-

арилсулфонил, C1-6-алкил-C6-14-

арилсулфонил, C6-14-арил-C1-6-

алкилкарбонил, C6-14-арил-O-C1-6-

алкилкарбонил, C6-14-арил-C1-6-алкил-O-C1-6-

алкил-карбонил, HOOC-(CH2)m-(CO)- со m е од 

0 до 6, 

супституент со формула (V.1)  

            

со Ar е C6-14-арил и n, p и q е независно од 0 

до 6, C6-14-арил-C1-6-алкил-O-CO-NH-C1-6-

алкил- CO-, и C6-14-арилсулфонил, и C1-6-

алкил-C6-14-арилсулфонил, кадешто алкил 

и/или арил во R7 е опционално супституиран со 

1 до 6 халоген и/или CN; и 

R8 е избран од групата составена од C6-14-

арилкарбонил опционално супституиран со 1 до 

5 групи избрани од халоген атоми, C1-3-алкил 

сулфонил групи, C1-3-алкил групи и /или C1-3-

алкокси групи; C3-6-алкилкарбонил; HOOC-

(CH2)m-(CO)- со m е од 0 до 6, супституент со 

формула (V.1) како што е прикажан погоре со Ar 

е C6-14-арил и n, p и q е независно од 0 до 6; и 

хетероарилкарбонил којшто има 5- до 10-член 

во прстен којшто содржи 2 или 3 хетероатоми 

избран од групата составена од O, N и S, 

прстенот на хетероарилкарбонилот опционално 

е супституиран со 1 до 3 супституенти избран 

од групата составена од C1-4-алкил, C1-4-

алкокси, C2-4-алкенил, C2-4-алкенокси, халоген 

и CN,  

кадешто алкил и/или арил во R8 е опционално 

супституиран со 1 до 6 халоген и/или CN;  

R3 е H; и 

R4 и R5 се независно избрани од H и C1-6-

алкилкарбонил, кадешто алкил е опционално 

супституиран со 1 до 6 халоген и/или CN, или 

R4 и R5 заедно од единечна карбонил група 

којашто формира цикличен карбонат со заедно 

кислородни атоми за којшто е врзан; и  

или фармацевтски прифатлив естер, амид, 

карбамат, солват или негова сол, вклучувајќи 

сол како што е естер, амид или карбамат и 

солват како што е естер, амид, карбамат или 

сол.  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 12P 21/08, A 

61K 39/395, A 61K 39/00  

(11)  10676   (13) Т1 

(21)  2020/616   (22) 12/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201562137034 P  23/03/2015  US; 

201562147484 P  14/04/2015  US; 201562156588 

P  04/05/2015  US; 201562242489 P  16/10/2015  

US and 201562255635 P  16/11/2015  US 

(96)  22/03/2016 EP16769535.2 

(97)  13/05/2020 EP3273992 

(73)  Jounce Therapeutics, Inc. 780 Memorial 

Drive Cambridge, MA 02139, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SAZINSKY, Stephen; MICHAELSON, 

Jennifer S.; SATHYANARAYANAN, Sriram and  

ELPEK, Kutlu Goksu 

(54)  АНТИТЕЛА ЗА ICOS 

(57)  1  Изолирано моноклонално антитело 

коешто се врзува за ICOS, кадешто антителото 

содржи (a) HCDR1 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 62; 

(b) HCDR2 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 63; (c) HCDR3 којшто ја 

содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 64; (d) LCDR1 којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 65; 

(e) LCDR2 којшто ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 66; и (f) LCDR3 којшто 

ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ 

ID NO: 67, и кадешто антителото содржи 

човечка IgG1 тешка низа на константен регион 

или човечка IgG3 тешка низа на константен 

регион. 

има уште 17 патентни барања 
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 (51)  C 01B 39/48  

(11)  10678   (13) Т1 

(21)  2020/617   (22) 12/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201161527312 P  25/08/2011  US and 

201213592726  23/08/2012  US 

(96)  24/08/2012 EP12825021.4 

(97)  03/06/2020 EP2748109 

(73)  BASF Corporation 100 Park Avenue 

Florham Park, NJ 07932, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MOINI, Ahmad; ALERASOOL, Saeed and 

PRASAD, Subramanian 

(54)  МОЛЕКУЛАРНИ ПРЕКУРСОРНИ СИТА И 

СИНТЕЗА НА ЗЕОЛИТ ТИП -  ШАБАЗИТ 

(57)  1  Зеолитен прекурсор којшто се состои од 

колоидни честички, секоја честичка вклучува 

алуминиум, силициум и прв агенс за 

насочување на структура, количините на 

алуминиумот, силициумот и првиот агенс за 

насочување на структурата кои се присутни во 

количина доволна да формираат зеолит од 

CHA структурен тип кој има 8-прстенести 

отворени пори и дупли шест-прстенести 

секундарни градбени единици, каде што првиот 

агенс за насочување на структурата се состои 

од адамантил-супституирано соединение, 

колоидните честички имаат SiO2 спрема Al2O3 

моларен сооднос во опсегот од 20 и 40, и 

опсегот на првиот агенс за насочување на 

структурата спрема силика е помалку од 0.06. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28  

(11)  10681   (13) Т1 

(21)  2020/620   (22) 13/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  201562220442 P  18/09/2015  US 

(96)  16/09/2016 EPA16774750.0 

(97)  17/06/2020 EP3350223 

(73)  Cephalon, Inc. 41 Moores Road, Frazer, 

Pennsylvania 19355, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  POULTON, Lynn, Dorothy; POLLARD, 

Matthew; DOYLE, Anthony, G.; COOKSEY, 

Bridget, Ann; PANDE, Vanya and CLARKE, Adam, 

William 

(54)  АНТИТЕЛА ШТО СПЕЦИФИЧНО СЕ 

ВРЗУВААТ ЗА TL1A 

(57)  1  Рекомбинантно антитело што 

специфично се врзува за TNF-сличен лиганд 1A 

(TL1A) и содржи варијабилен регион на тежок 

ланец што ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 3 и варијабилен 

регион на лесен ланец што ја содржи 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД БР: 

4. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/08, C 07K 16/10, A 61K 39/42, A 

61K 39/00, A 61P 31/20, A 61P 31/14  

(11)  10682   (13) Т1 

(21)  2020/624   (22) 13/08/2020 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(45) 31/10/2020 

(30)  WO2015EP01970  07/10/2015  WO 

(96)  07/10/2016 EP16779075.7 

(97)  03/06/2020 EP3359564 

(73)  Humabs Biomed SA Via dei Gaggini, 3 

6500 Bellinzona , CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CORTI, Davide 

(54)  АНТИТЕЛА КОИШТО ПОТЕНЦИЈАЛНО 

НЕУТРАЛИЗИРААТ ХЕПАТИТИС B ВИРУС И 

НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Изолирано антитело или негов антиген 

врзувачки фрагмент, којшто се врзува за 

антиген јамка регион на HBsAg и ја 

неутрализира инфекцијата со хепатитис B 

вирус и хепатитис делта вирус, кадешто 

антителото или антиген врзувачкиот фрагмент 

содржи CDRHCDRH2, и CDRH3 амино 

киселински секвенци и CDRLCDRL2, и CDRL3 

аминокиселински секвенци (i) во согласност со 

SEQ ID NOs: 34 - 38 и 40, соодветно; или (ii) во 

согласност со SEQ ID NOs: 34 - 37, 39 и 40, 

соодветно; или (iii) во согласност со  SEQ ID 

NOs: 34 - 38 и 58, соодветно; или (iv) во 

согласност со SEQ ID NOs: 34 - 37, 39 и 58, 

соодветно; или (v) во согласност со SEQ ID 

NOs: 34, 66, 36 - 38 и 40, соодветно; или (vi) во 

согласност со SEQ ID NOs: 34, 66, 36 - 37, 39 и 

40, соодветно; или (vii) во согласност со SEQ ID 

NOs: 34, 66, 36 - 38 и 58, соодветно; или (viii) во 

согласност со SEQ ID NOs: 34, 66, 36 - 37, 39 и 

58, соодветно.  

има уште 21 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(51)  C 12N 9/76  

(11)  10684   (13) Т1 

(21)  2020/625   (22) 14/08/2020 

(45) 31/10/2020 

(30)  15178208  24/07/2015  EP 

(96)  22/07/2016 EP16745663.1 

(97)  27/05/2020 EP3325618 

(73)  Enzymatica AB Ideon Science Park 223 70 

Lund, SE 

(74)  АДВОКАТ ИГОР ТАСЕВСКИ 

УЛ.ПЕТРИЧКА БР.6/1-3 ,СКОПЈЕ 

(72)  GUDMUNDSDOTTIR, Agusta; 

ASGEIRSSON, Asgeir and STEFANSSON, Bjarki 

(54)  НОВИ ИЗОФОРМИ НА ТРИПСИН И 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирана изоформа на трипсин од 

бакалар ZT што се состои од аминокиселинска 

секвенца согласно со SEQ ID NO:1.  

има уште 14 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8H04N7/18 8A63H19/24 10637 T1 

8A61K31/4155 8C07D403/14 10599 T1 

8A61K31/42 8A61K31/42 10601 T1 

8C07D213/40 8C07D401/14 10603 T1 

8A61P7/00 8C07D213/81 10607 T1 

8A01N43/707 8C07D231/56 10580 T1 

8C07D249/18 8C07D231/56 10580 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10581 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 10644 T1 

8B01J23/44 8F01N3/10 10647 T1 

8F01N3/20 8F01N3/023 10609 T1 

8C07K16/32 8C07K16/28 10587 T1 

8A61G7/02 8A61G7/10 10588 T1 

8A61P11/00 8C07H17/08 10663 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 10676 T1 

8C07K16/46 8A61K39/395 10676 T1 

8C12P21/08 8A61K39/395 10676 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10611 T1 

8C07K14/005 8A61K48/00 10612 T1 

8C12N15/63 8A61K48/00 10612 T1 

8G01N33/50 8A61K48/00 10612 T1 

8A61M39/10 8A61M39/10 10613 T1 

8C07D401/06 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D403/04 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D413/04 8C07D403/12 10614 T1 

8A61K39/395 8C07K16/22 10615 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 10615 T1 

8B01J37/14 8A62B19/02 10689 T1 

8C07D401/02 8C07D401/02 10692 T1 

8B32B37/12 8B31F1/07 10693 T1 

8B32B38/06 8B31F1/07 10693 T1 

8F42B8/14 8F42B5/02 10694 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/706 10593 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 10595 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 10605 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4709 10606 T1 

8A61P31/04 8A61K31/4709 10606 T1 

8C07D501/50 8C07D505/24 10585 T1 

8A61K31/198 8A61K31/198 10697 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 10698 T1 

8A61K31/4035 8A61K9/00 10623 T1 

8A61K9/28 8A61K9/00 10623 T1 

8A61M11/04 8A24F47/00 10708 T1 

8A61M15/06 8A24F47/00 10708 T1 

8F01K3/24 8F01C1/077 10709 T1 

8C07D487/14 8C07D487/04 10710 T1 

8A61P31/00 8C07D403/12 10628 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 10628 T1 

8A61K31/4162 8C07D471/10 10629 T1 

8F03B17/04 8F03B17/04 10630 T1 

8A61K31/19 8A61K31/66 10579 T1 

8A61K31/66 8A61K31/66 10579 T1 

8A61K33/42 8A61K31/66 10579 T1 

8A61P1/04 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P19/08 8A61K31/047 10631 T1 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

8A61P5/18 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K36/53 8A61K36/185 10699 T1 

8C07H21/04 8A61K48/00 10704 T1 

8A61P35/02 8A61K31/5377 10571 T1 

8C07C233/25 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D239/26 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D401/12 8C07D207/46 10575 T1 

8H04L12/14 8H04L12/14 10655 T1 

8A61P17/14 8C07D513/04 10657 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 10658 T1 

8A61K9/08 8A61K39/395 10658 T1 

8C07K16/24 8A61K39/395 10658 T1 

8C07D231/18 8C07D231/18 10659 T1 

8A61K9/00 8A61K31/722 10661 T1 

8G09F7/12 8G09F1/14 10668 T1 

8H02H7/12 8H02H7/12 10673 T1 

8H04N19/176 8H04N19/176 10670 T1 

8H04N19/70 8H04N19/176 10670 T1 

8A61K31/506 8C07D513/04 10707 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 10649 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 10649 T1 

8A61P31/04 8C07F5/02 10592 T1 

8A61K31/55 8C07D249/08 10636 T1 

8A61P27/02 8C07D249/08 10636 T1 

8A63H19/24 8A63H19/24 10637 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 10599 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10600 T1 

8A61P17/00 8C12N15/869 10602 T1 

8A61K31/551 8C07D213/81 10607 T1 

8A61K31/496 8A61K31/31 10640 T1 

8G05F1/10 8G05F1/10 10641 T1 

8B01D15/26 8A61K36/185 10643 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 10644 T1 

8B01D53/94 8F01N3/10 10647 T1 

8B01J23/42 8F01N3/10 10647 T1 

8F01N3/28 8F01N3/10 10647 T1 

8C08G63/685 8C12N15/85 10648 T1 

8B01J23/72 8F01N3/023 10609 T1 

8B01J35/10 8F01N3/023 10609 T1 

8D21B1/02 8B07B1/15 10590 T1 

8C07H17/08 8C07H17/08 10663 T1 

8A61P31/20 8A61P31/14 10682 T1 

8C07K16/10 8A61P31/14 10682 T1 

8A61P5/00 8A61K9/20 10611 T1 

8A61K9/16 8A61K9/20 10686 T1 

8G10L19/008 8G10L19/008 10687 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 10688 T1 

8A62D9/00 8A62B19/02 10689 T1 

8B01J21/18 8A62B19/02 10689 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/706 10593 T1 

8A61P9/10 8C07D487/04 10605 T1 

8A61K31/133 8A61K31/4709 10606 T1 

8C07D505/24 8C07D505/24 10585 T1 

8C12N15/863 8C12N15/863 10622 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 10623 T1 

8F01C1/077 8F01C1/077 10709 T1 

8F01K7/00 8F01C1/077 10709 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 10626 T1 

8C07D495/04 8A61K31/519 10626 T1 

8A61K31/4196 8C07D471/10 10629 T1 

8A61K31/4245 8C07D471/10 10629 T1 

8A61K31/506 8C07D471/10 10629 T1 

8C07D405/06 8C07D405/06 10577 T1 

8A61P25/00 8A61K31/499 10578 T1 

8A61K31/6615 8A61K31/66 10579 T1 

8A61K31/727 8A61K31/66 10579 T1 

8A61P1/00 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K31/4188 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K9/28 8A61K9/28 10633 T1 

8A61K9/48 8A61K9/28 10633 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 10619 T1 

8A61P37/08 8C07D401/12 10619 T1 

8A61K36/886 8A61K36/185 10699 T1 

8C07D215/14 8C07D213/73 10572 T1 

8A61P25/00 8C07D513/04 10574 T1 

8A61P13/12 8C07D513/04 10657 T1 

8A61P37/08 8C07D513/04 10657 T1 

8A61K31/415 8C07D231/18 10659 T1 

8A61K39/00 8C12N15/86 10664 T1 

8A61K45/06 8C07K16/28 10665 T1 

8F03D5/00 8F03D5/00 10666 T1 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

8A61L27/26 8A61L27/24 10669 T1 

8A61L27/48 8A61L27/24 10669 T1 

8C07D203/20 8A61K31/27 10672 T1 

8A61P3/04 8A61K31/20 10650 T1 

8C10B31/08 8C10B53/02 10700 T1 

8C10B53/02 8C10B53/02 10700 T1 

8F24D11/00 8F25B30/00 10701 T1 

8F25B30/00 8F25B30/00 10701 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 10702 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 10596 T1 

8A61K31/4196 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D409/12 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D405/12 8C07D213/81 10607 T1 

8A01N37/34 8C07D231/56 10580 T1 

8A61P25/28 8A61K31/31 10640 T1 

8C07K14/735 8C07K14/735 10642 T1 

8A61K31/4704 8C07D401/12 10644 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 10645 T1 

8A61K31/551 8C07D471/04 10646 T1 

8A61P25/00 8C07D471/04 10646 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10646 T1 

8B01J35/04 8F01N3/10 10647 T1 

8F01N3/20 8F01N3/10 10647 T1 

8A61K48/00 8C12N15/85 10648 T1 

8A61K31/454 8A61K31/451 10584 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/451 10584 T1 

8A61K31/554 8A61K31/451 10584 T1 

8C07B59/00 8A61K31/451 10584 T1 

8A61P11/08 8A61K9/12 10608 T1 

8F01N3/023 8F01N3/023 10609 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10587 T1 

8A61G7/10 8A61G7/10 10588 T1 

8A01D17/06 8B07B1/15 10590 T1 

8C07K16/08 8A61P31/14 10682 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 10612 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 10683 T1 

8A61J3/10 8A61K9/20 10686 T1 

8A61K31/517 8A61K9/20 10686 T1 

8A61K31/553 8A61K38/17 10688 T1 

8C07D471/04 8C07D403/12 10614 T1 

8B01D53/62 8A62B19/02 10689 T1 

8B01J37/02 8A62B19/02 10689 T1 

8B01J37/06 8A62B19/02 10689 T1 

8A61K9/14 8A61K9/48 10691 T1 

8A61P35/00 8C07D401/02 10692 T1 

8B32B37/20 8B31F1/07 10693 T1 

8F42B5/03 8F42B5/02 10694 T1 

8A61K31/245 8A61K31/706 10593 T1 

8C07K16/06 8C07K16/06 10594 T1 

8A61K31/721 8A61K9/48 10595 T1 

8A61K31/381 8C07D409/10 10597 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10605 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 10586 T1 

8C07K7/08 8C07K14/47 10698 T1 

8A61P29/00 8A61K9/00 10623 T1 

8A61K31/57 8A61K9/16 10624 T1 

8A61K31/416 8C07D471/10 10629 T1 

8H01B13/012 8B65B13/18 10576 T1 

8A61P3/12 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P3/14 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P43/00 8A61K31/047 10631 T1 

8B60D1/167 8B60D1/54 10634 T1 

8A61K36/28 8A61K36/185 10699 T1 

8A61P35/04 8A61K31/5377 10571 T1 

8C07D213/75 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D207/452 8C07D207/46 10575 T1 

8A61F7/00 8A61H39/06 10653 T1 

8A61H39/06 8A61H39/06 10653 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 10657 T1 

8A61K47/18 8A61K39/395 10658 T1 

8A61K47/26 8A61K39/395 10658 T1 

8A61K9/00 8A61K39/395 10658 T1 

8A61K31/56 8A61K31/722 10661 T1 

8A61K31/585 8A61K31/722 10661 T1 

8G01N33/68 8C07K16/28 10665 T1 

8C01B39/48 8C01B39/48 10678 T1 

8A61K31/20 8A61K31/20 10650 T1 

8A61P3/10 8A61K31/20 10650 T1 

8C10B49/02 8C10B53/02 10700 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10702 T1 

8C04B7/24 8C04B7/24 10705 T1 

8A61P35/00 8C07D513/04 10707 T1 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

8A61K31/4439 8C07D249/08 10636 T1 

8A61K31/498 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D241/20 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D403/12 8C07D249/08 10636 T1 

8C07K14/47 8C12N15/869 10602 T1 

8C12N15/869 8C12N15/869 10602 T1 

8A61P7/06 8C07D213/81 10607 T1 

8C07D471/04 8C07D231/56 10580 T1 

8C07D487/04 8C07D231/56 10580 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10581 T1 

8G05F1/46 8G05F1/10 10641 T1 

8C07D405/12 8C07D401/12 10644 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 10646 T1 

8B01J23/02 8F01N3/10 10647 T1 

8F01N3/08 8F01N3/10 10647 T1 

8F01N3/10 8F01N3/10 10647 T1 

8C12N15/87 8C12N15/85 10648 T1 

8A61P35/00 8C07D249/08 10582 T1 

8A61K31/551 8A61K31/451 10584 T1 

8A61K31/495 8A61K9/12 10608 T1 

8B01J29/00 8F01N3/023 10609 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10681 T1 

8A61P31/14 8A61P31/14 10682 T1 

8A61K38/17 8A61K48/00 10612 T1 

8C12N15/86 8A61K48/00 10612 T1 

8C12Q1/70 8A61K48/00 10612 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 10683 T1 

8A61K38/26 8A61K38/17 10688 T1 

8C07D209/18 8C07D403/12 10614 T1 

8C07H19/10 8C07H1/06 10690 T1 

8A61K45/06 8A61K31/706 10593 T1 

8A61P5/00 8C07D409/10 10597 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10605 T1 

8A61P9/12 8C07D487/04 10605 T1 

8A61K9/46 8A61K31/4709 10606 T1 

8A61K38/17 8C07K14/47 10698 T1 

8C07K7/06 8C07K14/47 10698 T1 

8A61K39/00 8C12N15/863 10622 T1 

8A24F47/00 8A24F47/00 10708 T1 

8H05B3/80 8A24F47/00 10708 T1 

8F01C17/02 8F01C1/077 10709 T1 

8A61K9/14 8A61K9/16 10624 T1 

8A61K31/55 8C07D487/04 10710 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10710 T1 

8C07D471/14 8C07D487/04 10710 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 10628 T1 

8A61K31/4439 8C07D471/10 10629 T1 

8B65B27/10 8B65B13/18 10576 T1 

8A61K9/00 8A61K31/66 10579 T1 

8A21C11/04 8A21C11/04 10639 T1 

8A61K39/12 8A61K48/00 10704 T1 

8A61K31/542 8C07D513/04 10574 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 10574 T1 

8C07D207/46 8C07D207/46 10575 T1 

8F16K11/06 8F16K11/06 10656 T1 

8A61P37/06 8C07D513/04 10657 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10658 T1 

8A61K8/97 8A61K31/722 10661 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 10662 T1 

8A61K35/76 8C12N15/86 10664 T1 

8C12N15/86 8C12N15/86 10664 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10665 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10665 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 10617 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10671 T1 

8C07K14/705 8C07K14/705 10618 T1 

8E04H1/12 8E04H1/12 10680 T1 

8H04N19/96 8H04N19/176 10670 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10702 T1 

8C07D405/12 8C07D405/12 10703 T1 

8C07F5/02 8C07F5/02 10592 T1 

8A61K31/497 8C07D249/08 10636 T1 

8A61K31/506 8C07D249/08 10636 T1 

8A61K31/5377 8C07D249/08 10636 T1 

8A61P35/00 8C07D403/14 10599 T1 

8A61K38/17 8C12N15/869 10602 T1 

8A61K38/39 8C12N15/869 10602 T1 

8A61K48/00 8C12N15/869 10602 T1 

8C07K14/78 8C12N15/869 10602 T1 

8C12N9/02 8C12N15/869 10602 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10603 T1 

8A61K31/4427 8C07D213/81 10607 T1 
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8A61K31/444 8C07D213/81 10607 T1 

8C07D401/12 8C07D213/81 10607 T1 

8A61K31/445 8A61K31/31 10640 T1 

8C07D215/227 8C07D401/12 10644 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 10648 T1 

8A61K31/451 8A61K31/451 10584 T1 

8C07C45/61 8A61K31/451 10584 T1 

8C07D295/073 8A61K31/451 10584 T1 

8B01J29/85 8F01N3/023 10609 T1 

8A61G7/00 8A61G7/10 10588 T1 

8A61K31/7048 8C07H17/08 10663 T1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 10679 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5355 10610 T1 

8A61P37/06 8A61K31/5355 10610 T1 

8A61K9/00 8A61K48/00 10612 T1 

8C12N7/00 8A61K48/00 10612 T1 

8C12N9/76 8C12N9/76 10684 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 10686 T1 

8A61P29/00 8C07D403/12 10614 T1 

8A61P37/00 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D401/04 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 10614 T1 

8B01D53/86 8A62B19/02 10689 T1 

8B01J37/03 8A62B19/02 10689 T1 

8B01J37/18 8A62B19/02 10689 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 10691 T1 

8A61K31/437 8C07D401/02 10692 T1 

8A61K31/506 8C07D401/02 10692 T1 

8C07D409/10 8C07D409/10 10597 T1 

8A61P9/00 8C07D487/04 10605 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4709 10606 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10620 T1 

8G01N33/68 8C07K16/28 10620 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 10624 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 10628 T1 

8A61K31/4178 8C07D471/10 10629 T1 

8A61K31/499 8A61K31/499 10578 T1 

8A61P7/08 8A61K31/66 10579 T1 

8A61P13/12 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P9/02 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K31/4164 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K36/328 8A61K36/185 10699 T1 

8C12Q1/68 8A61K31/5377 10571 T1 

8G02B17/00 8G02B17/00 10573 T1 

8A61B18/06 8A61H39/06 10653 T1 

8B01J23/44 8B01D53/94 10654 T1 

8F01N3/10 8B01D53/94 10654 T1 

8F41A21/28 8F41A21/28 10660 T1 

8A61K8/49 8A61K31/722 10661 T1 

8A61K8/63 8A61K31/722 10661 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10671 T1 

8H04N19/119 8H04N19/176 10670 T1 

8H04N19/147 8H04N19/176 10670 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 10702 T1 

8A61P37/00 8C07D487/04 10702 T1 

8A61K31/445 8C07D405/12 10703 T1 

8A61P29/00 8C07D249/08 10636 T1 

8A61P29/00 8C07D403/14 10599 T1 

8A61P37/00 8C07D403/14 10599 T1 

8A61K31/4402 8C07D401/14 10603 T1 

8A61P25/24 8C07D401/14 10603 T1 

8E03D9/03 8E03D9/03 10604 T1 

8A61K31/4439 8C07D213/81 10607 T1 

8G06F1/02 8G05F1/10 10641 T1 

8A61K36/185 8A61K36/185 10643 T1 

8C07D498/10 8C07D471/04 10646 T1 

8C01C1/02 8F01N3/10 10647 T1 

8C07D241/04 8A61K31/451 10584 T1 

8B01D53/94 8F01N3/023 10609 T1 

8A61K31/785 8A61K31/785 10677 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10679 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10679 T1 

8A61K31/5355 8A61K31/5355 10610 T1 

8A61P37/00 8A61K31/5355 10610 T1 

8A61P15/18 8A61K9/20 10611 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10686 T1 

8A61K31/4045 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D417/04 8C07D403/12 10614 T1 

8C07D487/04 8C07D403/12 10614 T1 

8C07H1/06 8C07H1/06 10690 T1 

8A61K31/435 8A61K9/48 10691 T1 
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8F42B12/06 8F42B5/02 10694 T1 

8A61K31/706 8A61K31/706 10593 T1 

8A61P35/00 8A61K31/706 10593 T1 

8A61P9/04 8C07D487/04 10605 T1 

8A61K31/546 8C07D505/24 10585 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 10586 T1 

8A61P35/00 8C07D233/86 10696 T1 

8A61K9/20 8A61K31/198 10697 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 10706 T1 

8A24B15/16 8A24F47/00 10708 T1 

8A61P11/16 8C07D403/12 10628 T1 

8A61P35/00 8C07D403/12 10628 T1 

8C07D417/14 8C07D403/12 10628 T1 

8A61P35/00 8C07D471/10 10629 T1 

8C07D471/10 8C07D471/10 10629 T1 

8B65B13/18 8B65B13/18 10576 T1 

8A61K31/7004 8A61K31/66 10579 T1 

8A61K45/06 8A61K31/66 10579 T1 

8C04B35/628 8B22F1/02 10591 T1 

8A61P19/00 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P19/10 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P7/00 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K31/472 8A61K9/28 10633 T1 

8A61K9/20 8A61K9/28 10633 T1 

8A61K36/185 8A61K36/185 10699 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 10571 T1 

8A61P35/00 8A61K31/5377 10571 T1 

8C12N15/09 8A61K31/5377 10571 T1 

8G01N33/574 8A61K31/5377 10571 T1 

8C07D213/73 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D413/10 8C07D213/73 10572 T1 

8A61K39/00 8A61K9/50 10652 T1 

8A61P27/02 8A61K9/50 10652 T1 

8A61B18/00 8A61H39/06 10653 T1 

8A61F7/03 8A61H39/06 10653 T1 

8A61H5/00 8A61H39/06 10653 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 10654 T1 

8B01J37/02 8B01D53/94 10654 T1 

8F16K17/34 8F16K11/06 10656 T1 

8F16K7/12 8F16K11/06 10656 T1 

8A61K31/506 8C07D513/04 10657 T1 

8A61P35/00 8C07D513/04 10657 T1 

8G01N33/567 8A61K39/395 10658 T1 

8A61P29/00 8C07D231/18 10659 T1 

8F41A21/30 8F41A21/28 10660 T1 

8A61K31/722 8A61K31/722 10661 T1 

8A61K47/36 8A61K31/722 10661 T1 

8A61Q7/00 8A61K31/722 10661 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/113 10617 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 10617 T1 

8C07C271/00 8A61K31/27 10672 T1 

8A61P25/00 8A61K31/13 10651 T1 

8F23G7/10 8C10B53/02 10700 T1 

8A61K31/69 8C07F5/02 10592 T1 

8A61K31/496 8C07D249/08 10636 T1 

8A61P31/12 8C07D249/08 10636 T1 

8A61P35/00 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 10603 T1 

8A61K31/44 8C07D213/81 10607 T1 

8C07D213/81 8C07D213/81 10607 T1 

8C07D231/56 8C07D231/56 10580 T1 

8G01N33/574 8C07K16/28 10581 T1 

8A61K31/31 8A61K31/31 10640 T1 

8G06F1/03 8G05F1/10 10641 T1 

8C07K14/00 8C07K14/735 10642 T1 

8C12N15/85 8C07K14/735 10642 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/12 10644 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 10644 T1 

8A61K31/4375 8C07D403/04 10645 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 10646 T1 

8C08G73/02 8C12N15/85 10648 T1 

8C08G83/00 8C12N15/85 10648 T1 

8H04N19/91 8H04N19/91 10583 T1 

8C07C45/67 8A61K31/451 10584 T1 

8B01J29/76 8F01N3/023 10609 T1 

8F01N3/035 8F01N3/023 10609 T1 

8D06F11/00 8D06F11/00 10589 T1 

8A61P3/12 8A61K31/785 10677 T1 

8A61K39/42 8A61P31/14 10682 T1 

8A01H5/00 8A01H5/00 10685 T1 

8A61K38/18 8A61K38/17 10688 T1 

8C07D487/10 8C07D403/12 10614 T1 
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8A62B19/02 8A62B19/02 10689 T1 

8B01J23/52 8A62B19/02 10689 T1 

8C07D471/04 8C07D401/02 10692 T1 

8D21H27/02 8B31F1/07 10693 T1 

8A61K31/738 8A61K9/48 10595 T1 

8A61K9/00 8A61K31/4709 10606 T1 

8A23N15/00 8A23N15/00 10621 T1 

8C07D233/86 8C07D233/86 10696 T1 

8A61P15/18 8A61K9/16 10624 T1 

8A61P35/02 8C07D487/04 10710 T1 

8B65B13/16 8B65B13/18 10576 T1 

8A61P35/00 8C07D405/06 10577 T1 

8A61K31/663 8A61K31/66 10579 T1 

8A61K31/675 8A61K31/66 10579 T1 

8A61M1/16 8A61K31/66 10579 T1 

8A61M1/28 8A61K31/66 10579 T1 

8A61K31/047 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K47/14 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K9/48 8A61K31/047 10631 T1 

8A61P9/08 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K39/395 8A61K31/519 10632 T1 

8B60D1/00 8B60D1/54 10634 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 10619 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 10704 T1 

8C07D401/04 8A61K31/5377 10571 T1 

8C07D213/30 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D213/80 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D309/22 8C07D213/73 10572 T1 

8C07D213/71 8C07D207/46 10575 T1 

8A61K9/50 8A61K9/50 10652 T1 

8A61B5/00 8A61H39/06 10653 T1 

8A61P11/06 8C07D513/04 10657 T1 

8C12N5/02 8C12N5/02 10616 T1 

8A61K31/506 8A61K31/722 10661 T1 

8A61Q5/00 8A61K31/722 10661 T1 

8G09F1/14 8G09F1/14 10668 T1 

8A61L27/24 8A61L27/24 10669 T1 

8A61P3/00 8C12N15/113 10617 T1 

8A61K31/27 8A61K31/27 10672 T1 

8A61K31/325 8A61K31/27 10672 T1 

8C07C269/00 8A61K31/27 10672 T1 

8C07C271/62 8A61K31/27 10672 T1 

8H02H3/20 8H02H7/12 10673 T1 

8H02M3/158 8H02H7/12 10673 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 10674 T1 

8A63F5/00 8A63F5/00 10675 T1 

8A61P3/06 8A61K31/20 10650 T1 

8A61P25/28 8C07D405/12 10703 T1 

8B02C18/10 8B02C18/36 10598 T1 

8B02C18/36 8B02C18/36 10598 T1 

8B02C19/20 8B02C18/36 10598 T1 

8A61K31/454 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D249/08 8C07D249/08 10636 T1 

8C07D401/12 8C07D249/08 10636 T1 

8A63H19/10 8A63H19/24 10637 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 10603 T1 

8A61K31/443 8C07D213/81 10607 T1 

8A61K31/4709 8C07D213/81 10607 T1 

8A61P9/10 8C07D213/81 10607 T1 

8A61P33/00 8C07D231/56 10580 T1 

8G05F3/10 8G05F1/10 10641 T1 

8C07D409/12 8C07D401/12 10644 T1 

8A61K31/4985 8C07D403/04 10645 T1 

8A61P35/00 8C07D403/04 10645 T1 

8A61K31/497 8C07D249/08 10582 T1 

8C07D249/08 8C07D249/08 10582 T1 

8A61K31/495 8A61K31/451 10584 T1 

8A61K31/496 8A61K31/451 10584 T1 

8A61K31/519 8A61K31/451 10584 T1 

8A61K9/12 8A61K9/12 10608 T1 

8B01J37/02 8F01N3/023 10609 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 10587 T1 

8B07B1/15 8B07B1/15 10590 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 10676 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10676 T1 

8A61K39/00 8A61P31/14 10682 T1 

8A61K31/565 8A61K9/20 10611 T1 

8C12N15/113 8A61K48/00 10612 T1 

8C12N15/82 8A01H5/00 10685 T1 

8C07D403/10 8C07D403/12 10614 T1 
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8B01J35/00 8A62B19/02 10689 T1 

8B31F1/07 8B31F1/07 10693 T1 

8F42B12/36 8F42B5/02 10694 T1 

8F42B5/02 8F42B5/02 10694 T1 

8A61K31/708 8A61K31/706 10593 T1 

8A01D46/04 8A23N15/00 10621 T1 

8A01G3/08 8A23N15/00 10621 T1 

8A61K31/4166 8C07D233/86 10696 T1 

8A61P5/28 8C07D233/86 10696 T1 

8A61K39/00 8C07K14/47 10698 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 10626 T1 

8A61P27/16 8C07D487/04 10710 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10710 T1 

8A61P25/28 8C07D403/12 10628 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 10628 T1 

8C07D487/10 8C07D471/10 10629 T1 

8A61K31/4045 8C07D405/06 10577 T1 

8B22F1/02 8B22F1/02 10591 T1 

8A61P19/02 8A61K31/047 10631 T1 

8A61K31/337 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K31/437 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K31/513 8A61K31/519 10632 T1 

8A61K45/06 8A61K31/519 10632 T1 

8B60D1/54 8B60D1/54 10634 T1 

8A21C11/10 8A21C11/04 10639 T1 

8A61K36/324 8A61K36/185 10699 T1 

8A61P43/00 8A61K31/5377 10571 T1 

8A61K38/17 8A61K9/50 10652 T1 

8A61B5/107 8A61H39/06 10653 T1 

8A61H39/08 8A61H39/06 10653 T1 

8H04W4/24 8H04L12/14 10655 T1 

8A61P17/00 8C07D513/04 10657 T1 

8A61P29/00 8C07D513/04 10657 T1 

8A61P43/00 8C07D513/04 10657 T1 

8A61K8/34 8A61K31/722 10661 T1 

8A61K8/73 8A61K31/722 10661 T1 

8A61L27/54 8A61L27/24 10669 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10671 T1 

8H02M3/155 8H02H7/12 10673 T1 

8A61K31/13 8A61K31/13 10651 T1 

8H04N19/61 8H04N19/176 10670 T1 

8F24F5/00 8F25B30/00 10701 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10702 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 10707 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË 

SË DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, 

lloji i dokumentit 

 

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

InflaRx GmbH  C 07K 16/18 MK/P/2020/0082 T1 

 InflaRx GmbH  A 61K 39/395 MK/P/2020/0082 T1 

1930106 Ontario Limited G 02B 17/00 MK/P/2020/0323 T1 

24 Pesula Oy D 06F 11/00 MK/P/2020/0218 T1 

A.N.E.M. Alternative Energy and Manufacturing Ltd. F 03D 5/00 MK/P/2019/0515 T1 

ASP Global Manufacturing GmbH A 61M 39/10 MK/P/2020/0373 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/886 MK/P/2019/0531 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/53 MK/P/2019/0531 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/328 MK/P/2019/0531 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/324 MK/P/2019/0531 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/28 MK/P/2019/0531 T1 

Aboca S.p.A. Società Agricola A 61K 36/185 MK/P/2019/0531 T1 

Aflofarm Farmacja Polska SP. Z O.O. A 61K 31/435 MK/P/2020/0296 T1 

Aflofarm Farmacja Polska SP. Z O.O. A 61K 9/48 MK/P/2020/0296 T1 

Aflofarm Farmacja Polska SP. Z O.O. A 61K 9/14 MK/P/2020/0296 T1 

Akbayir Holding UG F 03B 17/04 MK/P/2020/0389 T1 

Albertz, Jeannette Wilhelmina A 01G 3/08 MK/P/2020/0380 T1 

Albertz, Jeannette Wilhelmina A 23N 15/00 MK/P/2020/0380 T1 

Albertz, Jeannette Wilhelmina A 01D 46/04 MK/P/2020/0380 T1 

Amgen (Europe) GmbH A 61K 9/00 MK/P/2020/0382 T1 

Amgen (Europe) GmbH A 61K 31/4035 MK/P/2020/0382 T1 

Amgen (Europe) GmbH A 61K 9/28 MK/P/2020/0382 T1 

Amgen (Europe) GmbH A 61P 29/00 MK/P/2020/0382 T1 

Amgen, Inc C 07K 16/30 MK/P/2020/0216 T1 

Amgen, Inc C 07K 16/28 MK/P/2020/0216 T1 

Amgen, Inc C 07K 16/32 MK/P/2020/0216 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited C 04B 35/628 MK/P/2020/0341 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 22F 1/02 MK/P/2020/0341 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 37/02 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 37/03 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 37/06 MK/P/2020/0368 T1 
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Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 37/14 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 37/18 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited A 62B 19/02 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 35/00 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 23/52 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01J 21/18 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01D 53/86 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited A 62D 9/00 MK/P/2020/0368 T1 

Anglo Platinum Marketing Limited B 01D 53/62 MK/P/2020/0368 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 31/553 MK/P/2019/0528 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 38/26 MK/P/2019/0528 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 38/17 MK/P/2019/0528 T1 

Ascendis Pharma A/S A 61K 38/18 MK/P/2019/0528 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/4375 MK/P/2020/0287 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/4985 MK/P/2020/0287 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 403/04 MK/P/2020/0287 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/0287 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/4402 MK/P/2019/0502 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/4439 MK/P/2019/0502 T1 

Astrazeneca AB A 61P 25/24 MK/P/2019/0502 T1 

Astrazeneca AB C 07D 213/40 MK/P/2019/0502 T1 

Astrazeneca AB C 07D 401/12 MK/P/2019/0502 T1 

Astrazeneca AB C 07D 401/14 MK/P/2019/0502 T1 

Astrazeneca AB A 61P 35/00 MK/P/2020/0298 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/506 MK/P/2020/0298 T1 

Astrazeneca AB C 07D 401/02 MK/P/2020/0298 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/437 MK/P/2020/0298 T1 

Astrazeneca AB C 07D 471/04 MK/P/2020/0298 T1 

Audion Therapeutics C 07D 471/14 MK/P/2019/0544 T1 

Audion Therapeutics A 61P 35/02 MK/P/2019/0544 T1 

Audion Therapeutics A 61P 35/00 MK/P/2019/0544 T1 

Audion Therapeutics C 07D 487/04 MK/P/2019/0544 T1 

Audion Therapeutics A 61K 31/55 MK/P/2019/0544 T1 

Audion Therapeutics A 61P 27/16 MK/P/2019/0544 T1 

Audion Therapeutics C 07D 487/14 MK/P/2019/0544 T1 

BASF Corporation B 01J 35/04 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation F 01N 3/20 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation F 01N 3/10 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation F 01N 3/08 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation B 01J 23/44 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation F 01N 3/28 MK/P/2020/0289 T1 
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BASF Corporation B 01D 53/94 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation B 01J 23/02 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation B 01J 23/42 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation C 01C 1/02 MK/P/2020/0289 T1 

BASF Corporation B 01J 37/02 MK/P/2020/0603 T1 

BASF Corporation F 01N 3/10 MK/P/2020/0603 T1 

BASF Corporation B 01D 53/94 MK/P/2020/0603 T1 

BASF Corporation B 01J 23/44 MK/P/2020/0603 T1 

BASF Corporation C 01B 39/48 MK/P/2020/0617 T1 

Bartlett, William A 63H 19/10 MK/P/2018/1035 T1 

Bartlett, William A 63H 19/24 MK/P/2018/1035 T1 

Bartlett, William H 04N 7/18 MK/P/2018/1035 T1 

Bavarian Nordic A/S A 61K 39/00 MK/P/2020/0381 T1 

Bavarian Nordic A/S C 12N 15/863 MK/P/2020/0381 T1 

Bayer Intellectual Property GmbH A 61P 35/00 MK/P/2020/0359 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61P 15/18 MK/P/2020/0355 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 9/16 MK/P/2020/0355 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 9/14 MK/P/2020/0355 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/57 MK/P/2020/0355 T1 

Biogen MA Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0364 T1 

Bioprojet A 61K 31/4439 MK/P/2020/0334 T1 

Bioprojet A 61P 37/08 MK/P/2020/0334 T1 

Bioprojet C 07D 401/12 MK/P/2020/0334 T1 

Biotech Institute, LLC A 01H 5/00 MK/P/2019/0525 T1 

Biotech Institute, LLC C 12N 15/82 MK/P/2019/0525 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 9/28 MK/P/2019/0526 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/517 MK/P/2019/0526 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 9/16 MK/P/2019/0526 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 9/20 MK/P/2019/0526 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61J 3/10 MK/P/2019/0526 T1 

Bonteque Consulting LTD A 61K 9/20 MK/P/2019/0529 T1 

Bonteque Consulting LTD A 61K 31/198 MK/P/2019/0529 T1 

Borges Belza, Manuel Jacinto A 61G 7/02 MK/P/2020/0217 T1 

Borges Belza, Manuel Jacinto A 61G 7/00 MK/P/2020/0217 T1 

Borges Belza, Manuel Jacinto A 61G 7/10 MK/P/2020/0217 T1 

BreveX S.A. F 41A 21/30 MK/P/2020/0607 T1 

BreveX S.A. F 41A 21/28 MK/P/2020/0607 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 309/22 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 239/26 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 215/14 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 213/80 MK/P/2018/0797 T1 
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Bristol-Myers Squibb Company C 07D 413/10 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 213/73 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 213/30 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07C 233/25 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 213/75 MK/P/2018/0797 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 413/04 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 417/04 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 487/04 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 487/10 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 403/12 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 403/10 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 403/04 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/12 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/06 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/04 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 209/18 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 37/00 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/4045 MK/P/2020/0374 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 29/00 MK/P/2020/0374 T1 

CREA N.V. G 09F 7/12 MK/P/2019/0517 T1 

CREA N.V. G 09F 1/14 MK/P/2019/0517 T1 

Carbonex Technologies C 10B 53/02 MK/P/2019/0532 T1 

Carbonex Technologies C 10B 31/08 MK/P/2019/0532 T1 

Carbonex Technologies C 10B 49/02 MK/P/2019/0532 T1 

Carbonex Technologies F 23G 7/10 MK/P/2019/0532 T1 

Celgene Corporation A 61P 37/06 MK/P/2020/0369 T1 

Celgene Corporation A 61P 37/00 MK/P/2020/0369 T1 

Celgene Corporation A 61K 31/5355 MK/P/2020/0369 T1 

Celgene Corporation A 61K 31/5377 MK/P/2020/0369 T1 

Cephalon, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0620 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61H 5/00 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61H 39/06 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61F 7/03 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61F 7/00 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61B 5/107 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61B 5/00 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61B 18/06 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61B 18/00 MK/P/2020/0400 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61H 39/08 MK/P/2020/0400 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61P 35/02 MK/P/2018/0689 T1 
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Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha C 12Q 1/68 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha C 12N 15/09 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 31/5377 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61P 35/00 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha G 01N 33/574 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61P 35/04 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61P 43/00 MK/P/2018/0689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha C 07D 401/04 MK/P/2018/0689 T1 

Curis, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2019/0509 T1 

Curis, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0509 T1 

Curis, Inc. C 07D 495/04 MK/P/2019/0509 T1 

Dana-Farber Cancer Institute, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2019/0514 T1 

Dana-Farber Cancer Institute, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0514 T1 

Dana-Farber Cancer Institute, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0514 T1 

Dana-Farber Cancer Institute, Inc. G 01N 33/68 MK/P/2019/0514 T1 

Defense Products and Services Group, Inc. B 60D 1/167 MK/P/2020/0285 T1 

Defense Products and Services Group, Inc. B 60D 1/00 MK/P/2020/0285 T1 

Defense Products and Services Group, Inc. B 60D 1/54 MK/P/2020/0285 T1 

Dolby International AB G 10L 19/008 MK/P/2019/0527 T1 

ECOSTAR S.r.l. B 07B 1/15 MK/P/2020/0219 T1 

ECOSTAR S.r.l. A 01D 17/06 MK/P/2020/0219 T1 

ECOSTAR S.r.l. D 21B 1/02 MK/P/2020/0219 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. C 07D 471/04 MK/P/2020/0288 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. C 07D 498/10 MK/P/2020/0288 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. A 61P 29/00 MK/P/2020/0288 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. A 61P 25/00 MK/P/2020/0288 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. A 61K 31/551 MK/P/2020/0288 T1 

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. C 07D 487/04 MK/P/2020/0288 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 35/00 MK/P/2019/0540 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 513/04 MK/P/2019/0540 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/506 MK/P/2019/0540 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4045 MK/P/2020/0352 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 405/06 MK/P/2020/0352 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 35/00 MK/P/2020/0352 T1 

Enzymatica AB C 12N 9/76 MK/P/2020/0625 T1 

EpiEndo Pharmaceuticals ehf. A 61P 11/00 MK/P/2020/0614 T1 

EpiEndo Pharmaceuticals ehf. C 07H 17/08 MK/P/2020/0614 T1 

EpiEndo Pharmaceuticals ehf. A 61K 31/7048 MK/P/2020/0614 T1 

Estetra SPRL A 61K 31/565 MK/P/2020/0370 T1 

Estetra SPRL A 61K 9/20 MK/P/2020/0370 T1 

Estetra SPRL A 61P 15/18 MK/P/2020/0370 T1 
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Estetra SPRL A 61P 5/00 MK/P/2020/0370 T1 

Etex Services NV C 04B 7/24 MK/P/2019/0538 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 9/08 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 19/08 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 7/00 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 5/18 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 43/00 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 3/14 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 3/12 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 19/10 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61K 31/047 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61K 47/14 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61K 9/48 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 1/00 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 1/04 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 13/12 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 19/00 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 19/02 MK/P/2020/0392 T1 

FAES FARMA, S.A. A 61P 9/02 MK/P/2020/0392 T1 

Fibrogen, Inc. A 61K 9/28 MK/P/2020/0283 T1 

Fibrogen, Inc. A 61K 9/48 MK/P/2020/0283 T1 

Fibrogen, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2020/0283 T1 

Fibrogen, Inc. A 61K 31/472 MK/P/2020/0283 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 215/227 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/4709 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/4704 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 409/12 MK/P/2020/0286 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2020/0286 T1 

GENENTECH, INC. C 07K 16/06 MK/P/2020/0226 T1 

Galmed Research & Development Ltd. A 61P 3/10 MK/P/2019/0512 T1 

Galmed Research & Development Ltd. A 61P 3/06 MK/P/2019/0512 T1 

Galmed Research & Development Ltd. A 61K 31/20 MK/P/2019/0512 T1 

Galmed Research & Development Ltd. A 61P 3/04 MK/P/2019/0512 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/451 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/454 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 295/073 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/4545 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/495 MK/P/2019/0280 T1 
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H. Lundbeck A/S A 61K 31/496 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 241/04 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/551 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/554 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S C 07B 59/00 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 45/61 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S C 07C 45/67 MK/P/2019/0280 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/519 MK/P/2019/0280 T1 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI B 32B 37/20 MK/P/2020/0299 T1 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI B 32B 38/06 MK/P/2020/0299 T1 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI D 21H 27/02 MK/P/2020/0299 T1 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI B 31F 1/07 MK/P/2020/0299 T1 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI B 32B 37/12 MK/P/2020/0299 T1 

HB Biotechnologies Corporation A 61K 31/721 MK/P/2020/0228 T1 

HB Biotechnologies Corporation A 61K 31/738 MK/P/2020/0228 T1 

HB Biotechnologies Corporation A 61K 9/48 MK/P/2020/0228 T1 

Henkel AG & Co. KGaA E 03D 9/03 MK/P/2020/0366 T1 

Humabs Biomed SA C 07K 16/10 MK/P/2020/0624 T1 

Humabs Biomed SA C 07K 16/08 MK/P/2020/0624 T1 

Humabs Biomed SA A 61P 31/20 MK/P/2020/0624 T1 

Humabs Biomed SA A 61P 31/14 MK/P/2020/0624 T1 

Humabs Biomed SA A 61K 39/00 MK/P/2020/0624 T1 

Humabs Biomed SA A 61K 39/42 MK/P/2020/0624 T1 

Human Brain Wave S.r.l. B 02C 18/10 MK/P/2020/0361 T1 

Human Brain Wave S.r.l. B 02C 18/36 MK/P/2020/0361 T1 

Human Brain Wave S.r.l. B 02C 19/20 MK/P/2020/0361 T1 

I.V.A.R. S.P.A F 01C 1/077 MK/P/2019/0543 T1 

I.V.A.R. S.P.A F 01C 17/02 MK/P/2019/0543 T1 

I.V.A.R. S.P.A F 01K 3/24 MK/P/2019/0543 T1 

I.V.A.R. S.P.A F 01K 7/00 MK/P/2019/0543 T1 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai A 61K 31/7088 MK/P/2020/0376 T1 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai C 12N 15/113 MK/P/2020/0376 T1 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai A 61P 3/00 MK/P/2020/0376 T1 

Icahn School of Medicine at Mount Sinai A 61K 31/713 MK/P/2020/0376 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/08 MK/P/2019/0530 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06 MK/P/2019/0530 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2019/0530 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/17 MK/P/2019/0530 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2019/0530 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 207/46 MK/P/2018/1007 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 213/71 MK/P/2018/1007 T1 
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ImmunoGen, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2018/1007 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 207/452 MK/P/2018/1007 T1 

Incyte Corporation C 07D 403/14 MK/P/2019/0286 T1 

Incyte Corporation A 61P 37/00 MK/P/2019/0286 T1 

Incyte Corporation A 61P 35/00 MK/P/2019/0286 T1 

Incyte Corporation A 61K 31/4155 MK/P/2019/0286 T1 

Incyte Corporation A 61P 29/00 MK/P/2019/0286 T1 

Inflazome Limited A 61P 29/00 MK/P/2020/0606 T1 

Inflazome Limited C 07D 231/18 MK/P/2020/0606 T1 

Inflazome Limited A 61K 31/415 MK/P/2020/0606 T1 

Intersnack Group GmbH & Co. KG A 21C 11/10 MK/P/2020/0393 T1 

Intersnack Group GmbH & Co. KG A 21C 11/04 MK/P/2020/0393 T1 

Intrabio Ltd A 61P 25/00 MK/P/2019/0513 T1 

Intrabio Ltd A 61K 31/13 MK/P/2019/0513 T1 

Ionis Pharmaceuticals, Inc. C 07H 21/02 MK/P/2020/0372 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 47/18 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/24 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 9/08 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. G 01N 33/567 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 47/26 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2020/0601 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. A 61K 31/381 MK/P/2020/0360 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. A 61P 5/00 MK/P/2020/0360 T1 

Janssen Pharmaceutica N.V. C 07D 409/10 MK/P/2020/0360 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 405/12 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 401/12 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 213/81 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 9/10 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 7/06 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 7/00 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/551 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/4709 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/444 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/4439 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/443 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/44 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/4427 MK/P/2020/0350 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 233/86 MK/P/2020/0377 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/4166 MK/P/2020/0377 T1 
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Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0377 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 5/28 MK/P/2020/0377 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0616 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0616 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0616 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. C 12P 21/08 MK/P/2020/0616 T1 

Jounce Therapeutics, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2020/0616 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. C 12N 15/869 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. A 61K 38/17 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. A 61K 38/39 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. A 61K 48/00 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. A 61P 17/00 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. C 07K 14/47 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. C 07K 14/78 MK/P/2020/0365 T1 

KRYSTAL BIOTECH, INC. C 12N 9/02 MK/P/2020/0365 T1 

Kabatec GmbH & Co. KG H 01B 13/012 MK/P/2020/0351 T1 

Kabatec GmbH & Co. KG B 65B 13/16 MK/P/2020/0351 T1 

Kabatec GmbH & Co. KG B 65B 13/18 MK/P/2020/0351 T1 

Kabatec GmbH & Co. KG B 65B 27/10 MK/P/2020/0351 T1 

Karyopharm Therapeutics Inc. A 61K 31/497 MK/P/2019/0277 T1 

Karyopharm Therapeutics Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0277 T1 

Karyopharm Therapeutics Inc. C 07D 249/08 MK/P/2019/0277 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. C 07D 403/12 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. C 07D 409/12 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. C 07D 249/08 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. C 07D 241/20 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61P 31/12 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61P 27/02 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/55 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/498 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/497 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/496 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/454 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/4196 MK/P/2017/1000 T1 

Karyopharm Therapeutics, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2017/1000 T1 

Kura Oncology, Inc. C 12Q 1/68 MK/P/2020/0294 T1 
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MAC Valves, Inc. F 16K 11/06 MK/P/2020/0604 T1 

MAC Valves, Inc. F 16K 17/34 MK/P/2020/0604 T1 

MAC Valves, Inc. F 16K 7/12 MK/P/2020/0604 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0225 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61K 31/4184 MK/P/2020/0225 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61K 31/706 MK/P/2020/0225 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61K 31/7068 MK/P/2020/0225 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61K 31/708 MK/P/2020/0225 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61K 31/245 MK/P/2020/0225 T1 

MEI Pharma, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0225 T1 

Massachusetts Institute of Technology C 12N 5/02 MK/P/2020/0331 T1 

MedImmune Limited C 07D 519/00 MK/P/2019/0511 T1 

MedImmune Limited C 07D 487/04 MK/P/2019/0511 T1 

MedImmune Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/0511 T1 

MedImmune Limited A 61P 39/00 MK/P/2019/0511 T1 

Medimmune, LLC G 01N 33/574 MK/P/2020/0358 T1 

Medimmune, LLC C 07K 16/28 MK/P/2020/0358 T1 

Medimmune, LLC A 61K 39/395 MK/P/2020/0358 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 31/4709 MK/P/2019/0503 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 9/00 MK/P/2019/0503 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61P 31/04 MK/P/2019/0503 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 9/20 MK/P/2019/0503 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 31/133 MK/P/2019/0503 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 9/46 MK/P/2019/0503 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07H 21/04 MK/P/2019/0537 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 39/12 MK/P/2019/0537 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 48/00 MK/P/2019/0537 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 35/00 MK/P/2020/0291 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07K 16/28 MK/P/2020/0291 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 39/395 MK/P/2020/0291 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 519/00 MK/P/2020/0367 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 9/10 MK/P/2020/0367 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 9/00 MK/P/2020/0367 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/519 MK/P/2020/0367 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 9/04 MK/P/2020/0367 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 9/12 MK/P/2020/0367 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 487/04 MK/P/2020/0367 T1 

Merial Inc. C 07D 471/04 MK/P/2019/0273 T1 

Merial Inc. C 07D 249/18 MK/P/2019/0273 T1 

Merial Inc. A 01N 37/34 MK/P/2019/0273 T1 

Merial Inc. A 01N 43/707 MK/P/2019/0273 T1 
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Merial Inc. A 61P 33/00 MK/P/2019/0273 T1 

Merial Inc. C 07D 231/56 MK/P/2019/0273 T1 

Merial Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/0273 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 417/14 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 417/12 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 413/12 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 403/12 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited C 07D 401/12 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited A 61P 31/00 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited A 61P 11/16 MK/P/2020/0386 T1 

Mission Therapeutics Limited A 61P 25/28 MK/P/2020/0386 T1 

NGM Biopharmaceuticals, Inc. G 01N 33/68 MK/P/2020/0379 T1 

NGM Biopharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0379 T1 

Net2Text Limited H 04W 4/24 MK/P/2020/0602 T1 

Net2Text Limited H 04L 12/14 MK/P/2020/0602 T1 

Neuren Pharmaceuticals Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/0353 T1 

Neuren Pharmaceuticals Limited A 61K 31/499 MK/P/2020/0353 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 13/12 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 17/00 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 17/14 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 29/00 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 11/06 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61K 31/506 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 37/08 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 43/00 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 37/06 MK/P/2020/0605 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. C 07D 513/04 MK/P/2020/0605 T1 

Novartis AG A 61K 39/395 MK/P/2020/0375 T1 

Novartis AG C 07K 16/22 MK/P/2020/0375 T1 

Novo Nordisk A/S C 07K 16/18 MK/P/2018/0738 T1 

Novo Nordisk A/S A 61K 39/395 MK/P/2018/0738 T1 

Novomatic AG A 63F 5/00 MK/P/2020/0295 T1 

NuCana plc C 07H 1/06 MK/P/2020/0385 T1 

NuCana plc C 07H 19/10 MK/P/2020/0385 T1 

Oryzon Genomics, S.A. A 61K 31/42 MK/P/2019/0501 T1 

Phytoplant Research S.L. B 01D 15/26 MK/P/2020/0397 T1 

Phytoplant Research S.L. A 61K 36/185 MK/P/2020/0397 T1 

Pixan OY H 05B 3/80 MK/P/2019/0542 T1 

Pixan OY A 61M 15/06 MK/P/2019/0542 T1 
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Pixan OY A 61M 11/04 MK/P/2019/0542 T1 

Pixan OY A 24F 47/00 MK/P/2019/0542 T1 

Pixan OY A 24B 15/16 MK/P/2019/0542 T1 

Polichem SA A 61K 31/585 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 31/722 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 47/36 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 8/34 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 8/49 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 31/56 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 31/506 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 8/73 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 8/97 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 9/00 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61K 8/63 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61Q 7/00 MK/P/2020/0609 T1 

Polichem SA A 61Q 5/00 MK/P/2020/0609 T1 

Principia Biopharma Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/0534 T1 

Principia Biopharma Inc. C 07D 519/00 MK/P/2019/0534 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61P 37/00 MK/P/2019/0534 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0534 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61P 29/00 MK/P/2019/0534 T1 

Principia Biopharma Inc. A 61K 31/519 MK/P/2019/0534 T1 

Prodit Engineering S.r.l. G 05F 1/10 MK/P/2020/0395 T1 

Prodit Engineering S.r.l. G 05F 1/46 MK/P/2020/0395 T1 

Prodit Engineering S.r.l. G 05F 3/10 MK/P/2020/0395 T1 

Prodit Engineering S.r.l. G 06F 1/02 MK/P/2020/0395 T1 

Prodit Engineering S.r.l. G 06F 1/03 MK/P/2020/0395 T1 

R2 Semiconductor Inc. H 02M 3/158 MK/P/2020/0293 T1 

R2 Semiconductor Inc. H 02H 3/20 MK/P/2020/0293 T1 

R2 Semiconductor Inc. H 02H 7/12 MK/P/2020/0293 T1 

R2 Semiconductor Inc. H 02M 3/155 MK/P/2020/0293 T1 

RUAG Ammotec AG F 42B 12/36 MK/P/2020/0300 T1 

RUAG Ammotec AG F 42B 12/06 MK/P/2020/0300 T1 

RUAG Ammotec AG F 42B 8/14 MK/P/2020/0300 T1 

RUAG Ammotec AG F 42B 5/02 MK/P/2020/0300 T1 

RUAG Ammotec AG F 42B 5/03 MK/P/2020/0300 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. C 07J 63/00 MK/P/2019/0539 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/4178 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC C 07D 487/10 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC C 07D 471/10 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61P 35/00 MK/P/2020/0388 T1 
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Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/506 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/4439 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/4245 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/4196 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/4162 MK/P/2020/0388 T1 

Recurium IP Holdings, LLC A 61K 31/416 MK/P/2020/0388 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/00 MK/P/2020/0396 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2020/0396 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/735 MK/P/2020/0396 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0399 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/50 MK/P/2020/0399 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 27/02 MK/P/2020/0399 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/17 MK/P/2020/0399 T1 

Rempex Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/04 MK/P/2020/0343 T1 

Rempex Pharmaceuticals, Inc. C 07F 5/02 MK/P/2020/0343 T1 

Rempex Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/69 MK/P/2020/0343 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/91 MK/P/2019/0519 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/61 MK/P/2019/0520 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 MK/P/2019/0520 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/147 MK/P/2019/0520 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/96 MK/P/2019/0520 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 MK/P/2019/0520 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 MK/P/2019/0520 T1 

Shionogi & Co., Ltd A 61K 31/546 MK/P/2019/0281 T1 

Shionogi & Co., Ltd C 07D 505/24 MK/P/2019/0281 T1 

Shionogi & Co., Ltd C 07D 501/50 MK/P/2019/0281 T1 

Singh Molecular Medicine , LLC A 61K 39/395 MK/P/2019/0524 T1 

Singh Molecular Medicine , LLC C 07K 16/18 MK/P/2019/0524 T1 

Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd. F 24D 11/00 MK/P/2019/0533 T1 

Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd. F 25B 30/00 MK/P/2019/0533 T1 

Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd. F 24F 5/00 MK/P/2019/0533 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/28 MK/P/2019/0536 T1 

Suven Life Sciences Limited C 07D 405/12 MK/P/2019/0536 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/445 MK/P/2019/0536 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/31 MK/P/2020/0394 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/445 MK/P/2020/0394 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/496 MK/P/2020/0394 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/28 MK/P/2020/0394 T1 

TRB Chemedica International S.A. A 61L 27/54 MK/P/2019/0518 T1 

TRB Chemedica International S.A. A 61L 27/48 MK/P/2019/0518 T1 

TRB Chemedica International S.A. A 61L 27/26 MK/P/2019/0518 T1 



 

 

193 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

TRB Chemedica International S.A. A 61L 27/24 MK/P/2019/0518 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 513/04 MK/P/2020/0338 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/542 MK/P/2020/0338 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/0338 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/337 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61P 35/00 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 45/06 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 39/395 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/4164 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/513 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/4545 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/437 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/4188 MK/P/2020/0282 T1 

The Penn State Research Foundation A 61K 31/519 MK/P/2020/0282 T1 

The Regents of the University of California A 61K 48/00 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California G 01N 33/50 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California C 12Q 1/70 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California C 12N 7/00 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California C 12N 15/86 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California C 12N 15/63 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California C 12N 15/113 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California A 61K 38/17 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California A 61K 9/00 MK/P/2020/0371 T1 

The Regents of the University of California C 07K 14/005 MK/P/2020/0371 T1 

The Scripps Research Institute C 07C 271/62 MK/P/2020/0292 T1 

The Scripps Research Institute C 07D 203/20 MK/P/2020/0292 T1 

The Scripps Research Institute C 07C 271/00 MK/P/2020/0292 T1 

The Scripps Research Institute C 07C 269/00 MK/P/2020/0292 T1 

The Scripps Research Institute A 61K 31/325 MK/P/2020/0292 T1 

The Scripps Research Institute A 61K 31/27 MK/P/2020/0292 T1 

Tricida Inc. A 61K 31/785 MK/P/2019/0521 T1 

Tricida Inc. A 61P 3/12 MK/P/2019/0521 T1 

Turning Point Therapeutics, Inc. A 61K 31/5025 MK/P/2019/0522 T1 

Turning Point Therapeutics, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2019/0522 T1 

Turning Point Therapeutics, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/0522 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 35/10 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 29/85 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 29/76 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 29/00 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 37/02 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01D 53/94 MK/P/2019/0507 T1 
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UMICORE AG & CO. KG F 01N 3/20 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG F 01N 3/035 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG F 01N 3/023 MK/P/2019/0507 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 23/72 MK/P/2019/0507 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/675 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/7004 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/663 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/6615 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/66 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/19 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61P 7/08 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 33/42 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 45/06 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 9/00 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61K 31/727 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61M 1/28 MK/P/2020/0354 T1 

Universitat de les Illes Balears A 61M 1/16 MK/P/2020/0354 T1 

University College Dublin, National University of Ireland, 
Dublin     C 12N 15/87 MK/P/2020/0290 T1 

University College Dublin, National University of Ireland, 
Dublin     C 12N 15/85 MK/P/2020/0290 T1 

University College Dublin, National University of Ireland, 
Dublin     C 08G 83/00 MK/P/2020/0290 T1 

University College Dublin, National University of Ireland, 
Dublin     C 08G 73/02 MK/P/2020/0290 T1 

University College Dublin, National University of Ireland, 
Dublin     A 61K 48/00 MK/P/2020/0290 T1 

University College Dublin, National University of Ireland, 
Dublin     C 08G 63/685 MK/P/2020/0290 T1 

Université de Genève A 61K 35/76 MK/P/2020/0612 T1 

Université de Genève A 61K 39/00 MK/P/2020/0612 T1 

Université de Genève C 12N 15/86 MK/P/2020/0612 T1 

Université de Lorraine C 07K 14/705 MK/P/2020/0378 T1 

Urilift Beheer B.V. E 04H 1/12 MK/P/2019/0523 T1 

Verinata Health, Inc. C 12Q 1/68 MK/P/2020/0610 T1 

Verona Pharma PLC A 61P 11/08 MK/P/2019/0506 T1 

Verona Pharma PLC A 61K 31/495 MK/P/2019/0506 T1 

Verona Pharma PLC A 61K 9/12 MK/P/2019/0506 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të 

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2020/51 (220) 28/01/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Бачовска Синколи Кристина ул. 

Св. Наум Охридски 6, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, портокалова, црна 

(531) 24.15.11;24.15.15;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  преведување, титлување филмови, 

толкување јазик со знаци, 

транслитерација, образовни услуги, обука, 

подучување  

 

(210) TM  2020/66 (220) 30/01/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ЃОКО СТЕРЈОСКИ and ЗОРАН 

СТЕРЈОСКИ ул. Востаничка бр. 29-1, 

1000, Скопје, MK and ул. Серска бр. 18, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 02.01.08;26.04.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2020/67 (220) 30/01/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ЃОКО СТЕРЈОСКИ and ЗОРАН 

СТЕРЈОСКИ ул. Востаничка бр. 29-1, 

1000, Скопје, MK and ул. Серска бр. 18, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) нијанси на сина, златна, бела 

(531) 02.01.16;24.05.07;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2020/273 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр.1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) темно зелена, сина, портокалова, 

бела 

(531) 24.17.05;25.01.15;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(210) TM  2020/274 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно зелена, сина, портокалова, 

бела 

(531) 11.01.02;24.17.05;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(210) TM  2020/275 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена, жолта, кафена, 

црна, бела 

(531) 05.07.22;19.03.01;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(210) TM  2020/276 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) портокалова, зелена, виолетова, 

црна, жолта, бела 

(531) 05.07.08;19.03.01;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(210) TM  2020/277 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, црна, бела, 

виолетова, жолта 

(531) 05.07.13;19.03.01;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни 

сокови  

 

(210) TM  2020/278 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 05.07.11;19.03.01;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови  

 

(210) TM  2020/279 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) портокалова, зелана, жолта, црвена, 

црна, бела 

(531) 05.07.14;19.03.01;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалоци од овошје и овошни 

сокови  

 

(210) TM  2020/280 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, сина, зелена, кафена 

(531) 02.05.03;19.03.03;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисела павлака (млечен производ)  

 

(210) TM  2020/281 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) розова, сина, зелена, бела, кафена, 

жолта 

(531) 02.05.03;19.07.16;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(210) TM  2020/282 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 



 

 

200 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(591) темно жолта, сина, зелена, кафена, 

бела 

(531) 02.05.03;08.03.04;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  путер (млечен производ)  

 

(210) TM  2020/283 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, бела, кафена, жолта 

(531) 02.05.03;08.03.25;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(210) TM  2020/284 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, жолта, сина 

(531) 01.03.16;08.03.01;19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2020/285 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, жолта, сина 

(531) 01.03.16;08.03.25;19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(210) TM  2020/286 (220) 02/04/2020 
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(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) розева, сина, зелена, бела, кафена, 

жолта 

(531) 01.03.16;02.05.03;19.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(210) TM  2020/287 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, зелена, бела, 

кафена, жолта 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2020/288 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, зелена, бела, 

темно розева, кафена, жолта 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  
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(210) TM  2020/289 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, зелена, бела, 

црвена, кафена, жолта 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2020/290 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, темно зелена, бела, сина, 

кафена, жолта 

(531) 01.03.16;02.05.03;03.04.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кисело млеко  

 

(210) TM  2020/291 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, зелена, бела, 

кафена, жолта 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  
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(210) TM  2020/292 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло сина, сина, зелна, бела, 

портокалова, кафена 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2020/293 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, сина, бела, зелена, 

жолта, портокалова, црвена, кафена 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко  

 

(210) TM  2020/294 (220) 02/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Индустрија за млеко, млечни 

производи и сокови Млекара 

Акционерско друштво Битола ул. 

Ѓурчин Наумов Пљакот бр. 1, 7000, 

Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, сина, бела, зелена, 

жолта, портокалова, црвена, кафена 

(531) 02.05.03;19.03.01;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  
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(210) TM  2020/319 (220) 14/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб 3 - Маџари, 1000, 

Скопје, MK 

 (540)  

NANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2020/320 (220) 14/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб 3 - Маџари, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

HYDRA SAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2020/321 (220) 14/04/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за промет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна 

Индустриска зона бб 3 - Маџари, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

CLINOTAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2020/389 (220) 06/05/2020 

(442) 31/10/2020 

(300) 018226538  16/04/2020  EM 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstraße, 4860 Lenzing, AT 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

LENZING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  спортски торби за сите 

намени;торбиза носење за сите намени; 

ранциза бебиња; носачиза бебиња [каиши 

или појаси]; ранциза носење бебиња; 

торби; торби за облека; торби за плажа; 

ткаени торби;ткаени торби за купување; 

кежуални торби; текстилни торби; облека 

за домашни миленици; спојни торби (торби 

без рачки); козметички торби; вечерни 

торби; торби за носење облека; 

рачниторби; плетени торби; торби за 

опрема за плетење; торби за шминка; 

мрежасти торби за купување; торби за 

повеќекратна употрба; училишни торби; 

торби за чевли; торби за купување; торби 

за носење преку рамња; ленти за бебиња; 

спортски торби; текстилни торби за 

купување; тоалетни торби; торби за 

тоалетна опрема; торби со рачки  

 

(210) TM  2020/405 (220) 05/05/2020 

(442) 31/10/2020 

(300) F/TM/O/2019/161867  06/11/2019  NG 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 

Скопје 

(540)  

MANGO MAYHEM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  безалкохолни пијалаци, 

вклучително газирани пијалаци и 

енергетски пијалаци, сирупи, концентрати, 

прашоци и подготовки за правење 

пијалаци, вклучително газирани пијалаци и 

енергетски пијалаци, пиво  

 

(210) TM  2020/412 (220) 11/05/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за услуги ПОСТ ЕКСПРЕС 

МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул. Пролет 

бр.31 , Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул.Иван Милутиновиќ 

бр.27/1, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 03.07.17;26.15.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за увоз и извоз; директно 

рекламирање преку пошта; дистрибуцуја 

на примероци; договарање претплата на 

весници за трети лица; изнајмување 

рекламен материјал; изнајмување 

рекламен простор; изработка на изводи од 

сметки; обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

односи со јавноста; презентација на стоки 

преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; рекламирање преку пошта; 

услуги за посредување во трговија.  

кл. 39  поштенски услуги (пораки или 

стока); испорачување весници; 

испорачување пакети; испорачување 

пораки; испорачување стоки; 

испорачување стоки порачани по пошта; 

лочистички услуги за транспорт; 

превезување; транспортирање; 

транспортирање стоки  

 

(210) TM  2020/432 (220) 15/05/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Приватна агенција за вработување 

Вработување ХР Солутионс Скопје ул. 

Васил Ѓоргов бр. 24/1-5, Центар, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И ПАРТНЕРИ Скопје ул. Коста Веселинов 

бр. 5/1-2 , Скопје 

(540)  

VRABOTUVANJE HR 

SOLUTIONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за вработување, 

советување за бизнис работење и 

организација, раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

советување за организирање на 

работење, подготвување на платни 

списоци, персонал (вработување на 

персонал), рекламен простор 

(изнајмување рекламен простор), 

секретарски услуги, аутсорсинг услуги 

(подршка на бизнис), психолошко 

тестирање за селекција на персонал, 

пишување рекламни текстови  

 

(210) TM  2020/433 (220) 15/05/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Приватна агенција за вработување 

Вработување ХР Солутионс Скопје ул. 

Васил Ѓоргов бр. 24/1-5, Центар, Скопје, 

MK 
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(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА 

И ПАРТНЕРИ Скопје ул. Коста Веселинов 

бр. 5/1-2 , Скопје 

(540)  

HR SOLUTIONS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за вработување, 

советување за бизнис работење и 

организација, раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

советување за организирање на 

работење, подготвување на платни 

списоци, персонал (вработување на 

персонал), рекламен простор 

(изнајмување рекламен простор), 

секретарски услуги, аутсорсинг услуги 

(подршка на бизнис), психолошко 

тестирање за селекција на персонал, 

пишување рекламни текстови  

 

(210) TM  2020/457 (220) 22/05/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Зафирова Марија бул. 8ми 

Септември бр.3/2-71, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  барање спонзорства; 

бизнис информации; 

бизнис испитување; 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци; 

ажурирање и одржување информации во 

регистри; 

административна обработка на нарачките 

за купување; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

ангажирање надворешни фирми за 

административно управување со 

компании; 

аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси]; 

бизнис истражување; 

бизнис менаџмент кај уметничките 

професии; 

бизнис пребарување; 

бизнис проценки; 

вработување персонал; 

деловно управување за независни 

вршители на услуги  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]  

кл. 42  графички дизајн; 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 

интернет-страници; 

давање простор за веб [интернет] 

страници  

 

(210) TM  2020/516 (220) 10/06/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Златко Најденовски Стогово 23А, 

стан 8, 1000, Скопје, MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови “ бр.406/6, 1200, Тетово 

(540)  
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(591) зелена 

(531) 27.05.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат  

кл. 42  софтвер како услуга [SaaS]  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  

 

(210) TM  2020/563 (220) 30/06/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) HELLENIC PETROLEUM S.A. 8A, 

Chimarras Street, GR-151 25 Maroussi, 

Athens, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сина, тиркиз, бела, црна 

(531) 26.01.03;27.05.01;29.01.03;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  eнергија ( eлектрична )  

кл. 9  станици за полнење на електрични 

возила  

кл. 35  административно управување на 

возен парк на електрични возила  

кл. 37  полнење акумулатори за возила; 

услуги на поставување во врска со 

инфраструктура за полнење на 

електрични возила; услуги на одржување 

во врска со инфраструктура за полнење на 

електрични возила  

кл. 39  изнајмување на електрични 

возила;дистрибуција на енергија  

 

(210) TM  2020/564 (220) 30/06/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) HELLENIC PETROLEUM S.A. 8A, 

Chimarras Street, GR-151 25 Maroussi, 

Athens, GR 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сина, тиркиз, бела, црна 

(531) 26.01.03;27.05.01;29.01.03;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  eнергија ( eлектрична )  

кл. 9  станици за полнење на електрични 

возила  

кл. 35  административно управување на 

возен парк на електрични возила  

кл. 37  полнење акумулатори за возила; 

услуги на поставување во врска со 

инфраструктура за полнење на 

електрични возила; услуги на одржување 

во врска со инфраструктура за полнење на 

електрични возила  

кл. 39  изнајмување на електрични 

возила;дистрибуција на енергија  

 

(210) TM  2020/565 (220) 02/07/2020 

(442) 31/10/2020 
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(731) МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Omnipirin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/566 (220) 02/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје ул. 

Лисец бр.1, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

MARTINELI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, компоти; јајца; млеко, сирење и 

кашкавал, путер, јогурт и други млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тестенини и резанки, тапиока и саго; 

брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки; чоколадо; 

сладолед; шербет и други мразови за 

јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, мирудии, зачини, 

конзервирани билки; оцет, сосови и други 

мирудии; мраз (замрзната вода)  

кл. 31  сирови и необработени 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи; сирови и 

необработени зрна и семиња; свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки; природни 

растенија и цвеќиња; луковици; садници и 

семиња за садење; живи животни; храна и 

напитоци за животни; слад  

кл. 32  пиво; безалкохолни напитоци; 

минерална и сода вода; напитоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за производство 

на напитоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пиво; 

алкохолни препарати за производство на 

напитоци  

 

(210) TM  2020/567 (220) 02/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) MICRO-STAR INTERNTIONAL CO., 

LTD. (a corporation incorporated under 

the laws of Taiwan, R.O.C.) No.69, Li-De 

St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 

TW 

(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)  

 
(531) 26.11.08;26.11.09;27.01.01;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски сервери;лаптоп 

компјутери;компјутерски периферни уреди 

и делови, имено компјутерски хардвер, 

компјутерски софтвер кој се состои од 

оперативни систем програми, компјутерски 

мемории, хард дискови, хост кабел (host 

саѕе);компјутерска матична 

плоча;картички за видео 

приказ;компјутерско глувче, компјутерски 

тастатури;компјутерски TFT-LCD монитори  

 

(210) TM  2020/569 (220) 02/07/2020 

(442) 31/10/2020 
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(731) Amgen Inc. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, California 91320 - 1799, 

US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ТЕЗВАЈО 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за третман 

на респираторни заболувања и 

нарушувања, белодробни заболувања и 

нарушувања, кардиоваскуларни 

заболувања и нарушувања, воспаленија, 

воспалителни болести и нарушувања, 

автоимуни заболувања и нарушувања, 

карцином, онколошки заболувања и 

нарушувања, хематолошки заболувања и 

нарушувања, туморни заболувања, 

невролошки заболувања и нарушувања и 

метаболички заболувања и нарушувања  

 

(210) TM  2020/570 (220) 02/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ДПУТ Матриошка ДОО Скопје ул. 

Даме Груев 16/2, лок.8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 26.04.03;26.04.07;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед од вино, сладолед, 

прашоци за сладоледи, средства за 

спојување смеси за сладоледи, адитиви за 

сладоледи; замрзнат јогурт [вид 

сладолед], десерт со мраз, овошен сок и 

шеќер, замрзнати десерти; сорбет [ладен 

овошен десерт]; мраз за освежување, 

коцки мраз; пудинзи; десерт во форма на 

мус [слатки], слаткарски производи; 

јаткасто овошје во прав; леден чај; ароми, 

екстракти од слад за исхрана  

кл. 33  вино, пијалоци на база на вино, 

ледено вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекпамирање; 

ширење на рекпамен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекпамни 

огласи; објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; проучување на 

пазарот (маркетинг); комерцијална 

администрација; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со сладолед 

од вино, сладолед, прашоци за сладоледи, 

средства за спојување смеси за 

сладоледи, адитиви за сладоледи, 

замрзнат јогурт [вид сладолед], десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер, замрзнати 

десерти, сорбет [ладен овошен десерт], 

мраз за освежување, коцки мраз, пудинзи, 

десерт во форма на мус [слатки], 

слаткарски производи, јаткасто овошје во 

прав, леден чај, ароми, екстракти од слад 

за исхрана, вино, пијалоци на база на 

вино, ледено вино  

 

(210) TM  2020/572 (220) 03/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(300) 34994  15/05/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SMARTCORE STICKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се кориетат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цитари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари ипи тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/573 (220) 03/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(300) 34996  15/05/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се кориетат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цитари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари ипи тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 
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за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/575 (220) 06/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ДС КЕКЕЦ – О бул. Кузман 

Јосифовски Питу 22 блок 5 локал 3, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела, портокалова, 

сива, црна 

(531) 18.01.09;18.01.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование, обука (автомобили, 

авто школа)  

 

(210) TM  2020/581 (220) 03/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(300) 018214015   23/03/2020  EM 

(731) Tencent Holdings Limited P.O. Box 

2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 

Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, KY 

(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)  

VOOV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарaти за снимање, трансмисија 

или репродукција на звук или слики; 

опрема за процесирање на податоци, 

компјутери; компјутерски софтвер; агенди 

(електронски -); аларми, анимирани 

цртани филмови; аудиовизуелни апарати 

за настава; батерии, електронски; полначи 

за батерии; видеокамери; камери 

[фотографија]; кутии специјално 

направени за фотографски апарати и 

инструменти; траки за мобилни телефони; 

апарати за центрирање на фотографски 

слајдови; полначи за електронски батерии; 

хронографи [апарати за регистрирање на 

времето]; кинематографски камери; 

кинематографски филмови, 

експозиционирани;  преклопување 

(електронски апарати за - ); преклопници; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни 

програми, снимени; компјутерски 

периферни уреди; компјутерски програми 

[програми], снимени; компјутерски 

програми [софтвер што се симнува]; 

компјутерски софтвер, снимен; компјутери; 

апарати за процесирање на податоци; 

детектори; диктафони; апарати за мерење 

растојание; апарати за бележење 

растојание; датотеки со слики што може 

да се преземат; музички датотеки што 

можат да се преземат; мелодии за 

мобилни телефони што можат да се 

преземат; апарати за едитирање на 

кинематографски филмови; електронски 

огласни табли; електронски пенкала 

[видеотерминали]; џебни електронски 

апарати за преведување; електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; апарати за зголемување 

[фотографија]; експозиметри 

[светлинометри]; апарати за сечење на 

филм; филмови, експозиционирани; 
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филтри за ултравиолетови зраци, за 

фотографија; филтри [фотографија]; блиц-

сијалички [фотографија]; блиц 

[фотографија]; рамки за фотографски 

слајдови; уреди за глобално 

позиционирачки систем [gps]; прибор за 

користење на телефони без раце; 

слушалки за уши; холограми; апарати за 

меѓусебна комуникација; точки на 

поврзување на компјутери; џубокси за 

компјутери; џубокси, музички; лап топ 

компјутери; поклопци за фотографски 

леќи; леќи за астрофотографија; 

инструменти за израмнување; звучници; 

метереолошки инструменти; микрофони; 

модеми; електрични апарати за 

надгледување; монитори [компјутерски 

хардвер]; монитори [компјутерски 

програми]; глувче [опрема за процесирање 

на податоци]; подлоги за компјутерски 

глувчиња;  апарати за навигација, за 

возила; навигациони инструменти; 

компјутерски бележници; инструменти за 

набљудување: оптички апарати и 

инструменти; оптички леќи; педометри; 

персонални стереа; фотокопири 

[фотографски, електростатички, термички]; 

фотометри; фототелеграфни апарати; 

џебни калкулатори; преносливи 

мултимедијални читачи, плеери; 

преносливи телефони; принтери за 

употреба со компјутери; апарати за 

проекција; екрани за проекција; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; 

приемници (аудио—и видео--); апарати за 

далечинско управување; апарати за 

сателитска навигација; сателити за научни 

цели; скенери [опрема за процесирање на 

податоци]; екрани за фотогравирање; 

екрани [фотографија]; отворачи на бленди 

[фотографија]; бленди [фотографија]; 

слајд-проектори; слајдови [фотографија]; 

звучни аларми; апарати за снимање на 

звук; апарати за репродукција на звук; 

апарати за емитување звук; домофони; 

мерни инструменти за брзина; апарати за 

мерење брзина [фотографија]; држачи за 

фотографски апарати; очила за сонце; 

електрични прекинувачи; апарати за 

држење настава; телеграфски жици; 

телеграфи [апарати]; телеметри; 

телефонски апарати; телефонски 

приемници; телефонски предаватели; 

телефонски жици; телепринтери; 

телесуфлери; далечински прекинувачи; 

телевизиски апарати; инструменти за 

мерење температура; термостати; 

автомати за билети; часовници [уреди за 

регистрирање на времето]; апарати за 

регистрирање на времето; автоматски 

временски прекинувачи; предаватели на 

електронски сигнали; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди 

[телекомуникации]; калеми; троногалки за 

камери; усб-приклучоци; кертриџи со 

видео игри; видеорекордери; видео 

екрани; видео телефони; фотографски 

визири; воки-токи; процесори на зборови; 

потпирачи за рачни згобови што се 

користат со компјутери; рендгенски слики, 

што не се за медицинска употреба; 

компјутерски софтвер за игри; мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; маски адаптирани за мобилни 

телефони; таблет компјутери; маски 

адаптирани за таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за играње за 

употреба на мобилни и целуларни 

телефони; електронски софтвер за играње 

на мобилни телефони; графики за 

мобилни телефони кои се преземаат; 

софтвер за апликации за мобилни 

телефони; компјутерски софтвер за 

играње за компјутери, мобилни телефони 

и таблет компјутери; софвер за таблет 

компјутери; таблет компјутери; 
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компјутерски мрежи; фонтови, печатарски 

слогови, печатарски дизајни и симболи во 

форма на снимени податоци; електронска 

опрема, апарати и инструменти за 

комуникација; телекомуникациска опрема, 

апарати и инструменти; компјутерски 

софтвер за играње: компјутерски хардвер 

апарати со мултимедиа и интерактивни 

функции; прирачници за корисници во 

електронска читлива, машински читлива 

или компјутерска читлива форма за 

упореба со, и продавано како едно со, 

сите погореспоменати стоки; снимки на 

звук, видео и податоци; софтвер за 

телекомуникација и комуникација преку 

локални или глобални команикацски 

мрежи, вклучувајќи интернет, интранет, 

екстранет, телевизија, мобилна 

комуникација, целуларни и сателитски 

мрежи; софтвер за креирање и 

доставување на електронски честитки, 

пораки и електронска пошта; аудио, видео, 

и дигитални миксери; камери; видео 

камери; торби и кутии адаптирани или 

обликувани за да опфаќаат камери и/или 

видео камери; телефони; мобилни 

телефони; делови за мобилни телефони; 

навлаки за мобилни телефони; маски за 

телефони; маски за мобилни телефони 

направени од кожа или имитација на кожа; 

навлаки за мобилни телефони направени 

од платно или текстилни материјали; 

преносни дигитални електронски уреди за 

процесирање на податоци, процесирање 

на информации, зачувување и 

прикажување на податоци, пренесување и 

примање на податоци, пренесување на 

податоци помеѓу компјутери, и негов 

поврзан софтвер; рачни дигитални 

електронски уреди за процесирање на 

податоци, процесирање на информации, 

зачувување и прикажување на податоци, 

пренесување и примање на податоци, 

пренесување на податоци помеѓу 

компјутери, и нивни поврзани софтвери; 

mp3 и други дигитални формати на аудио 

плеери; електронски генератори на тон 

(компјутерски софтвер); помошен софвер 

за компјутерски десктоп; софтвер за скрин 

сејвер; софтвер за детектирање, 

уништување и спречување на компјутерски 

вируси; софтвер за енкрипција на 

податоци; софтвер за анализирање и 

враќање на податоци; софтвер за 

компјутерски системски бекап (backup), 

процесирање на податоци, складирање на 

податоци, раководење на датотеки и 

раководење на бази на податоци; рачни 

компјутери, персонални дигитални 

асистенти, електронски организери, 

електронски нотеси; торби и кутии 

прилагодени или обликувани да опфатат 

дигитални музички и/или видео плеери, 

рачни компјутери, персонални дигитални 

асистенти, електронски организери и 

електронски нотеси; мобилни дигитални 

електронски уреди за процесирање на 

податоци, процесирање на информации, 

складирање или прикажување на 

податоци, пренесување и примање на 

податоци, пренос на податоци помеѓу 

компјутери; уреди за глобално 

позиционирачки систем [gps]; рачни и 

мобилни дигитални електронски уреди за 

праќање и примање на телефонски 

повици, факс, електронска пошта, и други 

дигитални медиуми; компјутерски 

програми; претходно снимени 

компјутерски програми за лично 

раководење на информации, софтвер за 

раководење на бази на податоци  , 

софтвер за препознавање на карактер, 

софтвер за раководење на телефонија, 

софтвер за електронска пошта и праќање 

пораки, софтвер за повикување (пејџер), 

софтвер за мобилен телефон; софтвер за 
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синхронизација на бази на податоци; 

компјутерски програми за пристапување, 

листање и пребарување на онлајн бази на 

податоци ; компјутерски софтвер за 

употреба во врска со онлајн услуги за 

претплаќање; софтвер што им овозможува 

на корисниците да пуштаат и 

програмираат слики, фотографии, музика 

или аудио, видео, текст и мултимедијална 

содржина која е поврзана со забава; 

софтвер кој што вклучува музички снимки 

на звук, аудио, видео, текст и 

мултимедијална содржина поврзани со 

забава; комјутерски софтвер и фирмвер за 

оперативни системски програми, програми 

за синхронизација на податоци, и 

програми алатки за развивање на 

апликации за персонални и рачни 

компјутери; софтвер за влез во 

комуникациски мрежи вклучувајќи го и 

интернетот; и компјутерска опрема за 

употреба со сите гореспоменати стоки; 

компјутерски софтвер за креирање на 

мултимедијални документи, преземање, 

пренесување, примање, уредување, 

извлекување, кодирање, декодирање, 

прикажување, чување и организирање на 

текст, графика, слики и електронски 

публикации; електронски публикации кои 

можат да се преземат во форма на книги, 

драми, памфлети, брошури, весници, 

дневници, магазини, и периодични 

публикации на широк спектар на теми кои 

се од општ интерес; компјутерски хардвер 

и софтвер за обезбедување на интегрална 

телефонска комуникација со 

компјутеризирани глобални информативни 

мрежи; електронски рачни уреди за 

безжичен прием, складирање и/или пренос 

на податоци и пораки, и електронски уреди 

кои му овозможуваат на корисникот да 

води евиденција на или да раководи со 

лични информации; софтвер за 

пренасочување на пораки, интернет e-mail, 

и/или други податоци за еден или повеќе 

електронски рачни уреди од складиште за 

податоци или поврзан со персонален 

компјутер или сервер; компјутерски 

софтвер за синхронизација на податоци 

помеѓу далечна станица или уред и 

фиксирана или  далечна станица или 

уред; апарати и инструменти за звучни 

ефекти (компјутерски софтвер); софтвер 

за веб дизајн, креирање, објавување и 

водење; аудио и видео снимки кои можат 

да се преземаат кои вклучуваат музика, 

комедија, драма, акција, авантура и/или 

анимација; софтвер и хардвер за враќање 

на информации кои се телефонски-

базирани; адаптери,за картички за 

адаптери, конектори и драјвери; меморија 

со директен/произволен пристап (ram), 

внатрешна постојана меморија само за 

читање (rom); апарати со тврди дискови 

(solid state memory apparatus); 

компјутерска опрема за употреба со било 

кои гореспоменати стоки; компјутерски 

софтвер и компјутерски хардвер апарати 

со мултимедијални и интерактивни 

функции; микропроцесори, мемориски 

плочи, монитори, дисплеји, тастатури, 

кабли, модеми, принтери, видеофони; 

тврди уреди за складирање на податоци; 

апарати за складирање на податоци; хард 

дискови; минијатурни хард диск единици 

за складирање; стерео звучници; аудио 

звучници; аудио звучници за дома; 

монитор звучници; звучници за компјутери; 

лични стерео звучни апарати; засилувачи, 

апарати за снимање и репродуцирање на 

звук, електрични фонографи, грамофони, 

стерео апарати со висока точност, 

звучници, единици за приклучување на 

повеќе звучници, микрофони; држачи, 

ремени, завои, врвки и спојници за 

преносни и рачни дигитални електронски 
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уреди за снимање, организирање, пренос, 

манипулирање, и прегледување на текст, 

податоци, аудио, слики и видео фајлови; 

апарати и инструменти за звучни ефекти 

за употреба со музички инструменти; 

електронски генератори за тон за 

употреба со музички инструменти; 

електронски компоненти за употреба со 

музички инструменти; фотографска 

опрема, имено филм камери и дигитални 

камери, кутии, куќишта, и додатоци за 

камери, и ремени за апарати; камери за 

употреба со мобилни телефони; подводни 

камери; софтвер за уредување на 

фотографии; софтвер за уредување на 

филм; софтвер за употреба со камери; 

софтвер за употреба со мобилни 

телефони; sd картички; батерии за камери; 

леќи за камери; носачи за камери; адаптер 

прстени за прицврстување предмети на 

камери; далечински управувачи за камери; 

софтвер за уредување на десктоп и 

мобилни фотографии и видео; 

компјутерски софтвер и софтверски 

апликации за употреба при прикачување, 

преземање, уредување, складирање, 

дистрибуирање и споделување на 

фотографски и видео содржини преку 

глобални и локални компјутерски мрежи и 

преку мобилни уреди; кориснички 

создадени фотографии и видеа кои се од 

општ интерес кои може да се преземат; 

селфи стапови кои се користат како 

додатоци за смарт телефони и камери; 

софтвер и мобилни апликации за 

социјални мрежи кои се преземаат; 

софтвер кој се презема во вид на мобилни 

апликации за овозможување на 

прикачување, креирање, постирање, 

уредување, покажување, прикажување, 

блогинг, споделување, пренос во живо и 

пренос на електронски медиуми, видео, 

вести во реално време, забавна содржина, 

или информации преку интернет и други 

комуникациски мрежи; софтвер кој се 

презема да овозможи прикачување, 

креирање, постирање, уредување, 

покажување, прикажување, блогинг, 

споделување, пренос во живо, и пренос на 

електронски медиуми, видео, вести во 

реално време, забавна содржина, или 

информации преку интернет и други 

комуникациски мрежи  

кл. 35  рекламирање; договарање и 

спроведување на деловни состаноци; 

управување со бизнис; бизнис 

администрација; планирање на деловни 

состаноци; демонстрација на производи; 

управување со датотеки 

(компјутеризирано-); маркетинг; 

маркетиншко истражување; маркетинг 

студии; он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; организирање на 

изложби за комерцијално рекламирање 

или за рекламни цели; организирање на 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели; презентација на 

производи на комуникациски медиуми, за 

малопродажни цели; услуги на споредба 

на цени; производство на рекламни 

филмови; ажурирање на рекламен 

материјал; рекламирање и маркетинг; 

услуги на рекламирање; услуги на онлајн 

рекламирање и маркетинг; промотивни 

услуги; обезбедување на информации за 

пазарот во врска со потрошувачки 

производи; компјутеризирано управување 

со датотеки; услуги на деловни 

информации; промотивни и јавни кампањи 

за подигнување на свеста; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност  

и стимулативни шеми; малопродажни 

услуги поврзани со продажба на 

компјутери, компјутерски софтвер, 

компјутерски програми [програми], 

снимени, компјутерски игри, видео игри и 
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конзоли за компјутерски игри; 

малопродажни услуги поврзани со 

продажба на преснимени компактни 

дискови, двд-ја, цд-роми, со анимирани 

цртани филмови и анимирани стрипови; 

малопродажни услуги поврзани со 

продажба на електронска апаратура за 

набљудување, компјутерски мемориски 

уреди, преносни медиа плеери, 

компјутерска хардверска апаратура со 

мултимедијални и интерактивни функции, 

рачни компјутери, персонални дигитални 

асистенти, електронски организатори, 

електронски нотеси; малопродажни услуги 

поврзани со продажба на печатен 

материјал, електронски публикации, 

публикации, книги, списанија, упатства за 

компјутерски игри; малопродажни услуги 

поврзани со продажба на компјутерски 

софтвер, софтвер за компјутерски игри, 

видео игри, компјутерски игри, програми за 

игри, алатки за компјутерски софтвер и 

сродни производи; дистрибутерски услуги 

во областа на компјутерски софтвер, 

софтвер за компјутерски игри, софтвер за 

социјално вмрежување, видео игри, 

компјутерски игри, програми за игри и 

компјутерски софтверски алатки; 

обезбедување на он-лајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги  

кл. 38  телекомуникации; емитување на 

кабелска телевизија; комуникација преку 

мобилен телефон; комуникација со помош 

на компјутерски терминали, видео, жица, 

сателит, микробранови и кабел; 

комуникација преку оптички мрежи; 

комуникација преку телеграми; 

комуникација преку телефон; трансмисија 

на пораки и слики со помош на компјутер; 

услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]; електронски 

меил; трансмисија преку факсимил; 

информации за телекомуникација; 

праќање на пораки; повикување 

[телефонски или други средства за 

електронска комуникација]; овозможување 

на пристап до бази на податоци; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување [телешопинг]; 

обезбедување телекомуникациски врски 

на глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобална компјутерска мрежа; 

изнајмување време за пристап на 

глобалната компјутерска мрежа; 

изнајмување телефакс апарати; 

изнајмување апарати за испраќање 

пораки; изнајмување на модеми; 

изнајмување на опрема за 

телекомуникација; изнајмување на 

телефони; сателитска трансмисија; услуги 

на поставување телекомуникациски довод 

и приклучок; телеконференциски услуги; 

телеграфски услуги; телефонски услуги; 

телевизиско емитување; телекс услуги; 

пренос на дигитални датотеки; пренос на 

честитки преку интернет; пренос на 

телеграми; услуги со говорна пошта; 

безжично емитување; електронска 

трансмисија на компјутерски софтвер 

преку интернет и други компјутерски и 

електронски комуникациски мрежи; 

трансмисија и дистрибуција на податоци 

или аудио-визуелни слики преку глобална 

компјутерска мрежа на интернет; 

обезбедување на услуги за поврзување и 

пристап до електронски комуникациски 

мрежи за трансмисија или прием на 

компјутерски софтвер; лизинг на 

компјутерска база на податоци; 

обезбедување на онлајн комуникациски 

услуги; комуникации преку глобална 

компјутерска мрежа или интернет; пренос 

на дигитална музика со помош на 



 

 

217 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

телекомуникации; електронски меил, 

услуги за праќање и примање на пораки; 

обезбедување пристап до веб страни; 

обезбедување на пристап до mp3 веб 

страни на интернет; праќање на пораки, 

комуникација преку телефон, комуникација 

преку мобилен телефон, електронски 

меил, трансмисија на пораки и слики преку 

компјутер, трансмисија на факсимил, 

сателитска трансмисија, повикување; 

проток на видео содржина преку глобална 

компјутерска мрежа; телефон или други 

средства на електронска комуникација; 

обезбедување на пристап до веб страни 

на интернет преку компјутер, мобилни 

телефони или други електронски апарати; 

услуги за мултмедијални комуникации; 

интерактивни телекомуникациски услуги за 

комуникација преку телеграм, телекс, 

телекомуникациски мрежи, и компјутерски 

мрежи; пренос на податоци и информации 

преку електронски средства, мобилен, 

компјутер, кабел, комуникациски сателит 

или средства за електронска комуникација; 

лизинг и изнајмување на апарати и 

инструменти за комуникација и 

телекомуникација; пренос на податоци 

преку елекронски средства помеѓу фиксни 

и мобилни точки; трансмисија на податоци 

преку сателит и телекомуникациски линк; 

електронска трансмисија на аудио и видео 

датотеки кои можат да се пренесуваат и 

да се симнуваат преку интернет и други 

комуникациски мрежи; услуги за веб 

кастинг; пренос на пораки преку 

електронска трасмисија; обезбедување на 

онлајн форуми; раководење со соби за 

разговор; комуникација преку компјутери; 

електронско испраќање на податоци и 

документација преку интернет или други 

бази на податоци; обезбедување на 

временски пристап до веб страни кои што 

прикажуваат мултимедијални материјали; 

обезбедување на податоци и вести преку 

електронска трансмисија; обезбедување 

на пристап до услуги за електронски вести 

кои што се однесуваат на информации и 

податоци од интернет кои можат да се 

симнуваат; обезбедување на безжични 

телекомуникации преку електронски 

комуникациски мрежи; безжично дигитално 

праќање на пораки; повикување, и услуги 

за електронски меил, вклучувајќи услуги 

кои што му овозможуваат на корисникот да 

праќа и/или прима пораки преку безжична 

мрежа на податоци; еднонасочно или 

двонасочно повикување; услуги на телекс, 

телеграм и телефон; емитување или 

пренос на телевизиски програми; услуги за 

временски пренос на комуникациски 

апарати; обезбедување на 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерски бази на податоци и интернет; 

обезбедување на телекомуникациски 

поврзувања до електронски комуникациски 

мрежи, за пренос или прием на аудио, 

видео или мултимедијална содржина; 

обезбедување на пристап до веб страни за 

дигитална музика на интернет; 

обезбедување пристап до mp3 веб страни 

на интернет; обезбедување на 

телекомуникациски поврзувања до 

интернет или компјутерски бази на 

податоци; обезбедување кориснички 

пристап до интернет (вршители на услуги); 

телекомуникација на информации 

(влкучувајќи веб страни), компјутерски 

програми и било кои други податоци; 

видео емитување, емитување на 

преснимани видеа кои што прикажуваат 

музика или забава, телевизиски програми, 

кинематографски филмови, вести, спорт, 

игри, културни настани, и различни видови 

на забавни програми, преку глобална 

компјутерска мрежа, компјутер или други 

комуникациски мрежи; претплата за 
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емитување на аудио преку глобална 

компјутерска мрежа; емитување на аудио 

содржина во живо преку глобална 

компјутерска мрежа; електронска 

трансмисија на аудио и видео датотеки 

преку комуникациски мрежи; 

комуникациски услуги, имено, поврзување 

на корисници за пренос на музика, видео и 

аудио снимки преку комуникациски мрежи; 

обезбедување на компјутерски огласни 

табли од областа на музика, видео, филм, 

книги, телевизија, игри и спорт; 

обезбедување на онлајн огласни табли за 

пренос на пораки помеѓу копјутерските 

корисници кои што се однесуваат на 

забава, музика, видеа, телевизија, филм, 

вести, спорт, игри и културни настани; 

изнајмување и користење и лизинг на 

апарати за комуникација и електронски 

поштенски сандачиња; консултација за 

електронски комуникации; факсимил, 

услуги за собирање и пренос на пораки; 

пренос на податоци и информации преку 

електронски средства, компјутер, кабел, 

телепринтер, писма кое се пренесени 

преку факсимил (teleletter), електронски 

меил, телекопир, телевизија, 

микробранови; ласерски зрак, 

комуникациски сателит или електронски 

средства на комуникација; пренос на 

продатоци преку аудио-визуелни апарати 

контролирани преку апарати за 

процесирање на податоци или компјутери; 

обезбедување на пристап до бази на 

податоци или директориуми преку 

комуникациски мрежи за обезбедување на 

податоци од областа на музика, видео, 

филм, книги, телевизија, игри и спортови; 

овозможување на услуги за пристап на 

корисниците до електронски 

комуникациски мрежи со помош на 

идентификување, лоцирање, групирање, 

дистрибуирање и раководење на податоци 

и линкови до компјутери од трети страни, 

компјутерски процесори и компјутерски 

корисници; обезбедување на компјутерски 

бази на податоци во вид на огласни табли 

од областа на музика, видео, филм, книги, 

телевизија, игри и спортови; 

обезбедување на услуги за поврзување и 

пристап до електронски комуникациски 

мрежи, за пренос или примање на аудио,  

видео или мултимедијална содржина; 

пренос на видео материјал во живо на 

интернет; емитување на аудио и видео 

содржина и програмирање преку интернет; 

електронски пренос на пораки и 

фотографии преку глобална компјутерска 

мрежа и преку мобилни електронски 

уреди; електронски пренос и пренос во 

живо на содржина на дигитални 

медиумски содржини за други преку 

глобални и локални компјутерски мрежи и 

преку мобилни електронски уреди; пренос 

во живо на генерирана фотографска и 

видео содржина на корисникот преку веб 

страна на интернет и преку мобилни 

електронски уреди; телекомуникациски 

услуги, имено, трансмисија и пренос во 

живо на глас, податоци, слики,аудио, 

видео, реални вести, забавна содржина, 

или информации преку телекомуникациски 

мрежи, безжични комуникациски мрежи, и 

интернет; обезбедување на онлајн форум 

на заедница на корисници за споделување 

и пренос во живо на информации, аудио, 

видео, реални вести, забавна содржина, 

или информации, за формирање на 

виртуални заедници, и за организирање на 

социјална мрежа; обезбедувње на 

платформа на социјална мрежа на 

интернет и други комуникациски мрежи за 

забавни цели; услуги за информации за 

советување и консултација, се во врска со 

горенаведеното  

кл. 41            образование; организирање 
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на обука; забава; спортски и културни 

активности; разонода; организирање и 

спроведување на колоквиуми; 

организирање и спроведување на 

конференции; организирање и 

спроведување на конгреси; организирање 

и спроведување на семинари; 

организирање и спроведување на 

симпозиуми; организирање и 

спроведување на работилници (обука); 

организирање на натпревари за убавина; 

резервирање на седишта за емисии; 

обезбедување на опрема во казина 

(коцкање) (обезбедување -); кино 

презентации; клуб услуги [забава или 

образование]; обука [тренирање]; 

спроведување на фитнес часови; 

синхронизација; образовни информации; 

електронско издаваштво; забавни услуги; 

забавни информации; модни ревии за 

забавни цели (организирање на -); 

продукција на филм, освен за 

рекламирање на филмови; коцкање; 

услуги на игри што се обезбедуваат он-

лајн од една информатичка мрежа; 

гимнастичка обука; услуги на здравствени 

клубови [здравствена и фитнес обука]; 

услуги за јазична интерпретација; 

позајмување на библиотеки; изведби во 

живо (презентација на -); 

микрофилмување; позирање за уметници 

како модели; филмски студија; услуги на 

репортери за вести; организирање на 

лотарија; организирање на натпревари 

[образование или забава]; организирање 

на изложби за културни или образовни 

цели; организирање на емисии 

[импресарио услуги]; организирање на 

спортски натпревари; услуги за личен 

тренер (фитнес обука); фотографски 

репортажи; фотографија; практична обука 

[демонстрација]; продукција на музика; 

продукција на телевизиски програми; 

продукција на емисии; организирање на 

караоке услуги; обезбедување на онлајн 

електронски публукации, кои што не се 

симнуваат; публикации на книги; 

публикации на електронски книги и 

списанија онлајн; публикации на текстови, 

освен рекламни текстови; услуги на 

студија за снимање; информации за 

рекреација; изнајмување на опрема за 

аудио; изнајмување на видеокамери; 

изнајмување на кино-филмови; 

изнајмување на филмски проектори и 

уреди; изнајмување звучни записи; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување на видео снимки; 

интерпретација на знаковен јазик; 

титлување филмови; телевизиска забава; 

театарски изведби; продавање билети 

[забава]; организирање време на спортски 

натпревари; превод; уредување на видео 

снимки; организирање на онлајн игри; 

обезбедување на компјутерски игри и 

видео игри кон кои може да се пристапи, 

да се играат и симнуваат преку 

компјутерски мрежи и глобални 

комуникациски мрежи; обезбедување на 

забава преку компјутерски мрежи; 

организирање и спроведување на видео 

игри за играчи и компјутерски игри за 

играчи; забава во вид на избори, 

натпревари и игри; организирање на игри; 

интерактивни игри, интерактивна забава, 

интерактивни натпревари и интерактивни 

квизови; обезбедување на информации за 

видео игри и компјутерски игри; 

обезбедување на забавна мултимедијална 

содржина преку компјутерски мрежи; 

публикација и организирање на 

компјутерски игри; обезбедување на 

информации и совети во врска со сите  

горенаведени услуги; услуги за 

електронски игри обезбедени од 

компјутерска база на податоци или преку 
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средства на интернет; услуги за 

електронски игри, вклучивајќи 

обезбедување на онлајн компјутерски игри 

или преку средства на глобална 

компјутерска мрежа; забавни услуги, 

имено, обезбедување на привремена 

употреба на компјутерски игри, кои што не 

се симнуваат; обезбедување на филмови 

кои што не се симнуваат и телевизиски 

програми преку услуги за видео-на-

барање; публикација на мултимедијални 

материјали онлајн; обезбедување на 

онлајн забава и информации за реални 

вести; услуги за известување вести; 

забавни услуги, имено, обезбедување на 

пренос во живо на аудио и аудио-визуелни 

програми кои што прикажуваат забавна и 

вести со реална содржина кои се 

пренесуваат преку интернет или други 

комуникациски мрежи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн во врска со нив; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; компјутерско програмирање; 

изнајмување на компјутери; консултантски 

услуги за компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (ажурирање на -); анализа на 

компјутерски системи; дизајн на 

компјутерски системи; услуги на заштита 

од компјутерски вируси; консултантски 

услуги во дизајнот и развојот на 

компјутерски хардвер; конверзија на 

податоци или документи од физички во 

електронски медиуми; создавање и 

одржување на веб-страници за други; 

хостирање на компјутерски страници [веб 

страници]; инсталација на компјутерски 

софтвер; одржување на компјутерски 

софтвер; следење на компјутерски 

системи со далечински пристап; 

обезбедување пребарувачи за интернет; 

обновување на компјутерски податоци; 

изнајмување на компјутерски софтвер; 

изнајмување на веб-сервери; истражување 

и развој за други; техничко истражување; 

давател на услуги за апликации (asp), 

имено, хостирање на компјутерски 

софтверски апликации на други; давател 

на услуги за апликации (asp) кои што 

содржат софтвер во областа на 

конференција преку интернет, аудио 

конференција, праќање електронски 

пораки, соработка на документи, видео 

конференции и обработка на гласови и 

повици; софтвер како услуга (saas); 

платформа како услуга (paas); услуги на 

компјутерска поддршка; услуги на техничка 

поддршка обезбедени онлајн, преку е-

пошта и по телефон; обезбедување на 

онлајн софтвер кој што не може да се 

презема за создавање, уредување, 

испорака и следење на мултимедијални 

презентации дистрибуирани преку 

интернет и телефон до повеќе учесници; 

обезбедување на клиенти со извештаи 

преку интернет во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на онлајн телеконференциите, видео 

конференциите и состаноците; софтвер 

како услуги (saas), имено, софтвер кој што 

им овозможува на корисниците да 

учествуваат на онлајн состаноци и 

предавања, софтвер за аудио 

конференција, софтвер за видео 

конференција, софтвер за 

телеконференција, софтвер кој што 

овозможува телеконференција и видео 

конференција; услуги за подршка на 

информатичка технологија; обезбедување 

на услуги за онлајн поддршка  за 

корисници на компјутерски софтвер и 

компјутерски хардвер; обезбедување на 

техничка поддршка во работењето и 

надзорот на компјутерски мрежи; 

информациски, советодавни и 
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консултантски услуги што се однесуваат 

на погоре наведеното  

 

(210) TM  2020/585 (220) 10/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство 

инженеринг внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул. 42, бр.3 Радишани, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 24.17.02;26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: софи, мебел, канцелариски 

мебел, маси двоседи, троседи, кревети, 

креденци, кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови, 

изработка на реклами за веб страници, 

изнајмување рекпамен простор, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба  

кл. 42  внатрешно уредување, индустриски 

дизајн, тестирање ткаенини  

 

(210) TM  2020/586 (220) 10/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство 

инженеринг внатрешен и надворешен 

транспорт СОФА СТУДИО ДОО Скопје 

ул. 42, бр.3 Радишани, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 24.17.02;26.11.12;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  софи, мебел, канцелариски мебел, 

маси двоседи, троседи, кревети, креденци, 

кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: софи, мебел, канцелариски 

мебел, маси двоседи, троседи, кревети, 

креденци, кпупи, училишен мебел, маси за 

компјутери, маси за масирање, полици, 

огледала, столарија, столчиња, столчиња 

за фризерски салони, уметнички дела од 

дрво восок гипс или пластика, фотељи, 

фотељи што се навалуваат, шанкови, 

изработка на реклами за веб страници, 

изнајмување рекпамен простор, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, обезбедување деловни 

информации преку веб страница, 



 

 

222 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми за продажба  

кл. 42  внатрешно уредување, индустриски 

дизајн, тестирање ткаенини  

 

(210) TM  2020/592 (220) 10/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 6/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бронзена, црна, бела 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2020/593 (220) 10/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 6/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бронзена, црна 

(531) 26.04.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2020/594 (220) 10/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) EMPRESA CUBANA DEL TABACO 

(CUBATABACO) Calle Nueva No. 75e/ 

Universidad y Pedroso, municipio Cerro, 

provincia La Habana, CU 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(591) златна, розева, жолта, црна, сина, 

црвена, зелена, сива, кафена, бела 

(531) 

02.01.21;03.02.01;03.02.13;03.03.01;03.04.1

1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун и замена за тутун; цигари и 

пури; електронски цигари и орални 

испарувачи (oral vaporizers) за пушачи; 

прибор за пушачи; кибрити  

 

(210) TM  2020/595 (220) 10/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(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)  

Рефиксија 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

управување (менаџирање) со хемостаза  

 

(210) TM  2020/596 (220) 10/07/2020 
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(442) 31/10/2020 

(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)  

Есперокт 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

управување (менаџирање) со хемостаза  

 

(210) TM  2020/597 (220) 13/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(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)  

Partemol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/598 (220) 13/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) InterWorks, Inc 1425 S.Sangre Road, 

Stillwater, OK74074, 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)  

INTERWORKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  анализа на деловни податоци со 

примена на компјутерски софтвер; 

раководење со база на податоци; 

советување од областа на раководењето 

со податоци; услуги за обезбедување на 

деловна интелигенција  

кл. 42  дизајн и развој на веб страни за 

други; советување за компјутерска 

технологија; компјутерски услуги, имено, 

интеграција на компјутерски софтвер во 

повеќе системи и мрежи; планирање за 

враќање на податоци при компјутерски 

хаварии; компјутерски услуги, имено, 

хостирање, развивање, одржување на код 

за апликации одтрети лица за 

корисниците; развој на компјутерски 

софтвер; компјутерско форензички услуги; 

дизајн на информациски графики и 

материјали за визуеализација на 

податоци; советување од областа на ИТ 

инфраструктура  

 

(210) TM  2020/600 (220) 14/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(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)  

CHENE D'ARGENT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, сирење 

и проиводи од сирење  

 

(210) TM  2020/601 (220) 14/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ТАСИЌ КО.ДОО Скопје ул. Орце 

Николов бр. 190/4-11, 1000, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591) нијанси на зелена, црна 

(531) 26.05.06;26.05.18;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на мало и големо, услуги 

за продажба преку интернет  

кл. 39  достава на храна и пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна, 

кафе и пијалоци;  пекари,  слаткари, 

кафетерии; кетеринг услуги  

 

(210) TM  2020/603 (220) 14/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Zhuhai Ninestar Management Co., 

Ltd Room 105-67604 (Centralized Office 

Area), No.6 Baohua Road, Hengqin New 

District, Zhuhai, Guangdong, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.03.23;26.04.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  тонери за печатачи и 

фотокопири;мастило за печатење;полнети 

тонери за печатачи и 

фотокопири;кертриџи со мастило, полнети 

за печатачи и фотокопири;пигменти  

 

(210) TM  2020/604 (220) 16/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги БИРН 2002, заштитно друштво 

увоз-извоз ДООЕЛ  Прилеп Браќа 

Шемкоски 4, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 03.07.17;24.09.02;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи, парфимерија, 

есенцијални масла  

кл. 35  рекламирање: водење на 

работењето; услуги на агенции за увоз и 

извоз и продажба на големо и мало во 

областа на: козметички производи, 

парфимерија, есенцијални масла  

 

(210) TM  2020/608 (220) 17/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Osel ilac Sanayi Tic. A.S. Akbaba 

Mah. Maraş Cad. No. 52 Beykoz, Istanbul, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Amikaver 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/611 (220) 17/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Здружение Јадрена група на 

пчелари од брегалничкиот регион 

МЕДЕН ИСТОК – Кочани ул. Роза 

Петрова бр. 29, 2300, Кочани, MK 

(540)  
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(591) темно кафена, светло кафена, бела 

(531) 03.13.04;05.03.13;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мед  

 

(210) TM  2020/618 (220) 22/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за трговија и услуго 

СПОТ АПП ДООЕЛ Скопје ул. Драгиша 

Мишовиќ бр. 8/2, Скопје, MK 

(740) Панковски Бруно ул. Драгиша 

Мишковиќ бр. 8/17, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 07.11.10;24.17.08;24.17.25;26.11.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни апликации; софтвер за 

мобилни апликации, апликации и софтвер 

за мобилни уреди; софтвер што може да 

симнува за мобилни уреди  

кл. 35  услуги за посредување во трговија; 

маркетинг; маркетинг истражување; 

рекламирање; маркетинг и промотивни 

услуги; директен маркетинг; маркетинг 

конвултации; маркетинг информирање; 

маркетинг услуги; компјутерско 

рекламирање преку интернет; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички податоци  

кл. 42  дизајн; развој и програмирање на 

компјутерски софтвери; дизајн и развој на 

софтвер во полето на мобилни апликации; 

развој и дизајн на мобилни апликации  

 

(210) TM  2020/670 (220) 21/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Hermes Arzeneimittel GmbH Georg-

Kalb- Straße 5 - 8 82049 Großhesselohe, 

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)  

Cystocare 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински 

препарати;фармацевтски и ветеринарни 

производи;фармацевтски препарати за 

суплементи за храна;препарати за 

здравствена грижа;диететски препарати за 

цели на здравствена грижа, особено со 

додадени витамини;препарати од 

витамини, минерали и траги на елементи и 

нивни комбинации;медицински и 

фармацевтски продукти, особено 

препарати со растителни екстракти, 

вклучувајќи комбинации со други активни 

субстанци, особено во форма на чаеви, 

капсули, таблети, гранули или 

прашоци;препарати за профилакса и 

третман на циститис;суплементи за храна, 

вклучувајќи на база на витамини, 

минерали или траги од елементи или 

нивни комбинации;сите гореспоменати 

производи - каде е можно - вклучувајќи во 

форма на шумливи таблети, гранули и 

прашоци за подготовка на безалкохолни 

пијалаци  
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(210) TM  2020/671 (220) 04/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Кирјаковски Атанас ул. Киро 

Ристоски-Дрнц бр. 2-1, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  електронско издаваштво; 

информирање за образование; продукција 

на радио и телевизиски програми  

 

(210) TM  2020/672 (220) 04/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Кирјаковски Атанас ул. Киро 

Ристоски-Дрнц бр. 2-1, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, сина 

(531) 27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  електронско издаваштво; 

информирање за образование; продукција 

на радио и телевизиски програми; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; организирање и 

водење симпозиуми; организирање и 

водење конференции  

 

(210) TM  2020/673 (220) 23/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 

Montevideo, UY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

POXIPOL За долготрајни 

врски 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за користење во 

индустријата, науката и фотографијата, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

смеси за гаснење и превенција од пожар; 

производи за калење и заварување; 

материи за штавење животински кожи и 

крзна; лепливи материи што се користат 

во индустријата; китови и други 

пополнувачи во вид на паста; компост, 

ѓубрива, ѓубрива за плодност; биолошки 

препарати за користење во индустријата и 

науката  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

материјали за пишување и канцелариски 

материјали, освен мебел; лепила за 

канцелариска или домашна употреба; 

материјали за цртање и материјали за 

уметници; четки за боење; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за замотување и пакување; 

печатарски букви; клишиња  

 

(210) TM  2020/675 (220) 24/07/2020 

(442) 31/10/2020 
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(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)  

 

EXPEIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/676 (220) 29/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Great Wall Motor Company Limited 

no.2266 Chaoyang South Street Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила за движење по копно, 

воздух, вода или шини; автомобили; коли; 

приколки за кампување; електрични 

возила; мотори за копнени возила; 

погонски машини за копнени возила; 

менувачи за копнени возила; 

автомобилски каросерии; автомобилски 

шасии; волани за автомобили; 

автомобилски гуми; тапацири за возила; 

воздушни перници [безбедносни направи 

за автомобили]; браници за автомобили; 

механизами за регулација на вртежите кај 

копнени возила; копнени возила (спојки за 

копнени возила); сопирачки за возила; 

капаци за мотори на возила; 

шофершајбни; ретровизори; амортизери 

за автомобили; врати за возила; пумпи за 

велосипеди; колички; опрема за поправка 

на внатрешни гуми; самостојни возила 

(возила без возач)  

кл. 35  агенции за увоз и извоз; 

промовирање на продажбата на трети 

лица; услуги за набавки за трети лица 

(купување производи и услуги за други 

фирми); маркетинг; рекламирање; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; советување 

за бизнис работење и организација; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба  

кл. 37  бензински станици за возила 

[полнење гориво и одржување]; 

одржување и поправка на моторни возила; 

одржување на возила; заштитување од 

'рѓосување на возила; поправање возила; 

подмачкување возила; чистење возила; 

миење возила; полирање возила; 

лакирање; антикорозивно заштитување; 

менување гуми; балансирање гуми; 

поправка на гуми; монтирање, одржување 

и поправка на машини  

 

(210) TM  2020/677 (220) 29/07/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Great Wall Motor Company Limited 

no.2266 Chaoyang South Street Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
531) 24.03.07;26.01.12 

(551) индивидуална 



 

 

228 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за увоз и извоз; 

промовирање на продажбата на трети 

лица; услуги за набавки за трети лица 

(купување производи и услуги за други 

фирми); маркетинг; рекламирање; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; советување 

за бизнис работење и организација; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба  

 

(210) TM  2020/689 (220) 05/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) PT Indofood Sukses MakmurTbK 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 

27th/FI.,Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, 

Jakarta Selatan, ID 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова, жолта, зелена, 

бела, сина 

(531) 25.01.15;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  резанки од тесто, тестенини, 

двопек, сосови [додатоци на храна], 

мирудии, соја-сос, чај, сос од домати, 

вермичели [вид тенки, долги тестенини], 

пченично брашно  

 

(210) TM  2020/690 (220) 05/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Goodyear Tyres UK Limited 2920 

Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

QUALIFIER CORE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2020/696 (220) 10/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА 

ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија 

ул.Индустриска бр.4, Гевгелија, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Gordion Amber 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци;ракија  

кл. 35  рекламирање преку медиуми, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, комерцијално информативни 

агенции, надворешно рекламирање, 

оргнизирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели, објавување рекпамни 

текстови, пишување рекламни текстови, 

радио реклами, рекламен материјал, 

рекламирање, рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио, објавување 

рекламни текстови, телевизиски реклами, 

телевизиско рекалмирање, ширење на 

рекламни огласи, огласување, 

подготвување рекпамни рубрики, 

комерцијално и индустриско управување, 

принтање, дистрибуција и секаков вид на 

рекпамирање и промоција  

 

(210) TM  2020/698 (220) 10/08/2020 
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(442) 31/10/2020 

(731) Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги „АЛ-

МАКС“ ДОО ул. Атанас Мучев 2, 

Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно сина, жолта, 

портокалова, зелена, црна 

(531) 05.05.22;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масло за јадење  

 

(210) TM  2020/699 (220) 11/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ЕЛКОЛАЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје бул.Партизански 

одреди бр. 70 Б/лок.2/П, 1000, Скопје, 

MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена, жолта, сина 

(531) 05.03.15;05.07.24;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 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  2020/700 (220) 11/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, MK 

(540)  

REVEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2020/704 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА 

ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија 

ул.Индустриска бр.4, Гевгелија, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591) зелена, црна, бела, кафена 

(531) 25.01.19;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци  

кл. 35  рекламирање преку медиуми, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, комерцијално информативни 

агенции, надворешно рекламирање, 

оргнизирање изложби за комерцијални и 

рекламни цели, објавување рекпамни 

текстови, пишување рекламни текстови, 

радио реклами, рекламен материјал, 

рекламирање, рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио, објавување 

рекламни текстови, телевизиски реклами, 

телевизиско рекалмирање, ширење на 

рекламни огласи, огласување, 

подготвување рекпамни рубрики, 

комерцијално и индустриско управување, 

принтање, дистрибуција и секаков вид на 

рекпамирање и промоција  

 

(210) TM  2020/705 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Приватен Меѓународен Балкански 

Универзитет Скопје ул. Самоилова бр. 

10, Чаир, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црвена 

(531) 07.11.01;24.01.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  книги, списанија, хартија, картон и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користатуметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен 

апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; информирање за образование; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето; организирање 

натпревари [образование или забава]; 

организирање и водење работилници 

[обука]; практична обука [демонстрирање]; 

академии [образование]; забава; обука, 

спортски и културни активности, онлајн 

публикување на електронски книги и 

списанија  

кл. 42  научни и технолошки услуги , 

истражувања и планирање кои се 

однесуваат на истите, истражување на 

полето на заштита на животната средина; 

истражување и развој за други; услуги на 

научни лабаратории; испитување 

материјали; водење студија за техничко 

проектирање; енергетска ревизија услуги 

за индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; графички дизајн; 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку 
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интернет-страници; давање простор за веб 

[интернет] страници  

 

(210) TM  2020/707 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Иван Давковски and Мартин 

Ѓоргиевски ул. Бојмија бр.6/1-24, 1000, 

Скопје, MK and ул. Бојмија бр. 2-35, 

1000, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, бела, виолетова 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на привремено сместување; 

хотелски услуги; ресторански услуги, 

кетеринг (угостителски)услуги, бар услуги; 

издавање на простории за состаноци, 

конференции и изложби  

 

(210) TM  2020/708 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за угостителство, 

трговија и услуги БАЈКА 2012 ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Александар 

Урдаревски 11В, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.11.11;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци; услуги во областа на ресторани, 

кафулиња, кафеани, "снек" барови и кафе 

барови; кетеринг услуги; услуги за 

доставување храна и пијалаци; подготовка 

и продажба на храна и пијалоци за носење  

 

(210) TM  2020/713 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена, сина 

(531) 05.03.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 



 

 

232 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(210) TM  2020/714 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена, сина 

(531) 05.03.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(210) TM  2020/715 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, темно сина 

(531) 05.03.14;26.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(210) TM  2020/716 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ  увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр.53, Битола, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, темно сина 

(531) 05.03.14;27.05.17 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  апликации за компјутерски софтвери, 

што можат да се преземат; компјутерски 

програми [софтвер што може да се 

симнува од интернет]; компјутерски 

софтвер, снимен  

кл. 41  услуги на здравствени клубови; 

услуги на личен тренер (фитнес)  

кл. 42  софтвер како услуга [ЅааЅ]  

кл. 44  услуги за советување за здравјето; 

телемедицински услуги; здравствена 

заштита; здравствени центри; услуги на 

алтернативна медицина  

 

(210) TM  2020/717 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги 

СПИДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Иван 

Милутиновиќ бр. 14-1/1, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

Spider Group 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  конструкции од метал за градби, 

градби од метал  

кл. 17  изолација на градби против влага 

(елементи за изолација на градби против 

влага)  

кл. 19  ѕидни облоги за градба што не се 

од метал, бетонски градежни елементи, 

гипс за градежништво.  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување, ажурирање и 

одржување информации во регистри, 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 37  обезбедување услуги за чистење 

прозорци, внатрешни и надворешни 

површини на градби, молерисување 

внатрешност и надворешност, изолирање 

градби, надзор на градежни работи  

 

(210) TM  2020/718 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги 

СПИДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Иван 

Милутиновиќ бр. 14-1/1, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

Спидер Груп 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  конструкции од метал за градби, 

градби од метал  

кл. 17  изолација на градби против влага 

(елементи за изолација на градби против 

влага)  

кл. 19  ѕидни облоги за градба што не се 

од метал, бетонски градежни елементи, 

гипс за градежништво.  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување, ажурирање и 

одржување информации во регистри, 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 37  обезбедување услуги за чистење 

прозорци, внатрешни и надворешни 

површини на градби, молерисување 

внатрешност и надворешност, изолирање 

градби, надзор на градежни работи  

 

(210) TM  2020/719 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги 

СПИДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Иван 

Милутиновиќ бр. 14-1/1, Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  



 

 

234 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

 
(531) 03.13.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  конструкции од метал за градби, 

градби од метал  

кл. 17  изолација на градби против влага 

(елементи за изолација на градби против 

влага)  

кл. 19  ѕидни облоги за градба што не се 

од метал, бетонски градежни елементи, 

гипс за градежништво.  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување, ажурирање и 

одржување информации во регистри, 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 37  обезбедување услуги за чистење 

прозорци, внатрешни и надворешни 

површини на градби, молерисување 

внатрешност и надворешност, изолирање 

градби, надзор на градежни работи  

 

(210) TM  2020/720 (220) 12/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за услуги и трговија 

РАБОТА НА ВИСИНА ДООЕЛ Скопје ул. 

Владимир Полежиновски бр. 14-1/1, 

Скопје, MK 

(740) ТРАЈЧЕ САЗДОВ, АДВОКАТ ул. 

Дебарца 57/1-17, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, жолта 

(531) 03.11.10;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  конструкции од метал за градби, 

градби од метал  

кл. 17  изолација на градби против влага 

(елементи за изолација на градби против 

влага)  

кл. 19  ѕидни облоги за градба што не се 

од метал, бетонски градежни елементи, 

гипс за градежништво.  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување, ажурирање и 

одржување информации во регистри, 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 37  обезбедување услуги за чистење 

прозорци, внатрешни и надворешни 

површини на градби, молерисување 

внатрешност и надворешност, изолирање 

градби, надзор на градежни работи  

 

(210) TM  2020/727 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сива, црвена, жолта, зелена, 

црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони; бонбони со вкус на цреша; 

бонбони без шеќер збогатени со витамини 

и гуарана  
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(210) TM  2020/728 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сива, црвена, жолта, зелена, 

црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони;бонбони со вкус на црвена 

рибизла;бонбони без шеќер збогатени со 

витамини и гуарана  

 

(210) TM  2020/729 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сива, црвена, жолта, 

портокалова, зелена, црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони;бонбони со вкус на 

манго;бонбони без шеќер збогатени со 

витамини и гуарана  

 

(210) TM  2020/730 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, сива, црвена, жолта, зелена, 

црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони;бонбони со вкус на зелено 

јаболко;бонбони без шеќер збогатени со 

витамини и гуарана  

 

(210) TM  2020/731 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги ДИЕМ-ГП ДОО с. Негорци, 

Гевгелија, MK 

(740) Димитар Атанасов ул. Варшавска бр. 

4/2-6, Карпош, Скопје 

(540)  

 
(591) крем, црна 

(531) 26.11.01;26.11.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(210) TM  2020/732 (220) 14/08/2020 
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(442) 31/10/2020 

(731) BEIGENE, LTD. C/0 MOURANT 

OZANNES CORPORATE SERVICES, 94 

SOLARIS AVE, CAMANA BAY, GRAND 

CAYMAN CAYMAN ISLANDS KYI-1108, KY 

(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)  

 
(531) 06.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе; капсули за 

фармацевтска употреба; капсули за 

лекови; фармацевтски производи; 

хемиско-фармацевтски производи; 

наркотици за медицинска употреба; 

хемиски препарати за фармацевтска 

употреба; биолошки препарати за 

медицинска употреба; хемиски препарати 

за медицинска употреба; дијагностички 

реагенсни биомаркери за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2020/733 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) BEIGENE, LTD. C/0 MOURANT 

OZANNES CORPORATE SERVICES, 94 

SOLARIS AVE, CAMANA BAY, GRAND 

CAYMAN CAYMAN ISLANDS KYI-1108, KY 

(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)  

BRUKINSA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови за луѓе; капсули за 

фармацевтска употреба; капсули за 

лекови; фармацевтски производи; 

хемиско-фармацевтски производи; 

наркотици за медицинска употреба; 

хемиски препарати за фармацевтска 

употреба; биолошки препарати за 

медицинска употреба; хемиски препарати 

за медицинска употреба; дијагностички 

реагенсни биомаркери за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2020/735 (220) 14/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TOGETHER. FORWARD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 
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никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2020/736 (220) 17/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Марија Алексоска ул. Донбас бр. 5, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) сина, розева, црна, бела 

(531) 11.01.03;11.01.04;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ќебапи; секаков вид на месо  

кл. 35  рекламирање; рекпамирање преку 

телевизија; рекламирање преку радио; 

рекламирање преку интернет; објавување 

рекламни текстови; рекламирање преку 

пошта; рекламни текстови и секаков вид 

на рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалаци;послужување храна и 

пијалаци;ресторани  

 

(210) TM  2020/741 (220) 18/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Бијељанин Никола ул. Аминта 

Трети бр. 25, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црна, бела 

(531) 05.03.15;26.11.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  антифриз; трансмисионо масло  

кл. 3  течности за чистење шофершајбна  

кл. 4  моторни масла  

кл. 22  најлонски конец за тример плевел  

 

(210) TM  2020/745 (220) 19/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

RIVER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/750 (220) 21/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) црвена, нијанси на кафена, бела, 

црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  бело вино  

 

(210) TM  2020/751 (220) 21/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Акционерско друшто за 

производство и промет на вино 

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-

импорт АД-Кавадарци ул.8-ми 

Септември бр.5, Кавадарци, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) зелена, кафена, сива, црна, бела 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  бело вино  

 

(210) TM  2020/753 (220) 21/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ДПТУ СИМОКС ДООЕЛ ул.„Кирил и 

Методиј“ 34/а, Штип, MK 

(740) Симонов Костадин ул. Козара 5/1-6, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 24.13.14;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, триење и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за 

бебиња;додатоци во исхраната за луѓе и 

животни;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли;средства за 

дезинфекција;препарати за уништување 

штетници;фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/754 (220) 21/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 7, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591) жолта, бела, кафена, златна, црвена, 

црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, чајни колачиња, бисквити 

и колачи со какао и шеќер, слаткарски 

производи, производи од тесто и слатки, 

производи од жита  

 

(210) TM  2020/755 (220) 21/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ЦИВИЛ - Центар за слобода ул. 

Максим Горки бр. 31/1, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена, сина 

(531) 27.05.04;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  информации, испитување на јавно 

мислење, односи со јавноста  

кл. 41  ниги (објавување книги), конгреси 

(организирање и водење конгреси), 

конференции (организирање и водење 

конференции), објавување текстови, 

организирање и водење семинари и 

симпозиуми  

 

(210) TM  2020/763 (220) 25/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) MAGINUS doo Kneza Višeslava 3,, 

11030, Beograd, RS 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

LOVAC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  белило за алишта; детергенти за 

алишта; плавило за алишта; препарати за 

белење алишта; препарати за белење и 

други средства за перење на алишта; 

препарати за перење и белење на алишта; 

производи за перење алишта; сапуни за 

алишта, сапуни за перење алишта; 

средства за перење алишта; хемикалии за 

освежување бои за употреба во 

домакинство (перење алишта); влажни 

марамици импрегнирани со средства за 

чистење; марамици за спречување на 

офарбување на алишта; препарати за 

перење и избелување; сапуни за 

избелување на текстил; препарати за 

отстранување бигор за употреба во 

домакинство; оплеменувачи на алишта за 

употреба во пералници; детергенти за 

употреба во домакинство; детергенти кои 

не се за употреба во производствени 

процеси и не се за медецинска употреба; 

платнени марамици импрегнирани со 

средства за чистење на кожа; препарати 

за чистење за употреба во домакинство; 

препарати и супстанци за чистење и 

перење; растворувачи за чистење, за 

употреби кои не се однесуваат на процес 

на производство; средства за чистење во 

домакинство; средства за чистење за 

примена во домакинство; средства за 
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чистење за употреба во домакинство; 

средства и препарати за чистење; хемиски 

препарати за чистење за употреба во 

домакинство; препарати за избелување 

(отстранување на бои) за употреба во 

домакинство; препарати за отстранување 

боја; средства за симнување боја; 

средства за отстранување бои; крпчиња 

натопени со препарати за чистење; 

натопени крпчиња за чистење  

 

(210) TM  2020/764 (220) 25/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, светло и 

темно сина, кафена, црвена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив  

 

(210) TM  2020/765 (220) 25/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, светло и 

темно сина, кафена, црвена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити со овошно желе и 

чоколаден прелив  

 

(210) TM  2020/766 (220) 26/08/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Друштво за производство услуги и 

трговија на големо и мало ГРЕЕН 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ увоз-извоз ДОО 

Прилеп ул. Питу Гули бр. 3-2/мезанин, 

7500, Прилеп, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 05.07.13;27.05.17;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос, 

обработка или репродукција на аналогни и 

дигитални податоци; машински читливи 

(оптички и магнетни) носачи на податоци; 

механизми за апарати кои се активираат 

со монети; опрема за обработка на 

податоци и компјутери, ноутбук (notebook) 

компјутери, телефонски сетови, мобилни 

телефони; телевизиски апарати; 

компјутерски програми и софтвер; 

алармни апарати; електрични апарати за 

превенција од кражби; предупредувачки 

апарати против кражби; апарати за 

надзор; алармни ѕвона; инструменти за 

надгледување, мониторски екрани; видео 
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телефони; трепкачи (сигнални светла); 

магнетни кодирачи; кодирани 

идентификациони картички; кодирани 

сервисни картички; апарати за далечинска 

контрола; аларми за пожар; читачи 

(опрема за обработка на податоци); 

монитори (хардвер), монитори (софтвер); 

апарати за откривање на чад; релеи; 

инструменти за мерење на звук; 

прекинувачи и прекинувачки апарати; 

електрични брави; телекомуникациски 

трансмитери; трансмитери за 

телекомуникации; трансмитери на 

електронски сигнали; сигнални ѕвона; 

системи за прскање (заштита од пожар); 

заштитни направи за преголем струен 

напон; тајмери; апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или 

слики; снимени или празни носачи на 

податоци, поточно магнетни и оптички 

медиуми за складирање, ЦДа, СД-

РОМови, ДВДа и полупроводнички чипови; 

паметни картички; СИМ картички за 

мобилни телефони; компјутери кои се 

држат во рака и ПДА(персонални 

дигитални асистенти); модеми, интерфејс 

картички за мобилни радио мрежи, хендс 

фри (hands-free) направи и слушалки; 

софтвер за мобилни телефони и 

инсталации за мобилна радио мрежа, 

двата снимени и кои може да се симнуваат  

кл. 38  телекомуникациски услуги, услуги 

на телефонија; обезбедување пристап до 

бази на податоци преку комуникациска 

технологија; радио и телевизиско 

емитување; емитување на радио и 

телевизиски програми преку глобални 

компјутерски мрежи; електронски пренос 

на податоци, поточно преноси во реално 

време базирани на интернет технологија 

на аудио и видео содржини (stream-ing), 

слики и документи преку глобална 

компјутерска мрежа; електронска пошта; 

комуникации преку електронски мрежи; 

обезбедување комуникациски пристап до 

национални и меѓународни компјутерски 

мрежи; обезбедување комуникациски 

пристап до глобални компјутерски мрежи, 

посебно до интернет; обезбедување 

телефонски комуникации преку 

компјутерски мрежи; изнајмување на 

телекомуникациска опрема, изнајмување 

или обезбедување на прстапно време до 

бази со податоци, посебно на интернет; 

мобилни радио телефонски услуги; ГСМ и 

УМТС мобилни радио услуги; пренос на 

пораки и слики, посебно преку користење 

СМС и ММС услуги; обезбедување 

пристап до интернет преку комуникациска 

технологија, вклучувајќи преку мобилни 

радио мрежи; услуги на електронски 

огласни табли (телекомуникации); 

електронско рекламирање  

кл. 42  планирање и развој на програми за 

обработка на електронски податоци; 

изнајмување на опрема и компјутери за 

обработка на податоци; техничко проектно 

планирање на телекомуникациска опрема; 

изработка и одржување на веб страници; 

хостирање веб страници; компјутерски 

услуги, имено, советување во врска со 

одржување и инсталација на софвер; 

советување во областа на компјутерите; 

дизајнирање, креирање, хостинг и 

одржување на веб страници за други; 

советување во областа на дизајнирање, 

креирање, хостинг, одржување, работење 

и управување со веб страници и насловни 

страници (homepages); хостирање на веб 

страни и насловни страници (homepages), 

за други преку, сервери за глобални 

компјутерски мрежи; инсталирање на 

компјутерски софтвер  

 

(210) TM  2020/881 (220) 23/09/2020 

(442) 31/10/2020 
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(731) Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/882 (220) 23/09/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, жолта 

(531) 01.01.03;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

 

(210) TM  2020/914 (220) 28/09/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

НК 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2020/915 (220) 28/09/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта 

(531) 01.01.03;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работи; 

канцелариски работи  
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(210) TM  2020/916 (220) 28/09/2020 

(442) 31/10/2020 

(731) Перевски Никола ул.„33“ бр. 16, 

Волково, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта 

(531) 01.01.03;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучни записи и видео записи, сите 

вклучени во оваа класа, носачи на тон, 

носачи на слика, носачи на звук и слики, 

снимени цедеа со музика  

кл. 16  печатени работи  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење;управување со работи; 

канцелариски работи  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2020/0673 

1 MK/T/2020/0741 

2 MK/T/2020/0603 

3 MK/T/2020/0319 

3 MK/T/2020/0320 

3 MK/T/2020/0321 

3 MK/T/2020/0604 

3 MK/T/2020/0741 

3 MK/T/2020/0753 

3 MK/T/2020/0763 

4 MK/T/2020/0563 

4 MK/T/2020/0564 

4 MK/T/2020/0741 

5 MK/T/2020/0565 

5 MK/T/2020/0569 

5 MK/T/2020/0595 

5 MK/T/2020/0596 

5 MK/T/2020/0597 

5 MK/T/2020/0608 

5 MK/T/2020/0670 

5 MK/T/2020/0675 

5 MK/T/2020/0700 

5 MK/T/2020/0732 

5 MK/T/2020/0733 

5 MK/T/2020/0745 

5 MK/T/2020/0753 

6 MK/T/2020/0717 

6 MK/T/2020/0718 

6 MK/T/2020/0719 

6 MK/T/2020/0720 

9 MK/T/2020/0516 

9 MK/T/2020/0563 

9 MK/T/2020/0564 

9 MK/T/2020/0567 

9 MK/T/2020/0581 

9 MK/T/2020/0618 

9 MK/T/2020/0713 

9 MK/T/2020/0714 

9 MK/T/2020/0715 

9 MK/T/2020/0716 

9 MK/T/2020/0766 

9 MK/T/2020/0881 

9 MK/T/2020/0882 

9 MK/T/2020/0914 

9 MK/T/2020/0915 

9 MK/T/2020/0916 

12 MK/T/2020/0676 

12 MK/T/2020/0690 

16 MK/T/2020/0673 

16 MK/T/2020/0705 

16 MK/T/2020/0881 

16 MK/T/2020/0882 

16 MK/T/2020/0914 

16 MK/T/2020/0915 

16 MK/T/2020/0916 

17 MK/T/2020/0717 

17 MK/T/2020/0718 

17 MK/T/2020/0719 

17 MK/T/2020/0720 

18 MK/T/2020/0389 

19 MK/T/2020/0717 

19 MK/T/2020/0718 

19 MK/T/2020/0719 

19 MK/T/2020/0720 

20 MK/T/2020/0585 

20 MK/T/2020/0586 

22 MK/T/2020/0741 

25 MK/T/2020/0881 

25 MK/T/2020/0882 

25 MK/T/2020/0914 

25 MK/T/2020/0915 

25 MK/T/2020/0916 

29 MK/T/2020/0273 

29 MK/T/2020/0274 

29 MK/T/2020/0280 

29 MK/T/2020/0281 

29 MK/T/2020/0282 

29 MK/T/2020/0283 

29 MK/T/2020/0284 

29 MK/T/2020/0285 

29 MK/T/2020/0286 
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29 MK/T/2020/0287 

29 MK/T/2020/0288 

29 MK/T/2020/0289 

29 MK/T/2020/0290 

29 MK/T/2020/0291 

29 MK/T/2020/0292 

29 MK/T/2020/0293 

29 MK/T/2020/0294 

29 MK/T/2020/0566 

29 MK/T/2020/0600 

29 MK/T/2020/0698 

29 MK/T/2020/0699 

29 MK/T/2020/0736 

30 MK/T/2020/0566 

30 MK/T/2020/0570 

30 MK/T/2020/0611 

30 MK/T/2020/0689 

30 MK/T/2020/0699 

30 MK/T/2020/0727 

30 MK/T/2020/0728 

30 MK/T/2020/0729 

30 MK/T/2020/0730 

30 MK/T/2020/0754 

30 MK/T/2020/0764 

30 MK/T/2020/0765 

31 MK/T/2020/0566 

32 MK/T/2020/0275 

32 MK/T/2020/0276 

32 MK/T/2020/0277 

32 MK/T/2020/0278 

32 MK/T/2020/0279 

32 MK/T/2020/0405 

32 MK/T/2020/0566 

32 MK/T/2020/0699 

33 MK/T/2020/0566 

33 MK/T/2020/0570 

33 MK/T/2020/0696 

33 MK/T/2020/0704 

33 MK/T/2020/0731 

33 MK/T/2020/0750 

33 MK/T/2020/0751 

34 MK/T/2020/0572 

34 MK/T/2020/0573 

34 MK/T/2020/0594 

34 MK/T/2020/0735 

35 MK/T/2020/0051 

35 MK/T/2020/0412 

35 MK/T/2020/0432 

35 MK/T/2020/0433 

35 MK/T/2020/0457 

35 MK/T/2020/0563 

35 MK/T/2020/0564 

35 MK/T/2020/0570 

35 MK/T/2020/0581 

35 MK/T/2020/0585 

35 MK/T/2020/0586 

35 MK/T/2020/0592 

35 MK/T/2020/0593 

35 MK/T/2020/0598 

35 MK/T/2020/0601 

35 MK/T/2020/0604 

35 MK/T/2020/0618 

35 MK/T/2020/0676 

35 MK/T/2020/0677 

35 MK/T/2020/0696 

35 MK/T/2020/0704 

35 MK/T/2020/0717 

35 MK/T/2020/0718 

35 MK/T/2020/0719 

35 MK/T/2020/0720 

35 MK/T/2020/0736 

35 MK/T/2020/0753 

35 MK/T/2020/0755 

35 MK/T/2020/0881 

35 MK/T/2020/0882 

35 MK/T/2020/0914 

35 MK/T/2020/0915 

35 MK/T/2020/0916 

37 MK/T/2020/0563 

37 MK/T/2020/0564 

37 MK/T/2020/0676 

37 MK/T/2020/0717 

37 MK/T/2020/0718 

37 MK/T/2020/0719 

37 MK/T/2020/0720 

38 MK/T/2020/0066 

38 MK/T/2020/0067 

38 MK/T/2020/0581 

38 MK/T/2020/0766 

39 MK/T/2020/0412 

39 MK/T/2020/0563 

39 MK/T/2020/0564 

39 MK/T/2020/0601 

41 MK/T/2020/0051 

41 MK/T/2020/0066 

41 MK/T/2020/0067 

41 MK/T/2020/0457 

41 MK/T/2020/0575 

41 MK/T/2020/0581 

41 MK/T/2020/0671 

41 MK/T/2020/0672 

41 MK/T/2020/0705 

41 MK/T/2020/0713 

41 MK/T/2020/0714 

41 MK/T/2020/0715 

41 MK/T/2020/0716 

41 MK/T/2020/0755 

42 MK/T/2020/0457 

42 MK/T/2020/0516 

42 MK/T/2020/0581 

42 MK/T/2020/0585 

42 MK/T/2020/0586 

42 MK/T/2020/0598 

42 MK/T/2020/0618 

42 MK/T/2020/0705 

42 MK/T/2020/0713 

42 MK/T/2020/0714 

42 MK/T/2020/0715 

42 MK/T/2020/0716 

42 MK/T/2020/0766 

43 MK/T/2020/0601 

43 MK/T/2020/0707 

43 MK/T/2020/0708 
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43 MK/T/2020/0736 

44 MK/T/2020/0713 

44 MK/T/2020/0714 

44 MK/T/2020/0715 

44 MK/T/2020/0716 

45 MK/T/2020/0066 

45 MK/T/2020/0067 

45 MK/T/2020/0516 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

Amgen Inc. MK/T/2020/0569 

BEIGENE, LTD. MK/T/2020/0732 

BEIGENE, LTD. MK/T/2020/0733 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/2020/0745 

EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) MK/T/2020/0594 

Goodyear Tyres UK Limited MK/T/2020/0690 

Great Wall Motor Company Limited MK/T/2020/0676 

Great Wall Motor Company Limited MK/T/2020/0677 

HELLENIC PETROLEUM S.A. MK/T/2020/0563 

HELLENIC PETROLEUM S.A. MK/T/2020/0564 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2020/0675 

Hermes Arzeneimittel GmbH MK/T/2020/0670 

InterWorks, Inc MK/T/2020/0598 

Lenzing Aktiengesellschaft MK/T/2020/0389 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0600 

MAGINUS doo MK/T/2020/0763 

MICRO-STAR INTERNTIONAL CO., LTD. (a corporation incorporated under the laws 

of Taiwan, R.O.C.) MK/T/2020/0567 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2020/0405 

Novo Nordisk Health Care AG MK/T/2020/0595 

Novo Nordisk Health Care AG MK/T/2020/0596 

Osel ilac Sanayi Tic. A.S. MK/T/2020/0608 

PT Indofood Sukses MakmurTbK MK/T/2020/0689 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/0572 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/0573 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/0735 

SIDELA SA MK/T/2020/0673 

Tencent Holdings Limited MK/T/2020/0581 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2020/0597 

Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd MK/T/2020/0603 

ЃОКО СТЕРЈОСКИ MK/T/2020/0066 

ЃОКО СТЕРЈОСКИ MK/T/2020/0067 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-

ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци MK/T/2020/0750 

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА- MK/T/2020/0751 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци 

Бачовска Синколи Кристина MK/T/2020/0051 

Бијељанин Никола MK/T/2020/0741 

ДПТУ СИМОКС ДООЕЛ MK/T/2020/0753 

ДПУТ Матриошка ДОО Скопје MK/T/2020/0570 

ДС КЕКЕЦ - О MK/T/2020/0575 

Друштво за производство инженеринг внатрешен и надворешен транспорт 

СОФА СТУДИО ДОО Скопје MK/T/2020/0585 

Друштво за производство инженеринг внатрешен и надворешен транспорт 

СОФА СТУДИО ДОО Скопје MK/T/2020/0586 

Друштво за производство трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО        с. Негорци MK/T/2020/0731 

Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ГРЕЕН 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ увоз-извоз ДОО Прилеп MK/T/2020/0766 

Друштво за производство, промет и услуги БИРН 2002, заштитно друштво увоз-

извоз ДООЕЛ  Прилеп MK/T/2020/0604 

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА 

ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2020/0696 

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА 

ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2020/0704 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ  

увоз-извоз Битола MK/T/2020/0713 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ  

увоз-извоз Битола MK/T/2020/0714 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ  

увоз-извоз Битола MK/T/2020/0715 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ  

увоз-извоз Битола MK/T/2020/0716 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2020/0319 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2020/0320 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел MK/T/2020/0321 

Друштво за трговија и услуги СПИДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0717 

Друштво за трговија и услуги СПИДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0718 

Друштво за трговија и услуги СПИДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0719 

Друштво за трговија и услуго СПОТ АПП ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0618 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2020/0592 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2020/0593 

Друштво за угостителство, трговија и услуги БАЈКА 2012 

 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2020/0708 

Друштво за услуги ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје MK/T/2020/0412 

Друштво за услуги и трговија РАБОТА НА ВИСИНА ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0720 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0700 

ЕЛКОЛАЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2020/0699 
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Зафирова Марија MK/T/2020/0457 

Здружение Јадрена група на пчелари од брегалничкиот регион МЕДЕН ИСТОК - 

Кочани MK/T/2020/0611 

Златко Најденовски MK/T/2020/0516 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0273 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0274 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0275 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0276 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0277 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0278 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0279 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0280 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0281 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0282 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0283 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0284 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0285 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0286 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0287 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0288 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0289 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0290 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0291 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0292 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво 

Битола MK/T/2020/0293 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови Млекара Акционерско друштво MK/T/2020/0294 
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Битола 

Кирјаковски Атанас MK/T/2020/0671 

Кирјаковски Атанас MK/T/2020/0672 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО MK/T/2020/0565 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/2020/0754 

Марија Алексоска MK/T/2020/0736 

Мартин Ѓоргиевски MK/T/2020/0707 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2020/0764 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп MK/T/2020/0765 

Перевски Никола MK/T/2020/0881 

Перевски Никола MK/T/2020/0882 

Перевски Никола MK/T/2020/0914 

Перевски Никола MK/T/2020/0915 

Перевски Никола MK/T/2020/0916 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0727 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0728 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0729 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0730 

Приватен Меѓународен Балкански Универзитет Скопје MK/T/2020/0705 

Приватна агенција за вработување Вработување ХР Солутионс Скопје MK/T/2020/0432 

Приватна агенција за вработување Вработување ХР Солутионс Скопје MK/T/2020/0433 

ТАСИЌ КО.ДОО Скопје MK/T/2020/0601 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/2020/0566 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО MK/T/2020/0698 

ЦИВИЛ - Центар за слобода MK/T/2020/0755 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  28958  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2017/946 (220)  05/10/2017 

(181)  05/10/2027 

(450)  31/10/2020 

(732)  Зоран Беќаровски ул.„Крсто 

Асенов“ бр. 6-2/3, Скопје, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  организирање на трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

организирање на изложби за комерцијални 

или рекламни цели; рекламирање; 

телевизиско рекламирање; продукција на 

програми за телевизиска продажба; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

други лица  

кл. 43  служење храна и 

пијалоци;електронско 

издаваштво;забава;организирање и 

водење на семинари;организирање и 

водење на работилници;организирање 

шоу програми  

 

(111)  28991  (151)  14/10/2020 

(210)  TM  2018/133 (220)  21/02/2018 

(181)  21/02/2028 

(450)  31/10/2020 

(732)  ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат 158, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29   живина, пилешко месо, јајца и 

месни преработки од пилешко месо  

 

(111)  28941  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/357 (220)  21/03/2019 

(181)  21/03/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Трговско друштво за трговија, 

угостителство, спортски активности и 

услуги ПЈАЦА ЛИБЕРТА ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Димитрие 

Чуповски 24, Скопје, MK 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул. 

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц 

1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  28957  (151)  07/10/2020 

(210)  TM  2019/821 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/10/2020 
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(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ИНКОП НЕТ дооел 

увоз-извоз Скопје ул.Јустинијан Први 

бр. 1, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  турбини за копнени возила  

кл. 37  одржување и поправка на моторни 

возила  

 

(111)  28925  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/930 (220)  06/08/2019 

(181)  06/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

ERTINOB 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28930  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/931 (220)  06/08/2019 

(181)  06/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

ZENO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28972  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/935 (220)  07/08/2019 

(181)  07/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(300)  88294732  08/02/2019  US 

(732)  Obagi Cosmeceuticals LLC 3760 

Kilroy Airport Way, Suite 500 Long Beach, 

California 90806, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  медицински препарати за нега на 

кожа  

кл. 5  медицински препарати за нега на 

кожа; фармацевтски препарати за нега на 

кожа, третман на кожа, заштита на кожа и 

реставрација на здравјето на кожата; 

фармацевтски лосиони за кожа за заштита 

и реставрација на сува и оштетена кожа; 

медицински препарати за нега на кожа, 
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имено пилинзи за лице  

кл. 35  oбезбедување на веб страници со 

информации за потрошувачи од областа 

на нега на кожата и производи за нега на 

кожата; онлајн услуги на малопродажба во 

областа на медицински и немедицински 

производи за нега на кожа; онлајн услуги 

на малопродажба насочени кон лица кои 

пружаат медицински услуги со производи 

за нега на кожа  

кл. 41  услуги на обуки во областа на 

препарати за нега на кожа   

кл. 44  козметички услуги за тело и кожа; 

медицински естетски услуги за третман на 

кожа во вид на услуги на советувања за 

нега на кожа; дерматолошки услуги за 

процедури кои се администрираат од 

медицински лица; хигиенски услуги и 

услуги за нега и убавина; услуги за 

третмани за лице во вид на козметички 

пилинзи; салони за нега на кожа; 

обезбедување веб страни насочени кон 

лица кои пружаат медицински услуги со 

медицински информации за производи и 

услуги за нега на кожа; обезбедување 

вести и информации во областа на 

личната убавина и медицина поврзани со 

производи за нега на кожа  

 

(111)  28967  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/938 (220)  09/08/2019 

(181)  09/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, жолта, кремаста, 

зелена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(111)  28965  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/939 (220)  09/08/2019 

(181)  09/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, жолта, кремаста, 

зелена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(111)  28966  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/940 (220)  09/08/2019 

(181)  09/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, бела, кремаста, 

златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  наполитанки (вафли)  

 

(111)  28986  (151)  09/10/2020 

(210)  TM  2019/942 (220)  09/08/2019 

(181)  09/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, црвена, жолта, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт  

 

(111)  28934  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/944 (220)  13/08/2019 

(181)  13/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за дигитален маркетинг, 

трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје 

ул. Мајаковски бр. 17/11, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да се симнува од интернет); 

компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтверски платформи за 

управување и маркетинг во областа на 

малопродажба на стоки, снимени или со 

можност за снимање; точки на поврзување 

на компјутери (интерфејси за компјутери)  

кл. 35  малопродажба (презентација на 

стоки и услуги преку комуникациски 

медиуми за малопродажба); маркетинг во 

рамките на издавање на софтвер; помош 

во водење бизнис; аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси); информации 

(бизнис информации); испитување на 

јавното мислење; компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку Интернет; маркетинг истражување; 

комерцијални информации и 

советувалиште на потрошувачите; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; промовирање на продажба 

за трети лица; рекламирање; рекламни 

огласи( ширење на рекламните 

огласи;собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 42  софтвер како услуга (Ѕааѕ) во 

областа на рекламирање и управување со 

малопродажбата на производи; алатки за 

пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; изработка, 

инсталирање, одржување и 

осовременување на компјутерски 

програми; програмирање компјутерски 

системи; изнајмување на веб (интернет) 

сервери; изнајмување на компјутерски 

програми  

 

(111)  28977  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/950 (220)  14/08/2019 

(181)  14/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Александар Бариќ ул. Ѓорѓи 

Сугаре 10/2-12, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  сина, црвена, сива, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни 

(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, 

билки и природно цвеќе; храна за животни; 

пивски слад  

кл. 40  обработка на материјали  

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  

 

(111)  28971  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/955 (220)  14/08/2019 

(181)  14/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  АНДРЕЕВСКИ ДАВОР ул. 

АНДРЕЈА ЗОГРАФ бр. 24/А, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бои за коса, коса (бои за коса), коса 

(производи за виткање коса), лосиони за 

коса, перики (лепила за прицврстување 

перики), производи за виткање коса, 

спрејови за коса, шампони  

кл. 26  тантела и везови, панделки и 

гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачко цвеќе, бувки за коса, 

вештачка коса, витлери за коса што не се 

рачно управувани направи, неелектрични, 

игли за коса, капи за фарбање коса, коса 

(вештачка коса), коса (витлери за коса) 

што не се рачно управувани направи, 

неелектрични, коса (ленти за коса), коса 

(мрежи за коса), коса (панделки за коса), 

коса (плетенки од коса), коса (украси за 

коса), ленти за коса, мрежи за коса, 

панделки за коса, парчиња вештачка коса, 

перики, плетенки, плетенки од коса, украси 

за коса, шноли, шноли за виткање коса  

кл. 44  козметички салон; фризерски 

салон; медицински клиники за 

пресадување на коса  

 

(111)  28978  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/965 (220)  16/08/2019 

(181)  16/08/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

ALKAFORMIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28976  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1047 (220)  20/09/2019 

(181)  20/09/2029 

(450)  31/10/2020 
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(732)  Colgate-Palmolive Company, (a 

Delaware corporation) 300 Park Avenue, 

New York, N. Y. 10022, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

COLGATE SMILE FOR GOOD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедикаментозна паста за заби и 

немедикаментозно средство за плакнење 

уста  

кл. 21  четка за заби  

 

(111)  28969  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1048 (220)  23/09/2019 

(181)  23/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  PAPOUTSANIS ANONYMI 

BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA 

KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM 

ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS, 

VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3 

1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

 

(111)  28970  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1049 (220)  23/09/2019 

(181)  23/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  PAPOUTSANIS ANONYMI 

BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA 

KATANALOTIKON AGATHON 1ST KM 

ETHNIKIS ODOU ATHINWN LAMIAS, 

VATHI AVLIDOS, CHALKIDA 34100, GR 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3 

1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

 

(111)  28933  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1051 (220)  23/09/2019 

(181)  23/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за туризам и 

угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ 

ДООЕЛ Струмица ул. Димитар Влахов 

бр. 18, Струмица, MK 

(540)  
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(591)  бела, магента, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  производи за гимнастика и спортска 

опрема  

кл. 35  услуги за подготовка и продажба на 

додатоци во исхрана: протеини, амино 

киселини, стимуланси за енергија, 

витамини и топачи на масти  

кл. 41  услуги за спорт и фитнес, фитнес 

центри, физичко образование, образовни 

и наставни услуги  

 

(111)  28973  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1056 (220)  24/09/2019 

(181)  24/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

HIGHLANDER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  28974  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1058 (220)  24/09/2019 

(181)  24/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc. 

95, Marathonos Avenue, 190 09 Pikermi, 

Attica, GR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ALGECIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, 

поконкретни, лекови за луѓе  

 

(111)  28920  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1062 (220)  25/09/2019 

(181)  25/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 

8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  28921  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1063 (220)  25/09/2019 

(181)  25/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 

8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 
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(540)  

ДОНЕСИ ОДЛУКА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  28922  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1064 (220)  25/09/2019 

(181)  25/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 

8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

ДЕЛ ОД ТВОЈОТ ЖИВОТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  28923  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1065 (220)  25/09/2019 

(181)  25/09/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за приредување игри на 

среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје БУЛЕВАР 

8-ми СЕПТЕМВРИ 16, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности  

 

(111)  29038  (151)  26/10/2020 

(210)  TM  2019/1155 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија 

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град 

Пожега), HR 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  светло кафена, темно кафена, бела, 

црвена, светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз   

 

(111)  29037  (151)  26/10/2020 

(210)  TM  2019/1157 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија 

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град 

Пожега), HR 
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(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз   

 

(111)  29036  (151)  26/10/2020 

(210)  TM  2019/1158 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија 

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град 

Пожега), HR 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло кафена, темно кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз   

 

(111)  29035  (151)  26/10/2020 

(210)  TM  2019/1159 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија 

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град 

Пожега), HR 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, светло сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз   

 

(111)  29034  (151)  26/10/2020 

(210)  TM  2019/1160 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија 

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град 

Пожега), HR 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје 
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(540)  

 

(591)  црвена, бела, светло сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз   

 

(111)  28980  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1169 (220)  17/10/2019 

(181)  17/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Nobel Quest International Limited P. 

O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

HUNN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалоци; привремено сместување, кафеа, 

кафетерии, услуги при кампување 

(летување)[сместување], капацитети за 

кампување (снабдување), кантини, 

кетеринг (храна и пијалок), апарати за 

готвење (изнајмување), услуги во кампови 

за одмор [сместување], изнајмување на 

апарати за готвење, изнајмување на 

апарати за вода за пиење, ресторани, 

ресторани со самопослужување,снек-

барови  

 

(111)  28984  (151)  09/10/2020 

(210)  TM  2019/1173 (220)  24/10/2019 

(181)  24/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  АУРА СТОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Булевар Крсте Мисирков бр. 

9А , Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; чадори за дожд и за сонце; 

стапови за одење; камшици и сарачки 

производи  

кл. 25  облека, обувки и капи; текстил  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  28975  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1174 (220)  24/10/2019 

(181)  24/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, услуги, 

угостителство, трговија и транспорт 

Глечер Ивица Дооел увоз-извоз 

Куманово ул. Ѓорче Петров бр. 355, 

Куманово, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни; куфери и 

патни торби; чадори за дожд и за сонце; 

стапови за одење; камшици и сарачки 

производи; ташни  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги на продажба 

на големо врзани за кожа и имитација на 

кожа и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи; кожа од 

животни; куфери и патни торби; чадори за 

дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици и сарачки производи; ташни; 

облека, обувки и капи; услуги на 

малопродажба врзани за кожа и имитација 

на кожа и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи; кожа од 

животни; куфери и патни торби; чадори за 

дожд и за сонце; стапови за одење; 

камшици и сарачки производи; ташни; 

облека, обувки и капи  

 

(111)  28981  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1175 (220)  24/10/2019 

(181)  24/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за советување, услуги и 

организирање на настани ГЛОБАЛ 

МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 6/-62/кат8, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  водење дејност (служби за давање 

совети за водење на одделни дејности), 

дејности (консултации за водење на 

дејностите), дејности (професионални 

консултации), демонстрација на 

производи, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), манекени (манекенски услуги) 

во рекламни промовирачки цели на 

продажбата, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, 

огласување и рекламирање, организирање 

дејности (советување за организирање на 

дејностите), организирање на изложби, 

плакатирање и огласување, промоција 

(продажба за трето лице), 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/  

кл. 41  забава, спортски и културни 

активности, дискотеки (услуги на 

дискотеките), забавни паркови, изложби 

(организирање изложби) во културни или 
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воспитни цели, клубови (услуги на 

клубови) /забава/, конгреси (организирање 

и водење конгреси), модни агенции за 

уметници, музејски услуги /презентација, 

изложби/, објавување текстови /текстови 

кои не се рекламни/, планирање приеми 

/забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување 

на приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, 

семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и 

водење на симпозиуми), слободно време 

(услуги врзани за исполнување на 

слободното време), организирање саемски 

манифестации, приредби, изложби  

кл. 42  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување, бар 

(барски услуги), кафеани, кафетерии, 

изнајмување простори за состаноци, 

изнајмување на привремени сместувања 

(резервирање на привремено 

сместување), ресторани, ресторани за 

брзо и постојано послужување (шанк-

барови), ресторани за самопослужување  

кл. 43 

 

(111)  28935  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1179 (220)  25/10/2019 

(181)  25/10/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ТДПТУ НЕТАМ ДОО Драган и др. 

ДОО увоз-извоз ул. 534 бр. 22-б, с. 

Марино, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

IZONET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  29022  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1222 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(111)  29023  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1223 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчо кисело млеко - млечен 

производ  
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(111)  29024  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1224 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(111)  29025  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1225 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пробиотски јогурт - млечен 

производ  

 

(111)  29026  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1226 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пробиотски јогурт - млечен 

производ  

 

(111)  29027  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1227 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт - млечен производ  

 

(111)  29028  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1228 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  свежо млеко - млечен производ  

 

(111)  29029  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1229 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајран млечен производ  

 

(111)  29030  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1230 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајран млечен производ  

 

(111)  29031  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1231 (220)  06/11/2019 
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(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пробиотски јогурт - млечен 

производ  

 

(111)  29032  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1232 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(111)  29033  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1233 (220)  06/11/2019 

(181)  06/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740)  Адвокат Драган Алексов ул. Атинска 

бр. 21/12, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(111)  28932  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1286 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПТУ Иванови Текстил Трејд 

ДООЕЛ Струмица ул. Бел Камен бр. 11, 

Струмица, MK 

(740)  Иванова Благородна ул. Бел Камен 

бр. 11, Струмица 

(540)  

Nbb Fashion 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работа; 

канцелариски работи  
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(111)  28936  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1294 (220)  19/11/2019 

(181)  19/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и други производи 

и промет на мало и големо ЖИТО 

ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито 

бр. 134, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, темно црвена, жолта, 

портокалова, бела, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  тестенини за исхрана  

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

продажба на мало на тестенини за 

исхрана   

 

(111)  28924  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1299 (220)  20/11/2019 

(181)  20/11/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ФИКСИТ МОБИЛЕ дооел ул. Џон 

Кенеди бр. 2 б, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар; 

компјутерски мемории; компјутери; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

оперативни програми, снимени; 

компјутерски периферни уреди; 

компјутерски софтвер, снимен; точки на 

поврзување на компјутери; убокси за 

компјутери; монитори [компјутерски 

хардвер]; монитори [компјутерски 

програми]; компјутерско глувче [опрема за 

обработка на податоци]; печатачи за 

употреба со компјутери; дискетни единици 

за компјутери; подлоги за компјутерски 

глувчиња; лаптоп компјутери; таблет-

компјутери; компјутерски хардвер; навлаки 

за таблет компјутери; телефонски 

слушалки; телефонски апарати; видео 

телефони; преносни телефони; прибор за 

користење на телефоните без раце; 

смартфони (паметни телефони); мобилни 

телефони; заштитни фолии приспособени 

за паметни телефони  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; услуги и продажба на мало и 

големо со телефони, мобилни телефони, 
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смартфони, компјутери, лаптоп 

компјутери, таблет-компјутери, како и 

нивни додатоци, галантерија и аксесоари 

за телефони и компјутери  

кл. 37  поправки; инсталациски услуги; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); инсталирање и поправање 

телефони; одржување и сервисирање на 

мобилни телефони  

 

(111)  28931  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1356 (220)  06/12/2019 

(181)  06/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RIOT GAMES ARCANE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови и телевизиски програми 

кои содржат епизоди на анимирани 

телевизиски серии кои се емитуваат по пат 

на видео запис на барање,  кои што можат 

да се преземаат; однапред снимени DVD-

дискови и компакт дискови кои содржат 

инфомации од област на компјутерски 

игри; дискови за компјутерски игри; 

софтвер за компјутерски игри; аудио и 

видео записи кои содржат анимирани 

ликови и анимиран телевизиски програм; 

уреди за стриминг (пренос) на дигитални 

медии; софтвер за компјутерски игри кој 

содржи дигитални сликички за 

разменување; компјутерски програми кои 

што се користат за следење на статуси на 

различни корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи  на 

сите нивоа на вештини; анимирани цртани 

филмови кои можат да се преземаат; 

програми за компјутерски игри кои можат 

да се преземаат; електронски публикации 

од област на стрипови, графички романи и 

приказни со сцени и ликови засновани на 

видео игри кои можат да се преземаат; 

фотографии кои можат да се преземаат; 

позадини и графички слики за екран, 

мобилни телефони, таблети кои можат да 

се преземаат; софтвер за електронски 

игри за безжични уреди; електронски 

табли за известувања; онлајн 

интерактивни програми за компјутерски 

игри за повеќе играчи; софтвер за видео 

игри; софтвер за видео игри за мобилни 

телефони; звучници; полначи за батерии 

за лаптопи, мобилни телефони, таблет 

компјутери, и други преносливи уреди со 

USB;  празни USB флеш мемории; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувци; украсни магнети; слушалки-

бубици; очила за вид; компјутерски 

додатоци, имено, заштитни фолии и 

футроли за мобилни телефони, 

компјутерски  глувци, слушалки, таблет 

компјутери, USB приклучоци; слушалки; 

слушалки кои се користат за компјутери; 

едноножни стативи (моноподи) за рачни 

дигитални електронски уреди, имено, 

фотоапарати, мобилни телефони, таблет 

компјутери; подлоги за глувци; очила за 

сонце  

кл. 14  нараквици;накит за тело;привезоци 

(накит);меморијални 

монети;часовници;часовници со вградени 

радио приемници;копчиња за 

манжетни;обетки;накит;кутии за 

накит;торбици за накит;привезоци за 

клучеви;украсни игли за ревери;медаљони 

(накит);ѓердани;привезоци;брош-
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игли;прстени како накит;ремени за 

часовници;рачни часовници;пластични 

привезоци за клучеви  

кл. 16  стикери, постери, привремени 

тетоважи, транспаренти (банери) од 

хартија, белетристика, стрипови, графички 

романи, подметачи направени од картон; 

подметачи направени од хартија; пенкала; 

фломастер со врв од филц; ролери со гел 

мастило, пенкала со мастило (налив пера); 

комплети на сликарски прибор за уметност 

и занаетчиство  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

спортски торби; ранци; педеруши; торби за 

книги; актовки; футроли за визит карти; 

преносливи цврсти торби; новчаници за 

монети; oколувратници за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торбици кои 

се носат дијагонално преку тело; мали 

ранци; торби за пелени; ранeц (вреќа) со 

врвка; цилиндрични текстилни торби; 

торбици за носење на колкови; рачни 

торбици; футроли за клучеви; торби за 

опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; рачни 

чадори за сонце; џебни паричници; женски 

ташни; женски торбици; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици кои се носат околу појас; 

ланци за паричник; паричници; свечени 

торбици  

кл. 20  фигурички од винил; фигурички од 

пластика  

кл. 21  повеќенаменски преносливи садови 

за домаќинство; садови за печење; тепсии, 

тавчиња; бенто кутии; садови за пијалоци; 

отварачи за флаши; садови (чинии); 

керамички топери за торти;  стаклени 

топери за торти; порцелански топери за 

торти; свеќници; кујнски садови; даски за 

сечење; вилушки за раздвојување; држачи 

за стапчиња за јадење; стапчиња за 

јадење; чешли; украсни чинии; пудриери 

кои се продаваат празни; садови за 

употреба во домаќинство; ножеви за 

колачи (бисквити); тегли за бисквити; 

отварачи за чепови; четкички за шминка; 

шољи; конец за чистење на заби; сетови 

за ручавање (освен лажици, вилушки, 

ножеви); садови; стапчиња за јадење за 

еднократна употреба; флаши за пијалоци 

за спортови; плоски; чаши за пиење; 

електрични четки за заби; фигурички од 

керамика; фигурички од стакло; фигурички 

од порцелан; пенасти држачи за пијалоци 

(навлаки); четки за коса; кофи за лед; 

термос шољи, термос чаши; држачи за 

картонски амбалажи за сокови; кујнски 

ракавици; држачи за кујнски прибор; кутии 

за ручек; шољи; апарати за кафе, 

неелектрични; соковници, неелектрични; 

ракавици за рерна; хартиени чаши; 

хартиени чинии; касички “прасиња“; 

бокали; пластични подметачи за маса; 

пластични садови за складирање; чинии; 

подметачи за тенџериња; сетови за сол и 

бибер;  фаќачи на сонце; термо изолирани 

флаши; термо изолирани садови за храна; 

термо изолирани флаши; термо изолирани 

кутии за ручек; четки за заби; шољи за 

патување; термоси; подметачи за чинии; 

корпи за отпад; флаши за вода кои се 

продаваат празни  

кл. 24  банери (кои не се од хартија); 

артикли за секојдневна употреба, имено, 

шамивчиња; постелнина, имено, 

прекривки за кревети; прекривачи; 

прекривачи за душеци; постелнина; 

ќебиња за кревети; крпи  

кл. 25  облека, имено, пижами, дресови, 

дуксери, маици, панталони, јакни, кратки 

чорапи, долен веш, кравати и џемпери, 

покривала за глава, шешири; чевли, 

манжетни  



 

 

270 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

кл. 26  токи за ремен; декоративни 

привезоци за ранци; декоративни 

привезоци за мобилни телефони; 

акцесоари за коса, имено, траки, шноли, 

машни, украсни чешли, штипки за коса, 

укосници, гумички за коса, украсни гумички 

за коса обложени со текстил; украсни 

лепливи закрпи за јакни; декоративни 

украсни копчиња; декоративни украсни 

игли; декоративни привезоци за ташни; 

стопери за врвки; врвки  

кл. 28  пластични фигурички за играчки; 

колекционерски фигурички за играчки; 

полнети животни играчки; друштвени игри 

кои се играат на табла; карти за играње; 

антистрес топчиња  

кл. 41  услуги на разонода во вид на 

тековни телевизиски серии кои се 

емитуваат на телевизија и онлајн интернет 

стриминг во област на компјутерски игри; 

услуги на забавен програм и содржини, 

имено, услуги на емитување на 

телевизиски програм во вид на анимирани 

телевизиски серии; услуги на продукција 

на телевизиски програми, имено, 

создавање и развој на концепти за 

анимирани ликови и анимирани 

телевизиски серии;  услуги на емитување 

на филмови и филмски содржини, кои не 

можат да се преземаат, по пат на видео 

запис на барање; обезбедување на 

информации од забавен карактер во врска 

со анимирани ликови и анимирани 

телевизиски серии преку интернет 

страници; услуги на емитување на тековни 

телевизиски програми во области на 

компјутерски игри; услуги на разонода во 

вид на емитување на аудио-визуелна 

содржина, филмови, видеа, телевизиски 

програми, анимирани серии и останати 

мултимедијални материјали во област на 

компјутерски и видео игри; услуги на 

онлајн прикажување на анимиран 

телевизиски програм; обезбедување на 

онлајн компјутерски игри за други преку 

глобални и локални компјутерски мрежи; 

услуги на давање на информации преку 

интернет во врска со онлајн компјутерски и 

видео игри; услуги на интерактивно 

играње на игри со повеќе играчи по пат на 

интернет; организирање и водење на 

натпревари за играчи на видео и 

компјутерски игри; организирање  на 

онлајн натпреварувања на видео и 

компјутерски игри за интерактивни играчи; 

онлајн обезбедување на услуги на игри со 

виртуелна реалност по пат на 

компјутерски мрежи; дистрибуција на 

филмови (која не вклучува транспорт); 

продукција и изнајмување на филмови и 

филмови на видео ленти; продукција на 

анимирани филмови; дистрибуција на 

долгометражни филмови; услуги на 

емитување на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на видео запис на 

барање; пишување на сценарија, услуги на 

филмски студија; услуги на кина; ставање 

на располагање на објекти за емитување 

на филмови; прикажување на филмови 

преку компјутерски терминали; 

прикажување на филмови преку 

комуникациски мрежи; прикажување на 

филмови преку интернет; обезбедување 

на филмови преку интернет кои не можат 

да се преземаат  

 

(111)  28979  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1385 (220)  10/12/2019 

(181)  10/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  РЕМЕДИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ ул. 

Рампо Левката бр. 6, Прилеп, MK 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

сапуни; парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  28938  (151)  06/10/2020 

(210)  TM  2019/1390 (220)  12/12/2019 

(181)  12/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за телекомуникациски и 

информатички инженеринг НЕТРА ДОО 

Скопје ул. Рампо Левката бр. 2, Скопје, 

MK 

(540)  

Applied Specrum & 

Interference Registry - ASIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер (компјутерски софтвер), 

снимен; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  информации (бизнис 

информации);пребарување (бизнис 

пребарување); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите); 

обезбедување пристап до бази на 

податоци  

 

(111)  28937  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1391 (220)  12/12/2019 

(181)  12/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за телекомуникациски и 

информатички инженеринг НЕТРА ДОО 

Скопје ул. Рампо Левката бр. 2, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина, светло сина, сива, 

портокалова, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер (компјутерски софтвер), 

снимен; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  информации (бизнис 

информации);пребарување (бизнис 

пребарување); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите); 
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обезбедување пристап до бази на 

податоци  

 

(111)  28926  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1396 (220)  13/12/2019 

(181)  13/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

CONV/RGENCE: A LEAGUE 

OF LEGENDS STORY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници, компјутерски 

глувчиња;компјутерски програми кои се 

користат за следење на статус на разни 

корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи од 

сите нивоа на вештини;софтвер за 

“проширена реалност” за играње на видео 

игри кој може да се преземе;софтвер за 

игри за мобилни телефони кој може да се 

преземе;подкасти кои можат да се 

преземат од областа на е-спорт и видео 

игри;софтвер за видео игри кој може да се 

преземе;видео игри кои можат да се 

преземат;софтвер за игри со виртуелна 

реалност кој може да се преземе за 

играње на видео игри;слушалки - 

бубици;очила за 

вид;слушалки;интерактивни 

мултимедијални програми за видео игри, 

подлоги за глувчиња, снимен софтвер за 

“проширена реалност” за играње на видео 

игри;снимен софтвер за виртуелна 

реалност за играње на видео игри;очила 

за сонце;кертриџи за видео игри;дискови 

за видео игри;софтвер за видео 

игри;софтвер за видео игри и прирачници 

во електронски формат кои се продаваат 

како целина;софтвер за видео игри кој 

може да се преземе преку глобална 

компјутерска мрежа и безжични уреди  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби;ранци; 

паричници за монети;козметички торбици 

кои се продаваат празни;ранец (вреќа) со 

врвка;цилиндрични текстилни 

торби;торбици за носење на колкови;рачни 

торбици;футроли за клучеви;багаж;ознаки 

на багаж;курирски торби;торби за 

пазарење (тоте торби);чадори за дожд; 

паричници  

кл. 25  облека, имено, ремени, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за Ноќ на вештерките, 

дуксери со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи, 

облека за спиење, кратки чорапи, долни 

делови на тренерки, дукс маици, џемпери, 

костими за капење, маици со кратки 

ракави, горни делови на облека, долна 

облека, обувки; покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварувања во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи;форуми 

(chatrooms) на друштвени 

мрежи;обезбедување на услуги на онлајн 

форуми за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри;услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе а кој им 
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овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени од корисници, музика и други 

медиски датотеки по пат на глобални 

компјутерски мрежи, интернет и безжични 

мрежи;услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци во живо со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови;услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри;услуги 

на разонода, имено, овозможување на 

привремено користење на видео-игри кои 

не може да се преземат;услуги на 

организирање на натпревари во играње на 

видео игри, изложби и турнири;услуги на 

објавување на видео-игри;обезбедување 

на услуги на објавување на онлајн 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови базирани на видео-игри 

кои не може да се преземат;услуги на 

обезбедување на онлајн игри со 

“проширена реалност”;обезбедување на 

онлајн информации во врска со видео 

игри;обезбедување на онлајн услуги во 

врска со тривиа игри (квизови), совети и 

стратегии за видео игри;обезбедување на 

услуги на онлајн играње на игри со 

виртуелна реалност  

 

(111)  28968  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2019/1401 (220)  13/12/2019 

(181)  13/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  АС „ХУБ 2“ Сканстес 50, Рига, ЛВ-

1013, LV 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  светло зелена, сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  28961  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1410 (220)  17/12/2019 

(181)  17/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за угостителство, 

трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. 1732 бр. 4/Ламела В-1, 

Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони; маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  



 

 

274 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 43  обезбедување на услуги на храна и 

пијалоци;ресторани со самопослужување  

 

(111)  28962  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1411 (220)  17/12/2019 

(181)  17/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  ПЗУ „д-р Т. Каракамчев“ ул. 

Климент Охридски 15, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сива, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 44  медицинска услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  28963  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1441 (220)  23/12/2019 

(181)  23/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ 

ДООЕЛ Скопје ул. Македонско-Косовска 

Бригада 28, бр. 6-А, Шуто Оризари, 

Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, златна, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони; маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  

кл. 30  кафе, чај, какао, и замена за кафе; 

ориз; тапиокаи саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пепчење; сол; сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи, продажба на 

големо и мало на прехрамбени производи, 

сушено овошје и зрнести производи  

 

(111)  28964  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1442 (220)  23/12/2019 

(181)  23/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ 

ДООЕЛ Скопје ул. Македонско-Косовска 

Бригада 28, бр. 6-А, Шуто Оризари, 

Скопје, MK 
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(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, кафена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони; маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  

кл. 30  кафе, чај, какао, и замена за кафе; 

ориз; тапиокаи саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пепчење; сол; сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи, продажба на 

големо и мало на прехрамбени производи, 

сушено овошје и зрнести производи  

 

(111)  28959  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1462 (220)  30/12/2019 

(181)  30/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28982  (151)  14/10/2020 

(210)  TM  2019/1463 (220)  30/12/2019 

(181)  30/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28960  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2019/1465 (220)  30/12/2019 
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(181)  30/12/2029 

(450)  31/10/2020 

(732)  SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, црна, розева, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(111)  28988  (151)  09/10/2020 

(210)  TM  2020/16 (220)  10/01/2020 

(181)  10/01/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. 

Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела, темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; реосигурување; 

осигурување на живот; здравствено 

осигурување; осигурување од несреќи; 

поморско осигурување; осигурување 

од пожар; посредување при осигурување; 

советување и информации во врска 

со осигурување; осигурителни 

информации; статистички услуги; 

финансиски 

проценки (осигурување, банкарство, 

недвижности); проценка за надоместок на 

штета (финансиска проценка); услуги за 

склучување договори за осигурување 

и процена и оцена за целите на 

осигурување; финансиски анализи; 

финансиски 

услуги; финансиско управување; 

финансиско советување; капитални 

инвестиции; финансиски информации; 

порамнување, финасиско; услуги на 

осигурување на недвижности; осигурување 

на гаражи; осигурување на 

покуќнина; услуги на осигурување 

поврзани со имотот; осигурување 

поврзано 

со личен имот; обезбедување на лизинг; 

банкарско осигурување; осигурување 

на згради; финансиско преземање; 

осигурување на хипотеки; договарање 

ануитети; осигурување на производи; 

патничко осигурување; кредитно 

осигурување; осигурување за 

воздухопловство; осигурување за 

комбиња; 

осигурување за хотели; осигурителни 

услуги поврзани со моторни возила; 

осигурување на кредитен ризик; 

обезбедување на фондови; осигурување 

на 

бизниси; осигурување на хартии од 

вредност; приватно здравствено 

осигурување; осигурување на правни 

трошоци; осигурување на хотелско 
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сместување; осигурување за канцеларии; 

договорање на гаранциски програми; 

осигурување на апарати за комуникација; 

осигурување на системи против 

кражби; агенции за осигурување на 

бродови; осигурување против загуба на 

кредит; осигурување за сопственици на 

имот; потпишување договори за 

продолжена гаранција; осигурување со 

продолжена гаранција; осигурување на 

хипотекарно банкарство; услуги на 

осигурување поврзани со стоки во транзит; 

агенции за животно осигурување; 

осигурување на кредитен ризик 

(факторинг); 

преземање на ризик при осигурување на 

имот; финансиски услуги за 

осигурување на фондови; осигурување од 

загуба на документи; одредување 

оштета за неживотно осигурување; 

обезбедување на средства за купување на 

имот; преземање на ризик кај осигурување 

од автомобилска несреќа; 

регулирање на побарување за неживотно 

осигурување; посредување при 

осигурување на превоз; осигурување од 

одговорност на трето лице; 

осигурување од професионална 

одговорност; осигурување од ризик 

поврзан 

со пречекорување на роковите и 

трошоците; осигурителни услуги поврзани 

со 

живот; договорање на осигурување 

поврзано со превоз; превземање на ризик 

во врска со девизни трансакции (услуги за 

-); осигурување на полуги/плочки од 

скапоцени метали (услуги за-); 

осигурување од ризици поврзанид со 

исполнување на рокови и трошоци; 

пензиско осигурување  

 

(111)  28987  (151)  09/10/2020 

(210)  TM  2020/20 (220)  10/01/2020 

(181)  10/01/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Jamieson Laboratories Ltd. 1 

Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9 

Toronto, Ontario, CA 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; хранливи 

додатоци; пробиотски додатоци; 

витамински додатоци; минерални 

додатоци  

 

(111)  28949  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/36 (220)  21/01/2020 

(181)  21/01/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски бр. 

12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

FELKARID 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиводи  

 

(111)  28954  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/92 (220)  10/02/2020 

(181)  10/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги КВАРЦ 

ДООЕЛ Охрид ул. Гоце Делчев бр. 45, 

Охрид, MK 

(740)  Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 
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(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  обувки  

 

(111)  28955  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/96 (220)  11/02/2020 

(181)  11/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  NTP "Takstil print" Rr. Magjistralja 

Vushtrri-Mitrovicë, Vushtrri 42000, R. 

Kosovës, XX 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи, сите овие 

производи направени од кожа, текстил и 

други материјали; чорапи, женски чорапи  

 

(111)  28956  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/97 (220)  11/02/2020 

(181)  11/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за угостителство, 

трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ Скопје 

Архиепископ Ангелариј бр.2/СТА. 

ЧАРШИЈА, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, преработка на месо и месни 

производи  

кл. 35  продажба на големо и мало на месо 

и месни производи  

кл. 43  обезбедување на услуги на храна и 

пијалоци;ресторани со самопослужување  

 

(111)  28996  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/124 (220)  13/02/2020 

(181)  13/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул. Железничка бр. 155, MK 

(540)  

 

 

(591)  сина, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  
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(111)  28997  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/125 (220)  13/02/2020 

(181)  13/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул. Железничка бр. 155, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, жолта, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(111)  28950  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/126 (220)  14/02/2020 

(181)  14/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  ДПТУ ВЕБСПОТ ДОО увоз - извоз 

Скопје ул."Лермонтова" 3/6, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  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  

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединците  

 

(111)  28992  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/133 (220)  18/02/2020 

(181)  18/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  BOSNALIJEK d.d. Jukiševa 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

PHARYNGAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28951  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/136 (220)  18/02/2020 

(181)  18/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, с. 

Долно Оризари, Битола ул. 1, с. Долно 

Оризари , Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  изградба; изградба и одржување на 

цевководи; изградба на штандови и 

продавници; асфалтирање; градење 
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фабрики; изнајмување багери; 

изнајмување булдожери; изнајмување 

градежна опрема; консултации за 

градење; малтерисување; молерисување 

внатрешност и надворешност; надзор над 

градежни работи; услуги поврзани со 

каменолом; ѕидарски услуги; ѕидање  

 

(111)  28952  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/137 (220)  18/02/2020 

(181)  18/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за 

производство,трговија и услуги 

СТЕНТОН увоз-извоз, с. Долно Оризари  

Битола ДОО ул. 1, бб,  Долно Оризари , 

Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  чакал; бетон; бетонски градежни 

елементи; асфалт; битумен; вар; варовник; 

гранит; згура (материјал за градба); 

малтер за градби; макадам; цемент; 

цементни плочки; цементни столбови  

 

(111)  29013  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/142 (220)  19/02/2020 

(181)  19/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(300)  34250  23/08/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

DIMENSIONS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  
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(111)  28983  (151)  14/10/2020 

(210)  TM  2020/147 (220)  22/02/2020 

(181)  22/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

VALORANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за „проширена реалност” за 

играње на видео игри кој може да се 

презема; софтвер за компјутерски игри кој 

може да се презема; компјутерски 

програми кои може да се преземаат а кои 

се користат за следење на статус на 

различни корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи на 

сите нивоа на вештини; електронски 

публикации, имено, стрипови, графички 

романи, магазини, прирачници, и билтени 

од област на забава и видео игри кои 

може да се преземаат; софтвер за игри за 

мобилни телефони кој може да се 

презема; позадини и графички слики за 

екран за компјутери, мобилни телефони, 

таблети кои може да се преземаат; 

софтвер за видео игри кој може да се 

презема; софтвер за игри со виртуелна 

реалност за играње на видео игри кој 

може да се презема; снимен софтвер со 

„проширена реалност” за играње на видео 

игри; снимен софтвер за компјутерски 

игри; снимен софтвер за копјутерски игри 

и прирачници во електронски формат кои 

се продаваат како целина; снимен 

софтвер за виртуелна реалност за играње 

на видео игри; снимен софтвер за видео 

игри; кертриџи за видео игри; дискови за 

видео игри; звучници; полначи за батерии 

за лаптопи, мобилни телефони, таблет 

компјутери, и други преносни уреди со 

USB; празни USB флеш мемории; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувчиња; украсни магнети; слушалки-

бубици; очила за вид; слушалки; слушалки 

кои се користат за компјутери; едноножни 

стативи (моноподи) за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, фото апарати, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за глувчиња; заштитни навлаки за 

мобилни телефони; очила за сонце  

кл. 16  печатени работи, имено, стрипови, 

графички романи, прирачници од област 

на компјутерски игри, прирачници за видео 

игри, стратешки упатства за игри; 

уметнички репродукции; празни дневници; 

календари; цртежи кои се копираат на 

подлога; хартија за виткање на подароци; 

честитки; бележници; романи; 

транспаренти (банери) од хартија; 

разгледници; постери; канцелариски 

материјал и прибор; налепници; 

колекционерски сликички; налепници за 

ѕид; инструменти за пишување  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

фитнес торби; ранци; торби за плажа; 

торбици за на каиш; торби за книги; 

платнени троби за пазарење; новчаници 

за метални пари; козметички торбици кои 

се продаваат празни; курирски вреќи; мали 

ранци; ранец (вреќа) со врвца; 

цилиндрични текстилни торби; торбици за 

носење на колкови или преку раме; 

спортски торби за во теретана; рачни 

торбици; футроли за клучеви; торби за 

опрема; багаж; корици (футроли) за ознаки 

за багаж; ознаки за багаж; курирски торби; 

рачни чадори за сонце; женски ташни; 

ранци; торби за носење на раме; школски 
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торби; спортски торби; куфери; торби за 

пазарење (тоте торби); патниторби; 

чадори; несесери кои се продаваат 

празни; торбици кои се носат околу појас; 

стапови за одење, паричници  

кл. 20  фигурички од пластика; фигурички 

од винил  

кл. 25  облека за 

плажа;каиши;капути;костими за игри со 

улоги;фустани;ракавици;костими за Ноќ на 

вештерките;дуксерки со качулка;чорапи и 

плетена трикотажа;облека за мали 

деца;јакни;удобна облека за носење по 

дома;панталони;пуловери;облека за 

дожд;марами, шалови;блузи, 

кошули;шорцеви;здолништа;облека за 

спиење; кратки чорапи; долни делови на 

тренерки; дукс маици; џемпери; костими за 

капење; маици со кратки ракави; горни 

делови од облека; подоблека; долна 

облека; обувки; покривала за глава  

кл. 28  акциони фигурици играчки; акциони 

играчки на батерии; кукли полнети со 

топчиња; друштвени игри кои се играат на 

табла; фигурички кои климаат со глава; 

карти за играње; декорации и украси за 

новогодишни елки (освен слатки и 

електрично осветлување за новогодишна 

елка); колекционерски фигурички; маски за 

костими; електрични акциони играчки; 

играчки во облик на ликови од фантазија; 

летечки дискови (играчки); играчки на 

надувување; змаеви; манипулативни игри; 

механички акциони играчки; моделирани 

пластични фигурички за играње; салонски 

игри; подароци за прослави во вид на 

мали играчки; друштвени игри; плишани 

играчки; фигурички за играње кои можат 

да се позиционираат; сложувалки; игри за 

замислено играње на улоги; полнети 

играчки; игри за на маса; играчки кои 

зборуваат; фигури играчки; маски 

(играчки); возила (играчки); оружје за 

играње; карти-сликички кои се 

разменуваат, за играње; конзоли за видео 

игри; машини за видео игри; кукли од 

винил  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварување во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични мрежи; 

комуникациски услуги кои се користат за 

електронски пренос на пораки и податоци; 

електронски пренос на податоци, графика, 

слики и пораки помеѓу корисниците на 

компјутери за играње на видео игри преку 

безжични комуникациски мрежи и 

Интернет; обезбедување на онлајн 

комуникациски врски (линкови) кои ги 

пренасочуваат корисниците на веб сајтови 

на други локални и глобални веб страници 

врзани за игри; обезбедување на онлајн 

соби за разговори и форуми за 

интерактивна дискусија за пренос на 

пораки помеѓу учесниците и играчите на 

компјутерски и видео игри; обезбедување 

на онлајн комуникациски услуги за пренос 

на пораки помеѓу корисниците на 

компјутери за играње на видео игри; 

услуги на видео, аудио и телевизиски 

пренос (стриминг); услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи; безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  организирање и водење во живо на 

натпреварувања кои се однесуваат на 

компјутерски и видео игри; организирање 

на онлајн натпреварувања за компјутерски 

и видео игри за интерактивни играчи; 

услуги на разонода, имено, обезбедување 

на онлајн компјутерски и видео игри; 

услуги на разонода, имено, организирање 

на состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции со интерактивни 
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игри помеѓу учесниците во област на 

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на веб 

сајтови кои прикажуваат аудио и видео 

презентации кои не можат да се 

преземаат од област на компјутерски и 

видео игри; клубови на обожаватели 

(фанови); организирање во живо на 

натпреварувања за компјутерски и видео 

игри и е-спортови; обезбедување на веб 

сајтови кои прикажуваат забавни 

информации од област на компјутерски и 

видео игри; обезбедување на веб сајтови 

кои прикажуваат електронски публикации 

од област на стрипови, графички романи и 

приказни со сцени и ликови засновани на 

компјутерски и видео игри; обезбедување 

на онлајн публикации од област на 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови засновани на компјутерски 

и видео игри кои не можат да се 

преземаат; обезбедување на онлајн 

интерактивни компјутерски и видео игри за 

повеќе играчи; обезбедување на онлајн 

тривиа игри (квизови), совети и стратегии 

за компјутерски и видео игри; 

обезбедување на онлајн видео игри; 

обезбедување на услуги на следење на 

корисници на онлајн интерактивно играње 

на игри и поврзување на онлајн играчи на 

игри со други играчи на сите нивоа на 

вештини  

 

(111)  28927  (151)  07/10/2020 

(210)  TM  2020/148 (220)  24/02/2020 

(181)  24/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  TPK d.o.o. Carice Milice 79, Parašin, 

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)  

LAFINO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи; мириси и 

парфимерија, есенцијални масла  

 

(111)  28928  (151)  07/10/2020 

(210)  TM  2020/154 (220)  26/02/2020 

(181)  26/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна 

индустриска зона Индустриска 2, 1040 

Маџари, MK 

(540)  

 

(591)  бела, виолетова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со колачи  

 

(111)  28998  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/155 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

AKTIVA LUXURY 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење 

четки; прибор за чистење; челични жици 

за стружење; сурово или полуобработено 

стакло (освен стакло што се користи во 

градежништвото); стаклени производи, 

порцелански и керамички предмети што не 

се вклучени во другите класи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  28999  (151)  15/10/2020 

(210)  TM  2020/157 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

AKTIVA TRANSPORT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

иреносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

натувања  

 

(111)  29000  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/158 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип 

ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

AKTIVA INVEST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  oбични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите клаеи; руди  
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кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на иодатоци, 

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. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(111)  29002  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/159 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

AKTIVA GROUP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  oбични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите клаеи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на иодатоци, 

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. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  29003  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/160 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, сива 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и аиарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, ироверка (контрола], 

аиарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

сироведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање нли контрола 

на електрична екергија; аиарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови зз 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. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцеларискк работи  

кл. 37  градежни конструкции; понравки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и плаиирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  29004  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/161 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и аиарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, ироверка (контрола], 

аиарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

сироведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање нли контрола 

на електрична екергија; аиарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови зз снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 
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на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцеларискк работи  

кл. 37  градежни конструкции; понравки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и плаиирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  29005  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/162 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и аиарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, ироверка (контрола], 

аиарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

сироведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање нли контрола 

на електрична екергија; аиарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови зз 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. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцеларискк работи  

кл. 37  градежни конструкции; понравки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и плаиирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  29006  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/163 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 
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(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и аиарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, ироверка (контрола], 

аиарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

сироведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање нли контрола 

на електрична екергија; аиарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови зз 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. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцеларискк работи  

кл. 37  градежни конструкции; понравки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и плаиирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28929  (151)  07/10/2020 

(210)  TM  2020/164 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул.Козле бр. 188, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија, есенцијални 

масла, козметички производи, лосиони за 

коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, фластери, 

средства за дезинфекција  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, средства 

за дезинфекција; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  
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(111)  28985  (151)  14/10/2020 

(210)  TM  2020/166 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги ГЕТ 

БОДИ ДООЕЛ Скопје ул. Митрополит 

Теодосиј Гологанов бр. 26 А, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  витамински производи, диететски 

производи и супстанци, додатоци на 

исхрана  

кл. 32  пијалоци за спортисти;пијалоци за 

спортисти збогатени со протеини;пијалоци 

за спортисти со електролити  

кл. 35  услуги при продажба на мало на 

витамински производи и додатоци во 

исхраната  

 

(111)  29007  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/167 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и аиарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, ироверка (контрола], 

аиарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

сироведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање нли контрола 

на електрична екергија; аиарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови зз 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. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; понравки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и плаиирањето поврзано со 
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нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  29009  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/168 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола], 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика;магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање;автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони;регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 37  градежни 

конструкции;поправки;инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

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  

 

(111)  29010  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/169 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 
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од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола], 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување;апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична екергија;апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика;магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање;автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони;регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 37  градежни 

конструкции;поправки;инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

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  

 

(111)  29011  (151)  16/10/2020 

(210)  TM  2020/170 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола], 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување;апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична екергија;апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика;магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање;автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони;регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 37  градежни 

конструкции;поправки;инсталациски услуги  
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кл. 40  обработка на материјали  

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  

 

(111)  29012  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/171 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

AKTIVA BUILDING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните 

легури;метални градежни 

материјали;метални преносни 

конструкции;метални материјали за 

железнички шини;неелектрични кабли и 

жици од обичен метал;железарија, мали 

метални предмети;метални 

цевки;каси;производи од обичен метал 

што не се вклучени во другите класи;руди  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  29014  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/176 (220)  27/02/2020 

(181)  27/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Tav-Tech Ltd. Haatzmaut Street, Top 

Rasco Building 40 PO Box 1167, Yehud, 

56000, IL 

(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)  

JETPEEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински и забарски 

апарати и инструменти; апарати за 

естетска масажа; ништо од 

горенаведеното не е поврзано со апарати 

и инструменти за лупење  

 

(111)  29020  (151)  19/10/2020 

(210)  TM  2020/179 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски бр. 

12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска употреба; додатоци во 

исхраната за луѓе; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 
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додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини; 

аналгетици; медицински чаеви; билни 

екстракти за медицинска употреба; сирупи 

за медицинска употреба; раствори за 

контактни леќи; препарати за чистење 

контактни леќи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  29021  (151)  19/10/2020 

(210)  TM  2020/180 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски бр. 

12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска употреба; додатоци во 

исхраната за луѓе; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини; 

аналгетици; медицински чаеви; билни 

екстракти за медицинска употреба; сирупи 

за медицинска употреба; раствори за 

контактни леќи; препарати за чистење 

контактни леќи  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  28943  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/183 (220)  02/03/2020 

(181)  02/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  DEVIN EAD Vasil Levski Str. No.6 

4800 Devin, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; безалкохолни пијалаци; 

минерални и газирани води; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

не-алкохолни препарати за производство 

на пијалаци; ароматизирана минерална 

вода; вода за пиење во шишиња; газирана 

вода; води со вкус на овошје; води 

[пијалаци]; газирана вода; газирана 

минерална вода; дестилирана вода за 
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пиење; изворска вода; вода од глечер за 

пиење; минерална вода [пијалаци]; вода 

збогатена со минерали [пијалаци]; води за 

пиење со вкусови; минерална вода за 

пиење; изворска вода за пиење; вода за 

пиење; вода за пиење со витамини; 

пречистена вода за пиење; сода вода; 

средства за правење минерална вода; 

трпезна вода за пиење; тоник вода 

[нелековити пијалаци]  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; трговија на големо и мало со пиво, 

минерални, изворски и газирани води, 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

не-алкохолни препарати за производство 

на пијалаци  

 

(111)  29001  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/185 (220)  02/03/2020 

(181)  02/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Maria Dimitrova Mihaylova Bul. 

Bulgaria 33 et.1 ap.8, Plovdiv, BG 

(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)  

VILINA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

[како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната 

вода]  

 

(111)  29015  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/186 (220)  02/03/2020 

(181)  02/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Maria Dimitrova Mihaylova Bul. 

Bulgaria 33 et.1 ap.8, Plovdiv, BG 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

[како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната 

вода]  

 

(111)  28993  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/187 (220)  03/03/2020 

(181)  03/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz 

Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, 

Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Forbefix 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28953  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/188 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 
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(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ТЕХНО АУТО ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански 

бр. 9А ТЦ 13-Ноември/локал 16, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокат Наталија Белчевска ул. 

1737 бр. 32/1 кат 3 канц. 37, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  котли за греење; печки (грејни 

тела);  

кл. 35  обезбедување административна 

обработка на нарачки за 

купување;маркетинг;обезбедување 

деловни информации преку веб страница; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели  

кл. 37  монтирање и поправање апарати за 

греење  

 

(111)  28944  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/190 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  AL ATHEED GENERAL TRADING 

LLC P.O.BOX 171787, DEIRA, AL-RASS, 

DUBAI, AE 

(740)  Адвокат Владимир Стојановски бул. 

Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива, златна, жолта, 

темно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; зачувано, сушено и 

готвено 

овошје и зеленчук; желе, џемови; компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и 

масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, и замена за кафе; 

ориз, тапиока и нишесте; брашно и 

подготовки направени од житарки; леб, 

слатки и слаткарски производи; сладолед, 

мед, меласа; квасец, пециво за готвење, 

сол, сенф, оцет, сосови [додатоци на 

храна]; зачини; мраз, ориз и резанки од 

тест  

кл. 32  пиво, минерални и газирани води и

 други безалкохолни пијалаци;

 овошни 

пијалаци и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за правење пијалаци  

 

(111)  28946  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/192 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  безалкохолни пијалаци, имено 

безалкохолно пиво, минерална и газирана 

вода, газирани пијалаци, овошни пијалаци 

и овошни сокови;пиво  

 

(111)  28947  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/193 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  производи од тутун; пепелници (не 

од благородни метали, нивни легури и 

преливи), хартија за цигари, чибуци со и 

без филтри, филтри за цигари, запалки, 

апарати за виткање и полнење на цигари, 

кибрит, гореспоменати производи 

вклучени во оваа класа  

 

(111)  29016  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/194 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Mehmet Eyyüp AMAN ул. 

Македонија бр. 27/2/22, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, производи од пченка, 

поточно, со вкус на кечап, пица, лута 

пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, 

пуканки, тортиља со чили пиперка, 

бахарат (зачин), сирење, производи од 

брашно со вкус на пилешко, хот дог, 

сирење, кечап, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз, палачинки, 

вафли  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги на трговија 

на големо и мало со: кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жита, 

производи од пченка, поточно, со вкус на 

кечап, пица, лута пиперка, печени, дино, 

стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со 

чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, 

производи од брашно со вкус на пилешко, 

хот дог, сирење, кечап, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз, палачинки, вафли  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  
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(111)  29017  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/195 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey 

Mah. Taşocaği Yolu Cad. Ağaoğlu 212 MY 

Office Kat:223/387 Bağcilar-Istanbul 

TURKEY 34218, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, производи од пченка, 

поточно, со вкус на кечап, пица, лута 

пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, 

пуканки, тортиља со чили пиперка, 

бахарат (зачин), сирење, производи од 

брашно со вкус на пилешко, хот дог, 

сирење, кечап, леб, производи од тесто и 

слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз, палачинки, 

вафли  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; услуги на трговија 

на големо и мало со: кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жита, 

производи од пченка, поточно, со вкус на 

кечап, пица, лута пиперка, печени, дино, 

стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со 

чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, 

производи од брашно со вкус на пилешко, 

хот дог, сирење, кечап, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз, палачинки, вафли  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  28939  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/196 (220)  04/03/2020 

(181)  04/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  JNJ Enterprises, LLC 69 Defco Park 

Road North Haven, CT 06473, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

MICHTER'S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци, освен пиво; 

алкохолни препарати за подготовка на 

пијалаци; виски  

 

(111)  28989  (151)  13/10/2020 

(210)  TM  2020/200 (220)  06/03/2020 

(181)  06/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Khairat Al Minafie CO for Transport 

and General Trading Ltd. 27, boulevard 

Saborni , Varna 9000, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;тутун за виткање: замена за 

тутун;производи направени од 

тутун;ароматизиран тутун;филтри за 

тутун;лулиња за тутун, суров тутун;тутун 

за џвакање: шкорки [кибрит];сигурносни 

кибрити;цигари;производи за 

пушачи;запалки за пушачи, пепелници за 

пушачи;орални вапоризатори за пушење  

 

(111)  28990  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/202 (220)  06/03/2020 

(181)  06/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Khairat Al Minafie CO for Transport 

and General Trading Ltd. 27, boulevard 

Saborni , Varna 9000, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;тутун за виткање;замена за 

тутун;производи направени од 

тутун;ароматизиран тутун;филтри за 

тутун;лулиња за тутун;суров тутун;тутун за 

џвакање: шкорки [кибрит];сигурносни 

кибрити;цигари;производи за 

пушачи;запалки за пушачи. пепелници за 

пушачи;орални вапоризатори за пушење  

 

(111)  28994  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/203 (220)  09/03/2020 

(181)  09/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР 

ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Раброво, 

Валандово ул. Индустриска бр. 3, с. 

Рабово, Валандово, MK 

(740)  ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

 

(591)  портокалова, сина, бела, кафена, 

црна, жолта, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  28995  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/204 (220)  09/03/2020 

(181)  09/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР 

ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Раброво, 

Валандово ул. Индустриска бр. 3, с. 

Рабово, Валандово, MK 

(740)  ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  
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(540)  

 

(591)  портокалова, бела, кафена, црна, 

жолта, зелена, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  28945  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/205 (220)  05/03/2020 

(181)  05/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  29008  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/206 (220)  06/03/2020 

(181)  06/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  ЕЛЕКТРОПРОМЕТ Радњанска 3, 

Кавадарци, MK 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  сефови [метални и нематални], 

електронски сефови  

кл. 7  аспиратори; електрични мешалки; 

блендери ; бојлери; машини за миење 

садови; машини за сушење; машини за 

месо; електрични куќни уреди; електрични 

процесори за храна; електриќни уреди за 

мелење; електрични рачни ножеви; 

електрични апарати и машини за чистење; 

машини за лупење; машини за плакнење; 

електрични ножици; машини за шиење; 

вакуумски чистачи; машини за перење; 

електрични машини за бришење за 

домашни потреби  

кл. 20  мебел, канцелариски мебел, 

столици, работни маси, работни маси за 

пишување, маси за компјутери, маси за 

техничко цртање; регистри (шкафови за 

регистри), шкафови за регистри, 

шкафчиња, училишен мебел, полици за 

шкафови за картотеки  

 

(111)  28942  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/211 (220)  12/03/2020 

(181)  12/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  SZR Dijana Slobodan Staniš pr. 

Mijatovic 35230 Šuprija, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  хируршки, медицински, 

стоматолошки и ветеринарни апарати и 

инструменти;вештачки екстремитети, очи и 

заби;ортопедски артикли;хируршки 

материјали за шиење;терапевтски и 

помошни направи прилагодени за 

хендикепирани лица;апарати за 

масажа;апарати, уреди и артикли за 

доенчиња;апарати, уреди и артикли за 

сексуални активности;а особено 

ортопедски артикли и ортопедски обувки  

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  29019  (151)  16/10/2020 

(210)  TM  2020/212 (220)  13/03/2020 

(181)  13/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 

Штип 

ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 , 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

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  

 

(111)  29018  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/213 (220)  13/03/2020 

(181)  13/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  Друштво за градежништво, 

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО 
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Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, 

MK 

(740)  Стево Наумов, адвокат бул. 

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални 

материјали за железнички шини; 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи; руди  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

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  

 

(111)  28940  (151)  22/10/2020 

(210)  TM  2020/222 (220)  13/03/2020 

(181)  13/03/2030 

(450)  31/10/2020 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

VELO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски и хранливи додатоци; 

производи од екстракт од коноп; CBD 

масло; диететски производи што содржат 

CBD масло; гума за жвакање што содржи 

никотин; торбички што содржат никотин; 

лепенки што содржат никотин; додатоци за 

храна; витамински, минерални и хранливи 

додатоци; хомеопатски додатоци; билни 

додатоци; витамински и минерални 

пијалаци; медицинска гума за жвакање; 

цврсти витамински и минерални препарати 

за орална употреба кои се продаваат во 

форма на торбичка; цврсти витамински и 
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минерални таблети за лижење; производи 

од нутритивни додатоци како замена за 

оброк за зголемување на енергија; цврсти 

бонбони од калциум; цигари без тутун за 

медицинска употреба; замени за тутун за 

медицинска употреба; билки за 

медицинска употреба кои вклучуваат 

сушени билки, течни екстракти од билки и 

билни капсули; билни формулации; билни 

креми; билни чаеви за медицинска 

употреба; никотински препарати за 

медицинска употреба, кои вклучуваат 

неспакуван тутун и претходно спакуван 

тутун во прав (бурмут)  

кл. 30  гуми за жвакање; природни и билни 

вкусови (освен есенцијални масла); 

таблети за лижење; бонбони; ментол 

бонбони; гумени бонбони; производи кои 

се јадат базирани на коноп и деривати или 

инфузирани  

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун; замени 

за тутун (не за медицински цели); пури, 

цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за 

пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; 

филтери за цигари; џебни апарати за 

виткање цигари; рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; додатоци за 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи одтутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун; додатоци за 

уреди за загревање на тутун; замени за 

тутун наменети за инхалација; цигари кои 

содржат замени за тутун; табакери; кутии 

за цигари; бурмут (snus) со тутун; бурмут 

за шмркање (snuff) со тутун; бурмут (snus) 

без тутун; бурмут за шмркање (snuff) без 

тутун; орални никотински торбички без 

тутун (не за медицински цели)  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 

 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 28958 

3 28927 

3 28929 

3 28969 

3 28970 

3 28971 

3 28972 

3 28976 

3 28979 

5 28925 

5 28929 

5 28930 

5 28940 

5 28949 

5 28972 

5 28974 

5 28978 

5 28979 

5 28985 

5 28987 

5 28992 

5 28993 

5 29020 

5 29021 

6 28999 

6 29000 

6 29002 

6 29003 

6 29004 

6 29005 

6 29006 

6 29007 

6 29008 

6 29009 

6 29010 

6 29011 

6 29012 

6 29018 

6 29019 

7 29008 

9 28924 

9 28926 

9 28931 

9 28934 

9 28937 

9 28938 

9 28983 

9 28999 

9 29000 

9 29002 

9 29003 

9 29004 

9 29005 

9 29006 

9 29007 

9 29009 

9 29010 

9 29011 

9 29018 

9 29019 

10 28942 

10 28962 

10 29014 

10 29020 

10 29021 

11 28953 

12 28957 

12 28973 

14 28931 

16 28931 

16 28983 

18 28926 

18 28931 

18 28975 

18 28983 

18 28984 

19 28952 

19 29012 

20 28931 

20 28983 

20 29008 

21 28931 

21 28976 

21 28998 

24 28931 

24 28998 

25 28926 

25 28931 

25 28942 

25 28954 

25 28955 

25 28975 

25 28983 

25 28984 

25 28998 

26 28931 

26 28971 

28 28931 

28 28933 

28 28983 

29 28944 

29 28956 

29 28961 

29 28963 

29 28964 

29 28991 

29 29022 

29 29023 

29 29024 

29 29025 

29 29026 

29 29027 

29 29028 

29 29029 

29 29030 

29 29031 

29 29032 

29 29033 

30 28928 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

30 28936 

30 28940 

30 28944 

30 28963 

30 28964 

30 28965 

30 28966 

30 28967 

30 28986 

30 28994 

30 28995 

30 29001 

30 29015 

30 29016 

30 29017 

30 29034 

30 29035 

30 29036 

30 29037 

30 29038 

31 28977 

32 28943 

32 28944 

32 28946 

32 28985 

32 28996 

32 28997 

33 28939 

33 28959 

33 28960 

33 28982 

34 28940 

34 28947 

34 28989 

34 28990 

34 29013 

35 28924 

35 28928 

35 28929 

35 28932 

35 28933 

35 28934 

35 28936 

35 28937 

35 28938 

35 28943 

35 28945 

35 28950 

35 28953 

35 28956 

35 28958 

35 28961 

35 28963 

35 28964 

35 28972 

35 28975 

35 28981 

35 28984 

35 28985 

35 28996 

35 28997 

35 29002 

35 29003 

35 29004 

35 29005 

35 29006 

35 29007 

35 29009 

35 29010 

35 29011 

35 29016 

35 29017 

35 29018 

35 29019 

35 29020 

35 29021 

36 28968 

36 28988 

36 29000 

37 28924 

37 28935 

37 28951 

37 28953 

37 28957 

37 29003 

37 29004 

37 29005 

37 29006 

37 29007 

37 29009 

37 29010 

37 29011 

37 29012 

37 29018 

37 29019 

38 28926 

38 28937 

38 28938 

38 28945 

38 28983 

39 28950 

39 28999 

40 28977 

40 29003 

40 29004 

40 29005 

40 29006 

40 29007 

40 29009 

40 29010 

40 29011 

40 29018 

40 29019 

41 28920 

41 28921 

41 28922 

41 28923 

41 28926 

41 28931 

41 28933 

41 28941 

41 28945 

41 28962 

41 28972 

41 28981 

41 28983 

42 28934 

42 28977 

42 28981 

42 29003 

42 29004 

42 29005 

42 29006 

42 29007 

42 29009 

42 29010 

42 29011 

42 29018 

42 29019 

43 28941 

43 28956 

43 28958 

43 28961 

43 28980 

43 28981 

43 28996 

43 28997 

43 29016 

43 29017 

44 28962 

44 28971 

44 28972 

45 28950 

 

 

 



 

 

305 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

AL ATHEED GENERAL TRADING LLC 28944 MK/T/2020/0190 

BOSNALIJEK d.d. 28992 MK/T/2020/0133 

British American Tobacco (Brands) Limited 28940 MK/T/2020/0222 

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation) 28976 MK/T/2019/1047 

DEVIN EAD 28943 MK/T/2020/0183 

ELPEN PHARMACEUTICAL Co.Inc. 28974 MK/T/2019/1058 

JNJ Enterprises, LLC 28939 MK/T/2020/0196 

Jamieson Laboratories Ltd. 28987 MK/T/2020/0020 

Khairat Al Minafie CO for Transport and General Trading Ltd. 28989 MK/T/2020/0200 

Khairat Al Minafie CO for Transport and General Trading Ltd. 28990 MK/T/2020/0202 

Lidl Stiftung & Co. KG 28946 MK/T/2020/0192 

Lidl Stiftung & Co. KG 28947 MK/T/2020/0193 

Maria Dimitrova Mihaylova 29001 MK/T/2020/0185 

Maria Dimitrova Mihaylova 29015 MK/T/2020/0186 

Mehmet Eyyüp AMAN 29016 MK/T/2020/0194 

Mehmet Eyyüp AMAN 29017 MK/T/2020/0195 

NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. 28993 MK/T/2020/0187 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 28925 MK/T/2019/0930 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 28930 MK/T/2019/0931 

NTP "Takstil print" 28955 MK/T/2020/0096 

Nobel Quest International Limited 28980 MK/T/2019/1169 

Obagi Cosmeceuticals LLC 28972 MK/T/2019/0935 

PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA 

KATANALOTIKON AGATHON 28969 MK/T/2019/1048 

PAPOUTSANIS ANONYMI BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA 

KATANALOTIKON AGATHON 28970 MK/T/2019/1049 

Philip Morris Products S.A. 29013 MK/T/2020/0142 

Pozavarovalnica Sava, d.d. 28988 MK/T/2020/0016 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) 28926 MK/T/2019/1396 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 28931 MK/T/2019/1356 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 28983 MK/T/2020/0147 

SIAK PTE LTD. 28959 MK/T/2019/1462 

SIAK PTE LTD. 28982 MK/T/2019/1463 

SIAK PTE LTD. 28960 MK/T/2019/1465 

SZR Dijana Slobodan Stanić pr. Mijatovic 28942 MK/T/2020/0211 
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TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 28973 MK/T/2019/1056 

TPK d.o.o. 28927 MK/T/2020/0148 

Tav-Tech Ltd. 29014 MK/T/2020/0176 

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 28967 MK/T/2019/0938 

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 28965 MK/T/2019/0939 

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 28966 MK/T/2019/0940 

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 28986 MK/T/2019/0942 

АНДРЕЕВСКИ ДАВОР 28971 MK/T/2019/0955 

АС „ХУБ 2“ 28968 MK/T/2019/1401 

АУРА СТОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28984 MK/T/2019/1173 

Александар Бариќ 28977 MK/T/2019/0950 

ДПТУ ВЕБСПОТ ДОО увоз - извоз Скопје 28950 MK/T/2020/0126 

ДПТУ Иванови Текстил Трејд ДООЕЛ Струмица 28932 MK/T/2019/1286 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29022 MK/T/2019/1222 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29023 MK/T/2019/1223 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29024 MK/T/2019/1224 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29025 MK/T/2019/1225 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29026 MK/T/2019/1226 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29027 MK/T/2019/1227 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29028 MK/T/2019/1228 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29029 MK/T/2019/1229 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29030 MK/T/2019/1230 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29031 MK/T/2019/1231 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29032 MK/T/2019/1232 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 29033 MK/T/2019/1233 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 28998 MK/T/2020/0155 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 28999 MK/T/2020/0157 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29000 MK/T/2020/0158 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29002 MK/T/2020/0159 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29003 MK/T/2020/0160 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29004 MK/T/2020/0161 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29005 MK/T/2020/0162 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29006 MK/T/2020/0163 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29007 MK/T/2020/0167 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29009 MK/T/2020/0168 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29010 MK/T/2020/0169 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29011 MK/T/2020/0170 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29012 MK/T/2020/0171 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29019 MK/T/2020/0212 

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип 29018 MK/T/2020/0213 

Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје 28934 MK/T/2019/0944 



 

 

307 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 28920 MK/T/2019/1062 

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 28921 MK/T/2019/1063 

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 28922 MK/T/2019/1064 

Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 28923 MK/T/2019/1065 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и 

промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово 28936 MK/T/2019/1294 

Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, с. 

Долно Оризари, Битола 28951 MK/T/2020/0136 

Друштво за производство, трговија и услуги ИНКОП НЕТ дооел увоз-извоз 

Скопје 28957 MK/T/2019/0821 

Друштво за производство, трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ ДООЕЛ 

Скопје 28963 MK/T/2019/1441 

Друштво за производство, трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ ДООЕЛ 

Скопје 28964 MK/T/2019/1442 

Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНО АУТО ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 28953 MK/T/2020/0188 

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР 

ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Раброво, Валандово 28994 MK/T/2020/0203 

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР 

ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Раброво, Валандово 28995 MK/T/2020/0204 

Друштво за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт 

Глечер Ивица Дооел увоз-извоз Куманово 28975 MK/T/2019/1174 

Друштво за производство,трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз, с. 

Долно Оризари  Битола ДОО 28952 MK/T/2020/0137 

Друштво за советување, услуги и организирање на настани ГЛОБАЛ 

МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје 28981 MK/T/2019/1175 

Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО 

Скопје 28938 MK/T/2019/1390 

Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО 

Скопје 28937 MK/T/2019/1391 

Друштво за трговија и услуги ГЕТ БОДИ ДООЕЛ Скопје 28985 MK/T/2020/0166 

Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ПУЛСЕ ДООЕЛ 

Струмица 28933 MK/T/2019/1051 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 28961 MK/T/2019/1410 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ Скопје 28956 MK/T/2020/0097 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 28929 MK/T/2020/0164 

ЕЛЕКТРОПРОМЕТ 29008 MK/T/2020/0206 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29038 MK/T/2019/1155 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29037 MK/T/2019/1157 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29036 MK/T/2019/1158 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29035 MK/T/2019/1159 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29034 MK/T/2019/1160 

Зоран Беќаровски 28958 MK/T/2017/0946 
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МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона 28928 MK/T/2020/0154 

ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 28991 MK/T/2018/0133 

ПЗУ „д-р Т. Каракамчев“ 28962 MK/T/2019/1411 

РЕМЕДИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ  28979 MK/T/2019/1385 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ  28996 MK/T/2020/0124 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ  28997 MK/T/2020/0125 

ТДПТУ НЕТАМ ДОО Драган и др. ДОО увоз-извоз 28935 MK/T/2019/1179 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 28945 MK/T/2020/0205 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги КВАРЦ ДООЕЛ 

Охрид 28954 MK/T/2020/0092 

Трговско друштво за трговија, угостителство, спортски активности и 

услуги ПЈАЦА ЛИБЕРТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 28941 MK/T/2019/0357 

ФИКСИТ МОБИЛЕ дооел 28924 MK/T/2019/1299 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28978 MK/T/2019/0965 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28949 MK/T/2020/0036 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29020 MK/T/2020/0179 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29021 MK/T/2020/0180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

309 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020  
 

ПРЕНОС / BARTJE 

 

 

(111) 7366 

(732) Craft of Scandinavia AB Box 1774, SE-501 17 Borås, SE 

 

(111) 10188 

(732) NORSKE SKOG AS KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 10208 

(732) NORSKE SKOG AS KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 10311 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Marijana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10559 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10596 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10361 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10362 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10312 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10757 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 10944 

(732) NORSKE SKOG AS KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 11637 

(732) International Beer Brewerise Ltd., 5 Bar-Lev Blvd., Ashkelon, IL 

 

(111) 13106 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 
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(111) 12059 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 12061 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 12583 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 12584 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 13584 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 13611 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 13614 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 14135 

(732) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 15346 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 19203 

(732) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, CH 

 

(111) 21137 

(732) Six Continents Limited Broadwater Park, Denham Buckinghamshire UB9 5HR, GB 

 

(111) 23657 

(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55,  2750 Ballerup, DK 

 

(111) 23657 

(732) Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 

Luxembourg, LU 

 

(111) 23657 

(732) Valeant Holdings Ireland, Luxembourg Branch 3013 Lake Drive, City West Business 

Campus, Dublin 24, IE 
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(111) 23657 

(732) Valeant Holdings Ireland 3013 Lake Drive, City West Business Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 23657 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 

19850, US 

 

(111) 23657 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware 

19850, US 

 

(111) 26285 

(732) Savory World Ltd. Sotiriou Tofini, 4, AUDEH QUARTERS, 1st Floor, Flat/Office 101, 

4102, Limassol, CY 

 

(111) 26283 

(732) Savory World Ltd. Sotiriou Tofini, 4, AUDEH QUARTERS, 1st Floor, Flat/Office 101, 

4102, Limassol, CY 

 

(111) 23646 

(732) Mirato S.p.A., Strada Provinciale Est Sesia 28064 Landiona, Novara, IT 

 

(111) 25681 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 25682 

(732) ZVIJEZDA plus d.o.o. Ulica Mariiana Ţaviša 1, 10000, Zagreb, HR 

 

(111) 27219 

(732) Друштво за издааштво, трговија и услуги НОРША ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Антон Попов бр. 7/2-6, Скопје, MK 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

 

(111) 3140 

(732) Energizer Auto, Inc., a corporation organized and existing under the Laws of the State 

of Delaware 44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, US 

 

(111) 3142 

(732) Energizer Auto, Inc., a corporation organized and existing under the Laws of the State 

of Delaware 44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, US 

 

(111) 3143 

(732) Energizer Auto, Inc., a corporation organized and existing under the Laws of the State 

of Delaware 44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, US 

 

(111) 744 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 1573 

(732) ELKEM ASA Drammensveien 169 0277 Oslo, NO 

 

(111) 1173 

(732) JAPAN RADIO CO., LTD. 21-11, Mure 6-chome, Mitaka-shi, Tokyo 181-0002, JP 

 

(111) 1971 

(732) Albaugh tovarna kemiţnih izdelkov d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Raţe, SI 

 

(111) 6798 

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR 

 

(111) 7366 

(732) NEW Wave Group AB Kungsportsavenyen 10, SE-411 36, Göteborg, SE 

 

(111) 9310 

(732) BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP 

 

(111) 9462 

(732) Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво 

Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, Куманово, MK 

 

(111) 9810 

(732) PETROL d.d. Ljubljana Dunajska cesta 50, 1527, Ljubljana, SI 
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(111) 9809 

(732) PETROL d.d. Ljubljana Dunajska cesta 50, 1527, Ljubljana, SI 

 

(111) 10188 

(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 10184 

(732) Heineken Hrvatska d.o.o. Dubrovac 22 , 47000, Karlovac, HR 

 

(111) 10185 

(732) Heineken Hrvatska d.o.o. Dubrovac 22 , 47000, Karlovac, HR 

 

(111) 10208 

(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 10748 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10944 

(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA KARENSLYST ALLE 49, 0279 OSLO, NO 

 

(111) 12919 

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, 

Tennessee 37201, US 

 

(111) 12836 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 15543 

(732) Teva Laboratories UK Limited Ridings Point, Whistler Drive, Castleford, West Yorkshire 

WF10 5HX, GB 

 

(111) 14972 

(732) HTC Corporation No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, TW 

 

(111) 15733 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје 

ул. Качанички пат бр. 254, Скопје, MK 

 

(111) 15734 
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(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15865 

(732) BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP 

 

(111) 15927 

(732) ОФИС И КО.ДОО Скопје ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19203 

(732) Thomson Reuters Global Resources Unlimited Company Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 

Zug, CH 

 

(111) 18267 

(732) Друштво за услуги и курсеви за странски јазици Ин и АУТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Вељко Влаховиќ бр. 31, Скопје, MK 

 

(111) 16563 

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН 

МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Качанички Пат бр. 56, Скопје, MK 

 

(111) 16563 

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги ЕУРО 

МЕДИА ДОО експорт-импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, Скопје, MK 

 

(111) 16674 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 16670 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 16879 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ Индустриска бр. 60, с. 

Прдејци, 1480, Гевгелија, MK 

 

(111) 16975 

(732) Друштво за изучување на странски јазици, трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита и 

Весна ДОО Скопје ул. Јани Лукровски бр. 3 , Скопје, MK 

 

(111) 17536 

(732) Wienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 

Vienna, AT 
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(111) 18283 

(732) Занаетчија Студио за масажа и козметика ЕНЕРГИ 8 Бошкова Добре Даниела 

Скопје ул. Методија Шаторов Шарло бр. 23/3, Аеродром, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18436 

(732) Друштво за трговија,  производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Јадранска Магистрала бр.31, Скопје - Бутел, MK 

 

(111) 18437 

(732) Друштво за трговија,  производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 

ул.Јадранска Магистрала бр.31, Скопје - Бутел, MK 

 

(111) 18952 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 20257 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 20967 

(732) Henri Bendel Inc. 1740 Broadway, 7 th Floor, New York, New York 10019, US 

 

(111) 20941 

(732) Western Union Holdings, Inc. 7001 East Belleview Avenue, Denver, Colorado, 80237, 

US 

 

(111) 21000 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 23302 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 23300 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 21451 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

 

(111) 26251 

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 
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СПОЈУВАЊЕ/ BASHKIM 

 

 

(111) 4879 

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem 

North Carolina 27105, US 

 

(111) 2361 

(732) GENERA d.d. Svetonedeljska 2 10436 Rakov Potok, Kalinovica, HR 

 

(111) 9884 

(732) Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 350 Fifth Avenue,  29th Floor, 

New York, New York 10118, US 

 

(111) 16441 

(732) Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје ул. Филип Втори 

Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS 

 

 

(111) 24162   MK/T/ 2015/1167      
(111) 24538   MK/T/ 2015/1218 
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

 

(111) 449   (186) 01/11/2028 

(111) 541   (186) 20/07/2028 

(111) 3132   (186) 24/12/2030 

(111) 3133   (186) 24/12/2030 

(111) 1573   (186) 11/06/2030 

(111) 1173   (186) 05/09/2028 

(111) 1971   (186) 04/04/2030 

(111) 1803   (186) 15/08/2030 

(111) 4604   (186) 30/03/2030 

(111) 4717   (186) 01/11/2028 

(111) 8501   (186) 23/10/2028 

(111) 8581   (186) 18/11/2028 

(111) 8598   (186) 18/11/2028 

(111) 9310   (186) 28/12/2028 

(111) 9462   (186) 18/03/2029 

(111) 9352   (186) 25/11/2029 

(111) 9493   (186) 03/03/2030 

(111) 9884   (186) 24/04/2030 

(111) 9810   (186) 19/06/2030 

(111) 9809   (186) 19/06/2030 

(111) 10184   (186) 25/10/2030 

(111) 10185   (186) 25/10/2030 

(111) 10258   (186) 16/11/2030 

(111) 10260   (186) 16/11/2030 

(111) 10261   (186) 16/11/2030 

(111) 10748   (186) 09/10/2021 

(111) 15733   (186) 01/04/2028 

(111) 15734   (186) 29/04/2028 

(111) 19490   (186) 27/05/2028 

(111) 16441   (186) 05/06/2028 
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(111) 16175   (186) 02/07/2028 

(111) 15865   (186) 11/07/2028 

(111) 15927   (186) 30/07/2028 

(111) 19203   (186) 12/08/2028 

(111) 18267   (186) 22/10/2028 

(111) 16563   (186) 03/11/2028 

(111) 16674   (186) 04/12/2028 

(111) 16670   (186) 04/12/2028 

(111) 16599   (186) 09/12/2028 

(111) 16879   (186) 17/12/2028 

(111) 16987   (186) 22/12/2028 

(111) 16975   (186) 24/12/2028 

(111) 18283   (186) 25/02/2030 

(111) 18226   (186) 26/02/2030 

(111) 17850   (186) 08/03/2030 

(111) 17851   (186) 08/03/2030 

(111) 18240   (186) 17/03/2030 

(111) 18925   (186) 17/03/2030 

(111) 18206   (186) 24/03/2030 

(111) 18062   (186) 01/04/2030 

(111) 17974   (186) 07/04/2030 

(111) 18142   (186) 15/04/2030 

(111) 18316   (186) 01/07/2030 

(111) 18436   (186) 11/08/2030 

(111) 18437   (186) 11/08/2030 

(111) 18593   (186) 13/08/2030 

(111) 19836   (186) 23/08/2030 

(111) 18848   (186) 22/10/2030 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 

VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për 
disenjot industriale.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 

shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80): 

 

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

(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на  индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, 

theksohet numri i përgjithshëm  i disejnove industriale 

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  / Klasifikimi Ndërkombëtar I 

Disenjove Industriale (Locarno) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose 

vizatimi 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose 

paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave 

(72) Автор / Autori 

(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 900  (45) 31/10/2020 

(21) ID  2020/5  (22) 09/03/2020    

(18) 09/03/2025 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални  

(72) Георгиевски Александар (ул.БУЛ АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје) 

(73) Георгиевски Александар ул. БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, MK 

(51) 12-16 

(54) "АВТОМОБИЛСКИ ТРКАЛА И ОПРЕМА ЗА ТРКАЛA" 
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322 

 

Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020 
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(11) 903  (45) 31/10/2020 

(21) ID  2020/6  (22) 07/04/2020    

(18) 07/04/2025 

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални  

(72) Ѓорѓи Самарчиев (ул. Наум Охридски бр. 7, 1000, Скопје) and Ивана Додева (с. Градиште 

б.б., Куманово) 

(73) Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје Борис 

Трајковски 152а, 1000, Скопје, MK 

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

(51) 09-03 

(54) "Панел со растенија" 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020 
 

(11) 901  (45) 31/10/2020 

(21) ID  2020/11 (22) 08/05/2020    

(18) 08/05/2025 

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални  

(72) Гоце Тодоровски (Св.Јоаким Осоговски бр. 68, Крива Паланка) 

(73) Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје ул. 

1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, MK 

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

(51) 02-04 

(54) "Компресивни чорапи" 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020 
 

(11) 902  (45) 31/10/2020 

(21) ID  2020/13 (22) 20/05/2020    

(18) 20/05/2025 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) не сака да биде наведен () 

(73) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.“Леце Котески“ бр. 23, 7500, 

Прилеп, MK 

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

(51) 09-01 

(54) "Шише" 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020 
 

 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 

 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /  

PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT 
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

 

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos 

 

 
 

(51) (11) 

12-16 MK/I/ 2020/900 

09-03 MK/I/ 2020/903 

02-04 MK/I/ 2020/901 

09-01 MK/I/ 2020/902 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  10/2020 - 31/10/2020 
 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS 

INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR 
 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

 

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit 

 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (11) (21) 

Георгиевски Александар ул. БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, MK 900 MK/I/ 2020/5 

Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје Борис 
Трајковски 152а, 1000, Скопје, MK 

 
903 MK/I/ 2020/6 

Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје 
ул. 1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, MK 

 
901 MK/I/ 2020/11 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.“Леце Котески“ бр. 
23, 7500, Прилеп, MK 

 
902 MK/I/ 2020/13 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
 
241. Александар Карали, адвокат 
Бул. Туристичка бр. 75 мезанин 6 
Охрид 
Република Северна Македонија 
Моб.070331091 
e-mail: advokatkarali@yahoo.com 
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