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Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 
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JM – Јамајка / Xhamajka 
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KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 
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KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 
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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 
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LR – Либерија / Liberia 
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MD – Молдавија / Moldavia 
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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 
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NO – Норвешка / Norvegjia 
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NR – Неру / Neru 
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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 
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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 
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                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 
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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.  11/2020 - 30/11/2020  
 

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 

 
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.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(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.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  G 06F 3/043  

(11)  10762   (13) А 

(21)  2018/995   (22) 29/11/2018 

(45) 30/11/2020 

(73)  ДПТУ „ИНТЕРАКТИВНА ИДНИНА“ 

Увоз-Извоз ДООЕЛ Кавадарци ул. „Јован 

Планински“ бр. 10 Кавадарци, MK 

(72) Димитрија Ангелков 

(54)  ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА СО 

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРЕКУ ДВЕ КАМЕРИ И 

ИНФРАЦРВЕН ЛАСЕР 

(57)   

Интерактивната табла со позиционирање 
лреку две камери претставува влезен уред 
преку кој работиме на сликата проектирана 
од проектор или монитор екран на кој се 
покажува слика од компјутер. Ова решение 
се одликува со ниска цена на чинење 
погодно за школи кои имаат мал буџет и е 
прикажано на слика (1). Оваа интерактивна 
табла наоѓа широка примена во 
образованието затоа што учениците ја 
следат наставата директно од наставникот и 
содржината која се презентира. Наставата 
постанува модерна, интересна, забавна и 
напредна. Исто така овој уред овозможува 
директно да се црта и пишува на површината 
која има слика генерирана од компјутер. 
Уредот се состои од две камери кои се 
поставени на краевите од таблата или 
мониторот. Камерите се поврзани на два 
микроконтролери кои преку безжична врска 
со посебен уред ја пренесуваат 

информацијата на компјутерот. Камерите ја 
добиваат информацијата преку прекин на 
инфрацрвена светлина која се генерира од 
врвот на таблата. На компјутер ја добиваме 
информација за позицијата на светлината 
која ја генерира со прст од рака. За 
генерирање на инфрацрвена светлина 
користиме оптика со ниска цена на чинење 
преку која инфрацрвениот ласер од точка го 
трансформира во линија. Оваа линија се 
генерира на еден милиметар над работната 
површина. Кога поминуваме со прст на 
таблата правиме прекин на светлината и 
бидејќи двете камери се поставени лево и 
десно горе од таблата камерите ја 
регистрираат светлината и праќаат 
информација за позицијата каде е појавена 
светлината. Бидејќи го знаеме точното 
растојание помеѓу двете камери преку 
пресметка на два агли преку претходна 
калибрација ја откриваме позиција на прстот 
кој се движи по таблата. Исто така ова 
решение може да следи повеќе прсти 
истовремено во зависност од 
процесирачката брзината на компјутерот кој 
се користи. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  A 01G 25/00, G 01N 33/00, B 05B 1/00  

(11)  10767   (13) А 

(21)  2018/1000   (22) 30/11/2018 

(45) 30/11/2020 

(73)  Петар Индовски ул. Димо Хаџидимов 

20, Скопје, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Петар Индовски 

(54)  СОНДА ЗА МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО НА 

ПРОДОР НА ВОДА ИЗ ПОЧВАТА И 

ВЕРТИКАЛЕН ПРОФИЛ НА ВЛАЖНОСТА 

(57)  Пронајдокот се состои од два 

меѓусебно  поврзани дела со конектор, при 

што горниот дел е пластична цевка со 

дијаметар од 12-18 mm, во која се сместени 

најмалку два сензори за влага на почвата, 

додека  долниот  дел е цилиндрична 

пластична кутија со дијаметар од 30-40 mm 

во која се сместени електронските 

компоненти: микропроцесорски модул со 

вграден безжичен радио примо-предавател, 

контролер со вградени сензори за 

температура на почвата на површината во 

слојот на коренот, температура и влага и 

притисок на воздух и интензитет на 

осветлувањето во околината.  Секој сензор 

има своја I/O адреса и дава на излез 

дигитални сигнали (SIP, I2C) кои директно се 

процесираат од страна на MPU модул, 

внатрешна антена (до 300m), надорешна 

антена за поголем домет, литиумска батерија 

која ги напојува сите модули во сондата, 

вклучувајќи ги и сензорите за влага сместени 

во долниот дел од сондата. Плочите на 

сензорот се завиени во форма  создавајќи 

кондензатор со цилиндрична површина, чие 

електрично поле се протега директно низ 

почвата, којашто станува дијалектричка 

материја помеѓу плочите. Сензорот е вклучен 

во осцилаторно коло, чија фреквенција се 

менува со промена на капацитетот, зависно 

од содржината на влага во почвата, 

сигналите натаму се процесираат во А/D 

модулот, кој на излез дава вредност во 

дигитална форма (SIP, I2C), која директно се 

меморира или обработува понатаму во MPU 

модулот. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  B 01D 53/02, B 01D 46/00  

(11)  10780   (13) А 

(21)  2019/301   (22) 08/04/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  П20190301  08/04/2019  MK 

(73)  АГРОМЕТАЛ Ристо ДООЕЛ, Скопје 

бул. Борис Трајковски бр. 80 в, 1000 

Скопје, , MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) ПЕТКОВСКИ, Пандо 

(54)  Монтажен уред за филтрација на 

гасови добиени при согорување 

(57)   

Уред за филтрирање наменет за елиминцаја 
на PM честичките од различни големини како 
и за елиминицација на токсичните фурани и 
диоксиди од гасовите кои се генерираат при 
согорување е направен да може да се 

монтира на постојните изводи за оџаци кои ги 
користат домаќинствата. 

Уредот поседува елемент низ кој поминуваат 
гасовите за механичко задржување на PM 
честичките и нивно депонирање во посебен 
дел, кој е достапен и наменет за празнење 
односно едноставно одржување, вентилатор 
за регулација на протокот како и филтер со 
активен јаглен, за елиминација на токсичните 
делови од чадот. 

Покрај тоа обвивката на уредот е изведена 
во форма на разменувач на топлина која 
може да се врати како корисна топлинска 
енегија. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  E 21C 41/00, E 21D 19/00, E 21F 5/00  

(11)  10779   (13) А 

(21)  2019/629   (22) 17/07/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  П20190629  17/07/2019  MK 

(73)  Ваља Селовска Бул. Јане Сандански 

бр. 116/5/6, Скопје,, MK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) Ваља Селовска 

(54)  Конструкција за превенција на 

рударска прашина и воздухопловна 

безбедност кај рудници со отворен 

површински коп 

(57)  Конструкција за превенција на рударска 

прашина и воздухопловна безбедност кај 

рудници со отворен површински коп содржи 

носечка структура (1), челични анкерирани 

сајли (2), систем од прскалки (3) и панели (4). 

Нејзиното поставување на терен се одвива 

во четири чекори, при што прво се поставува 

носечката структура од метал (1), потоа се 

инсталираат панелите (4), по што следи 

инсталирање на систем од прскалки за вода 

(3) а најпосле (г) се обезбедуваат 

лентовидните траснпортери на 

влезот/излезот од структурата (5), кои служат 

за транспорт на рудата до соодветните 

единици за селекција и флотација. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  F 41F 3/052, F 41F 3/00  

(11)  10755   (13) А 

(21)  2019/708   (22) 14/08/2019 

(45) 30/11/2020 

(73)  Николова Димитриевска Живка бул. 

"Јане Сандански" бр.10/1-6,Скопје, MK 

(74)    

 

(72)  Пронајдувачот е подносител 

(54)  Борбено сретство, уред со назив: 

- Далечински управувана рачна ракетна 

фрлачка со калибар 64 мм „ЗОЉА“. 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 9127 

(73) GEM S.r.I. Via dei Campi 2, 55049 VIAREGGIO, IT 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 4205 

(73) EURO-CELTIQUE S.A. 1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

(11) 1057 

(73) Les Laboratoires Servier 22, rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR 

 

(11) 1168 

(73) AD''ZDRAVJE''FARMACEUTSKO-HEMISKA INDUSTRIJA,CENTAR ZA ISTRAZIVANJE I 

RAZVOJ Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija i Crna Gora, YU 

 

(11) 1190 

(73) KRONE GmbH Beeskowdamm 3 -11, 14167 Berlin, DE 

 

(11) 1148 

(73) GENENTECH, INC. 1 DNA Way, South San Francisco  CA 94080-4990, US 

 

(11) 1240 

(73) Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US 

 

(11) 1333 

(73) ANSON MEDICAL LIMITED 67 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RX, GB 

 

(11) 1406 

 (73) CEVEC Pharmaceuticals GmbH Gottfriend-Hagen-Strasse 60-62, 51105 Koln, DE 

 

(11) 1675 

(73) Crucell Holland B.V Archimedesweg 4   2333 CN Leiden, NL 

 

(11) 1963 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(73) Bioring, SA and KALANGOS, Afksendiyos Chemin de l'Etraz 2  1027 Lonay, CH and 40, 

route de Malagnou  CH-1208 Geneve, CH 

 

(11) 1989 

(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. 5, Kanda Surugadai 2-chome   Chiyoda-ku, Tokyo 101-

0062, JP 

 

(11) 2064 

(73) Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US 

 

(11) 2171 

(73) Genzyme Corporation 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US 

 

(11) 2411 

(73) CELGENE CORPORATION 86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US 

 

(11) 2445 

(73) Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9 NJ,, GB 

 

(11) 2413 

(73) BASF Plant Science GmbH Carl-Bosch-Strasse 38,  67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 2544 

(73) PHARMA MAR, S.A. 28760 Tres Cantos,   Madrid, ES 

 

(11) 2898 

(73) Genzyme Corporation 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US 

 

(11) 2958 

(73) SHIONOGI & CO., LTD Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

 

(11) 3199 

(73) OSI Pharmaceuticals, LLC 1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, US 

 

(11) 3195 

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

 

(11) 3783 

(73) Shionogi &Co., Ltd. 1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku  Osaka-shi, Osaka 5410045, JP 

 

(11) 5154 

 (73) Clean Coal Technologies, Inc. 12518 W. Atlantic Blvd., Coral Springs, FL 33071, US 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/28, C 07K 16/00  

(11)  10712   (13) Т1 

(21)  2019/546   (22) 21/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201314030424  18/09/2013  US 

(96)  18/09/2014 EP14781761.3 

(97)  10/04/2019 EP3046412 

(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; MCWHIRTER, John 

and MURPHY, Andrew J. 

(54)  ХИСТИДИН ИЗГРАДЕНА ЛЕСНА НИЗА 

НА АНТИТЕЛА И ГЕНЕТСКИ 

МОДИФИЦИРАНО НЕ-ЧОВЕЧКО ЖИВОТНО 

ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Генетски модифициран стаорец којшто 

содржи во неговата гермлинија локус на 

имуноглобулинска лесна низа којашто содржи 

две непреуредени човечки Vκ генски сегменти и 

еден или повеќе непреуреден човечки Jκ генски 

сегмент(и) оперативно поврзан со секвенца на 

константен регион од имуноглобулинска лесна 

низа, кадешто два непреуредени човечки 

генски сегменти Vκ  се човечки Vκ1-39 и Vκ3-20 

генски сегменти секој содржи еднa или повеќе 

супституции на не-хистидин CDR3 кодон со 

хистидин кодон, 

кадешто човечките Vκ и Jκ генски сегменти се 

способни за преуредување и човечките Vκ и Jκ 

генски сегменти кодираат човечка лесна низа 

на варијабилен домен којшто содржи еден или 

повеќе хистидини, кадешто еден или повеќе 

хистидини се добиени од едната или повеќе 

супституции,  

кадешто (i) супституцијата е една или повеќе 

хистидини на човечкиот Vκ1-39 генски сегмент и 

супституцијата е дизајнирана за да изрази еден 

или повеќе хистидини на позиција избрана од 

групата составена од 105, 106, 108 и 111 oд 

човечкиот Vκ1-39 генски сегмент (во согласност 

со IMGT нумерирање), и нивна комбинација; 

и/или  

(ii) супституцијата е еден или повеќе хистидини 

на човечкиот Vκ3-20 генски сегмент и 

супституцијата е дизајнирана за да изрази еден 

или повеќе хистидини на позиција избрана од 

групата составена од 105, 106, 107 и 109 од 

човечкиот Vκ3-20 генски сегмент (во согласност 

со IMGT нумерирање), и нивна комбинација и 

кадешто стаорецот потоа содржи во неговата 

гермлинија локус на имуноглобулинска тешка 

низа којашто содржи непреуредена секвенца на 

варијабилен регион на имуноглобулинска тешка 

низа којашто содржи човечки VH, DH, и JH 

генски сегменти оперативно поврзани со 

секвенца на константен регион на 

имуноглобулинска тешка низа.  

има уште 11 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  C 07D 213/81  

(11)  10713   (13) Т1 

(21)  2019/547   (22) 21/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201361893613P  21/10/2013  US 

(96)  21/10/2014 EP14799584.9 

(97)  15/05/2019 EP3060550 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250 64293 Darmstadt, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LIU-BUJALSKI, Lesley; QIU, Hui; JONES, 

Reinaldo; NEAGU, Constantin; MOCHALKIN, Igor; 

JOHNSON, Theresa L.; CALDWELL, Richard D.; 

TATE, Devon and GARDBERG, Anna 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО BTK 

ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Соединение избрано од групата  

 или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 2 патентни барања 

 

 

 (51)  C 08B 37/18, A 61K 31/713  

(11)  10714   (13) Т1 

(21)  2019/548   (22) 21/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  EP20120159710  15/03/2012  XX 

(96)  21/02/2013 EP13704973.0 

(97)  03/04/2019 EP2825565 

(73)  Aziende Chimiche Riunite Angelini 

Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 

00181 Roma, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CAZZOLLA, Nicola; RUSSO, Vincenzo and 

LIBERATI, Elisa 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(54)  КАТЈОНСКИ ПОЛИМЕРИ БАЗИРАНИ НА 

ГЛИКОГЕН 

(57)  1  Катјонски полимери базирани на 

гликоген кој опфаќа најмалку една 

повторувачка единица одбрана од групата 

составена од: 

(a)   

во која групите  R, кои можат да бидат 

идентични или различни, се водороден атом, 

карбоксиметил група, евентуално во форма на 

сол со фармацевтски прифатлива органска или 

неорганска база или група која содржи азот 

избран од NH2-(C1-C6)алкил, [N,N-di(C1-

C6)алкиламино]-(C1-C6)алкил, NH2-{[(C1-

C6)алкил-di(C1-C6)алкиламмонио]}-(C1-C6) 

алкил, {[N,N-di(C1-C6)алкиламино]-(C1-

C6)алкил-di(C1-C6)алкиламмонио}-(C1-

C6)алкил, NH2-[(C1-C6)алкиламино]-(C1-

C6)алкил, {[N,N-di(C1-C6)алкиламино]-(C1-

C6)алкиламино}-(C1-C6)алкил, [tri(C1-

C6)алкиламмонио]-(C1-C6)алкил, азоциклил-

(C1-C6)алкил, каде што синџирите (C1-

C6)алкил, кои можат да бидат индентични или 

различни, се евентуално супституирани со една 

лил повеќе хидроксилни групи, и  

n е цел број поголем или еднаков на 1; и 

(b)  

во која  

R1 е избран од водороден атом, а 

карбоксиметил група, евентуално во форма на 

сол со фармацевстки прифатлива оргнска или 

инорганска база, или група која содржи азот 

избран од : NH2-(C1-C6)алкил, [N,N-di(C1-C6)-

алкиламино]-(C1-C6)алкил, NH2-[(C1-C6)алкил-

di(C1-C6)алкиламмонио]-(C1-C6)-алкил, {[N,N-

di(C1-C6)алкиламино]-(C1-C6)алкил-di(C1-

C6)алкиламмонио}-(C1-C6)алкил, NH2-[(C1-

C6)алкиламино]-(C1-C6)алкил, {[N,N-di(C1-

C6)алкиламино]-(C1-C6)алкиламино}-(C1-

C6)алкил, [tri(C1-C6)алкиламмонио]-(C1-C6)-

алкил, во која ланците (C1-C6)алкил, кои можат 

да бидат индентични или различни, опционално 

можат да бидат супституирани со една или 

повеќе хидроксилни групи; 

X1 и X2, кои може да бидат индентични или 

различни, се група  -OH или група која содржи 

азот -NHR2, каде што R2 е избрано од : 

водороден атом, (C1-C6)алкил, H-[NH-(C1-

C6)алкил]p-, каде p е цел број поголем или 

еднаков на 1 и групи (C1-C4)алкил можат да 

бидат идентични или различни; и 

m е цел број поголем или еднаков на 1; 

под услов барем еден од  R, RX1 и X2 е група 

која содржи азот како што е  дефинирано, 

соодветно за секое од  R, RX1 и X2 и 

под услов спомнатиот катјонски полимер 

базиран на гликоген да се разликува од 

производот добиен со реакција на гликоген со  

N-(3-хлоро-2-хидроксипропил)-триметил 

амониум хлорид. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  A 61K 35/12, A 61K 35/44, A 61K 35/50, A 

61P 27/02  

(11)  10715   (13) Т1 

(21)  2019/549   (22) 21/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201161559521P  14/11/2011  US; 

US201261589741P  23/01/2012  US and 

US201261724047P  08/11/2012  US 

(96)  14/11/2012 EP12848968.9 

(97)  05/06/2019 EP2780022 

(73)  Astellas Institute for Regenerative 

Medicine 33 Locke Drive Marlborough, MA 

01752, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LANZA, Robert; GAY, Roger and 

KLIMANSKAYA, Irina 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ НА 

ХУМАНИ  RPE КЛЕТКИ И НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Фармацевтска композиција која опфаќа:  

 поголем број на клетки на ретинално 

пигментен епител  (RPE); и  

фармацевтски прифатлив носач;  

при што просечна содржина на меланин  на 

спомнатиот  поголем број на  RPE клетки 

изнесува помалку 8 pg/клетки;  

и при што  фармацевтска композиција опфаќа 

измеѓ 1,000 и 1x109 вијабилни RPE клетки.  

има уште 18 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  C 07D 253/08, A 61K 31/53  

(11)  10716   (13) Т1 

(21)  2019/550   (22) 24/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201462082539P  20/11/2014  US and 

US201562184729P  25/06/2015  US 

(96)  19/12/2015 EP15816275.0 

(97)  03/04/2019 EP3221298 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, 

Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HITCHCOCK, Stephen; LAM, Betty; 

MONENSCHEIN, Holger and REICHARD, Holly 

(54)  4-ОКСО-3,4-ДИХИДРО-1,2,3-

БЕНЗОТРИАЗИН ДЕРИВАТИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА GPR139 

(57)  1  Соединение со формулата 2: 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што  

m е селектирано од 0, и 2; 

n е селектирано од 0, и 2;  

секое R1 е независно селектирано од групата 

составена од циано, хало, хидрокси, амино, C1-

4 алкил, C1-4 алкокси, трифлуорометил, и 

трифлуорометокси;  

секое R4 е независно селектирано од групата 

составена од циано, хало, хидрокси, амино, C1-

4 алкил, C1-4 алкокси, трифлуорометил, 

флуорометокси, дифлуорометокси, и 

трифлуорометокси; и 

R5 е селектирано од групата составена од 

водород, трифлуорометил, и C1-4 алкил, под 

услов:  

(a) доколку R5 е водород, метил, n-пропил, i-

пропил, или i-бутил, тогаш m и n не се обете 0;  

(б) доколку R5 е водород, m е 0, и n е тогаш R4 

не е хлоро, метокси, 3-трифлуорометил, 4-

трифлуорометил, 4-метил, 4-флуоро, 2-

дифлуорометокси, 3-дифлуорометокси, 2-

трифлуорометокси, 4-трифлуорометокси, или 2-

(i-бутокси);  

(ц) доколку R5 е метил, m е 0, и n е тогаш R4 не 

е хлоро, 2-флуоро, 4-флуоро, 2-бромо, 4-етил, 

2-метил, 4-(i-пропил), 4-(i-бутил), или 3-

трифлуорометил;  

(д) доколку R5 е етил, m е 0, и n е тогаш R4 не е 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

3-хлоро, 4-хлоро, 4-бромо, 4-метил, 4-метокси, 

или 2- дифлуорометокси;  

(е) доколку R5 е n-пропил, m е 0, и n е тогаш R4 

не е 3-трифлуорометил;  

(ф) доколку R5 е i-пропил, m е 0, и n е тогаш R4 

не е 4-флуоро или 4-метокси;  

(г) доколку R5 е i-бутил, m е 0, и n е тогаш R4 не 

е 3-трифлуорометил;  

(х) доколку R5 е водород, m е 0, и n е 2, тогаш 

R4 не е 2,6-дифлуоро, 2,4-дихлоро, 3,5-

диметокси, 3,4-диметокси, 4-метокси-3-

дифлуорометокси, 4-флуоро-2-

трифлуорометил, или 5-бромо-2-

дифлуорометокси; и  

(и) доколку R5 е метил, m е 0, и n е 2, тогаш R4 

не е 3,4-диметил, 3,4-дихлоро, 2,4-дихлоро, 3-

флуоро-4-метокси, 3-бромо-4-метокси, 3-

метокси-4-изопропилокси, или 3-метокси-4-

изобутилокси.  

има уште 35 патентни барања 

 

(51)  C 07D 239/96, C 07D 401/06, A 61K 31/517, 

A 61P 35/00, A 61P 9/00  

(11)  10718   (13) Т1 

(21)  2019/551   (22) 24/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  PCT/CN2011/077034  11/07/2011  -- and 

CN201110082475  01/04/2011  CN 

(96)  31/03/2012 EP12765230.3 

(97)  12/06/2019 EP2709990 

(73)  Impact Therapeutics, Inc. Floor 9 10 

Xinghuo Road Nanjing Jiangsu 21006CN 

(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)  CAI, Sui Xiong; TIAN, Ye Edward; DONG, 

Haijun; XU, Qingbing; WU, Lizhen; LIU, Lijun; 

JIANG, Yangzhen; BAO, Qingli; WANG, Guoxiang; 

YIN, Feng; GU, Chengyun; HU, Xiuhua; WANG, 

Xiaozhu; KANG, Sishun and CHEN, Shengzhi 

(54)  1-((3-((1-

ПИПЕРАЗИНИЛ)КАРБОНИЛ)ФЕНИЛ)МЕТИЛ)-

2,4(1H,3H)-КВИНАЗОЛИНДИОН ДЕРИВАТИ 

КАКО PARP ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение кое што ја има Формулата 

III: 

или негови фармацевтски прифатливи соли, 

каде што: 

R1-R4 независно се водород, хало, 

незадолжително заменет амино, 

незадолжително заменет алкокси, 

незадолжително заменет C1-10 алкил, 

халоалкил, алкенил, алкинил, хидроксиалкил, 

аминоалкил, карбоксиалкил, нитро, цијано, 

етилендиоксо, ациламидо, хидрокси, тиол, 

аци¬лок¬си, азидо, карбокси, карбониламидо 

или незадолжително заменет алкилтиол; 

R7-R10 независно се водород, хало, 

незадолжително заменет амино, алкокси, C1-10 

алкил, ха¬ло¬алкил, арил, карбоциклик, 

хетероциклична група, хетероарил група, 

алкенил, алкинил, арил¬алкил, арилалкенил, 

арилалкинил, хетероарилалкил, 

хетероарилалкенил, хетероарил¬ал¬кинил, 

карбоциклоалкил, хетероциклоалкил, 

хидроксиалкил, хидроксиалкокси, 

амино¬ал¬кил, аминоалкокси, карбоксиалкил, 

карбоксиалкокси, нитро, цијано, ациламидо, 

аминокар¬бо¬нил, хидрокси, тиол, ацилокси, 

азидо, карбокси, карбониламидо, 

алкилсулфонил, амино¬сулфонил, 

диалкиламиносулфонил, алкилсулфиниил, 

алкилтиол, или заменет карбонил; и 

R12 е незадолжително заменет C1-10 алкил, 

халоалкил, циклоалкил, арил, хетероарил, 

карбо¬циклична група, хетероциклична група, 

алкенил, алкинил, арилалкил, арилалкенил, 

арилал¬кинил, хетероарилалкил, 

хетероарилалкенил, хетероарилалкинил, 

карбоциклоалкил, хете¬ро¬циклоалкил, 

хидроксиалкил, аминоалкил, карбоксиалкил, 

алкилкарбонил, ацил, циклоал¬килкарбонил, 

арилкарбонил, хетероарилкарбонил, 
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хетероциклокарбонил, аминокарбонил, 

алкилсулфонил, циклоалкилсулфонил, или 

аминосулфонил; 

каде што споменатото соединение не е 

соединение селектирано од групата која што се 

сос¬тои од 

каде што споменатото соединение не е 

соединение со формула 

каде што G е отсутен или (CO); и 

J е селектиран од групата која што се состои од 

незаменет или заменет алкил, не-заменет или 

заменет циклоалкил, незаменет или заменет 

хетероциклоалкил; неза¬менет или заменет 

арил, и незаменет или заменет хетероарил; или 

 

J е селектиран од групата која што се состои 

од: незаменет или заменет фенил, незаменет 

или заменет пиридинил, незаменет или 

заменет пиролидинил, незаменет или заменет 

пи-пе¬разинил, незаменет или заменет 

пиразол, незаменет или заменет имидазол, 

незаменет или заменет индолин, незаменет 

или заменет пиридиминил, незаменет или 

заменет окса-зол, незаменет или заменет 

изоксазол, и незаменет или заменет пиразинил; 

или 

J е селектиран од групата која што се состои 

од: 

каде што споменатото соединение не е 

соединение со формула 

каде што R3R32 и R33 се секој независно 

селектирани од групата која што се состои од 

водород, халоген, и незаменет или заменет 

алкил; или R31 и R32, заедно со јагле-родниот 

атом за кој што тие се закачени, може да 

формираат циклична половина се¬лектирана 

од групата која што се состои од незаменет или 

заменет циклоалкил, и незаменет или заменет 

хетероциклоалкил; 

или каде што R31 и R32, заедно со 

јаглеродниот атом за кој што тие се закачени 

фор-ми¬раат циклопропил. 

или каде што R31 и R32, заедно со 

јаглеродниот атом за кој што тие се закачени, 

фор-ми¬раат хетероциклоалкил. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61P 37/00  

(11)  10721   (13) Т1 

(21)  2019/552   (22) 24/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201261737035P  13/12/2012  US 

(96)  09/12/2013 EP13863590.9 

(97)  08/05/2019 EP2931313 

(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)  KASHI, Ramesh, S. and BADKAR, Aniket 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ ЗА РАСТВОР ОД  

КОНСТРУИРАНИ АНТИ-IL-23P19 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Формулација за раствор од анти-IL-

23p19 антитело hum13B8-b која што содржи:  

 

a) најмалку 50 mg/ml анти-IL-23p19 антитело 

hum13B8-b;  

б) 10 mM хистидински бафер, pH 6.0;  

в) 0.05% полисорбат 80; и  

г) 7% сахароза,  

каде што споменатото антитело hum13B8-b 

има:  

i) полипептид со лесен синџир кој што ја содржи 

низата НИЗА ИД БР: 2; и  

ii) полипептид со тежок синџир кој што ја 

содржи низата НИЗА ИД БР: 1.  

има уште 9 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(51)  C 07D 471/14, A 61K 31/519, A 61K 31/44, A 

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

(11)  10725   (13) Т1 

(21)  2019/553   (22) 24/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201361779828P  13/03/2013  US and 

US201361904718P  15/11/2013  US 

(96)  13/03/2014 EP14775569.8 

(97)  01/05/2019 EP2968294 

(73)  Oncoceutics, Inc. 3675 Market Street Suite 

200 Philadelphia, PA 19104, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

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

NALLAGANCHU, Bhaskara, Rao; POTTORF, 

Richard, S. and OLSON, Gary, L. 

(54)  7-БЕНЗИЛ-10-(2-МЕТИЛБЕНЗИЛ)-

2,6,7,8,9,10-ХЕКСАХИДРОИМИДАЗО[1,2-

A]ПИРИДО[4,3-D]ПИРИМИДИН-5(3H)-ОН ЗА 

УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА КАНЦЕР 

(57)  1  Ди-хидрохлоридна сол на антиканцер 

агенс, добиена или која може да се добие со 

метод кој се состои од следниве чекори: 

 Чекор 1: неутрализација на N-Бенил-3-

карбометокси-4-пиперидон  хидрохлорид 

 (соединение (3)) 

 

 со база за да формира N-Бензил-3-

карбометокси-4-пиперидон  слободна база 

(соединение (4)) 

 Чекор 2: реакција на соединение (4) со 

соединение (5) 

 за да се формира антиканцер агенс; и 

 Чекор 3: формирање на ди-

хидрохлоридна сол на антиканцер агенсот 

 формиран во Чекор 2, за употреба во 

третман на канцер. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07D 491/107, C 07D 233/86, A 61K 

31/4166, A 61K 31/4188, A 61P 35/00  

(11)  10728   (13) Т1 

(21)  2019/554   (22) 24/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  RU 2014127705  08/07/2014  RU 

(96)  26/06/2015 EP15818878.9 

(97)  24/04/2019 EP3168214 

(73)  R-PHARM OVERSEAS INC. 2 E. 7th St. 

Wilmington, DE 1980US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  IVACHTCHENKO, Alexandre Vasilievich 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ 2-ТИОКСО-

ИМИДАЗОЛИДИН-4-ОНИ И НИВНИ СПИРО 

АНАЛОЗИ, АКТИВНА АНТИ-КАНЦЕР 

КОМПОНЕНТА, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ, 

МЕДИЦИНСКА ПОДГОТОВКА, МЕТОД ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР НА ПРОСТАТА 

(57)  1  Соединенија кои се (R)-стереоизомери 

на супституирани 2-тиоксо-имидазолидин-4-они 

изразени со општата формула 1, 

каде што: 

R1 е OH, NH2, или OR4 група; 

R2 и R3 заедно се CH2-CH2 група; 

R4 е C1-C4 алкил или циклопропил. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  B 65F 1/00  

(11)  10729   (13) Т1 

(21)  2019/555   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(96)  30/10/2009 EP09768539.0 

(97)  10/04/2019 EP2493783 

(73)  Modulo Beton 9 Rue de la Cannelle Zone 

Eurocentre 31620 Villeneuve-lès-Bouloc, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  PEGOT-OGIER, Jean-Jacques and BOSIO, 

Michel-Jean 

(54)  ДЕМОНТАЖНА МОДУЛАРНА 

ПЛАТФОРМА ЗА ОБЈЕКТ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ 

НА ОТПАД  

(57)  1  Уредот конструиран за истоварување на 

отпад, при што тој уред  се состои од 

подигнатата платформа (1) и од наклонетите 

пристапни рампи (2), при што скиповите (5), кои 

што служат како приемници за отпадот, можат 

да се постават на почвата веднаш до 

подигнатата платформа (1), каде што тој уред 

опфаќа:  

- поголемиот број паралелно поставени носечки 

елементи (3) кои што ја формираат подигнатата 

хоризонталната површина (48), при што 

спомнатите носечки елементи се состојат од 

два вертикални потпирачи (12) конструирани за 

потпирање на површината (8) и од 

хоризонталниот горе попречен член (13), 

- поголемиот број на пристапните елементи (4) 

кои што формираат најмалку една 

континуирано  наклонета површина од 

носечката површина (8) до подигнатата 

хоризонтална површина (48), a спомнатите 

пристапни елементи се состојат од два 

вертикални потпирачи (12) кои што се 

потпираат на носечката површина (8) и од 

наклонетиот горен попречен член (13), и 

- средствата за прицврстување (17) помеѓу 

носечките елементи (3) и пристапнитите 

елементи (4), каде што носечките елементи (3) 

и пристапните елементи (4) формираат 

модуларни елементи кои што имаат форма на 

обратна буква U, при што краците на U ја 

одредуваат ширината на предметниот 

модуларен елемент,  

назначен со тоа, што влезовите (60), со еден 

или повеќе зглобно поврзани крила, кои што 

дозволуваат пристап во приземната зона 

сместена под  платформата и претходно 

поделена, изведени на најмалку еден 

модуларен елемент. 

има уште 12 патентни барања 



 

 

20 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  B 01F 3/04, A 23L 2/54, A 47J 31/44, A 47J 

31/40  

(11)  10732   (13) Т1 

(21)  2019/556   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201213685050  26/11/2012  US and 

US201261693820P  28/08/2012  US 

(96)  18/08/2013 EP13833415.6 

(97)  01/05/2019 EP2890277 

(73)  So Spark Ltd. 14 Kaplan St. 46728 Herzlia, 

IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  SHALEV, Pinchas 

(54)  СИСТЕМ, ПОСТАПКА И КАПСУЛИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗИРАНИ НАПИТОЦИ 

(57)  1  Системот за обезбедување на гасовит 

јаглендиоксид за производство на газирани 

напитоци, при што тој систем опфаќа:  

заптивна комора (21; 204; 304) под притисок 

прилагодена за полнење со натријум 

бикарбонат; вод за гас или цевката (23; 202; 

320) за полнење на боци поврзани со нејзиниот 

поблизок крај до наведената комора за да се 

обезбеди спомнатиот гас од наведената комора 

во сад или боца; 

уредот (207) за загревање; и  

регулаторот (206) за мерење на темпеатура во 

наведената заптивна комора под притисок и за 

обезбедување на повратни информацији на 

спомнатиот уред (207) за загревање, поради 

загревање на спомнатата заптивна комора под 

притисок на температура во опсег од 150 – 400 

степени Целзијусови;  

при што наведената комора го опфаќа 

основниот елемент (20B; 204B, 620B) и горниот 

елемент  (20A; 204A, 620A), a наведените 

основни елемент и наведениот горен елемент 

се прилагодени да го орджуваат притисокот во 

наведената комора во затворената положба и 

да ги отвара и овозможува воведување и 

отстранување на натријум бикарбонатот во 

отворена положба. 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  A 61K 41/00, A 61P 35/00, B 82Y 5/00  

(11)  10733   (13) Т1 

(21)  2019/557   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  EP20130305087  25/01/2013  -- and 

US201361756533P  25/01/2013  US 

(96)  24/01/2014 EP14701965.7 

(97)  19/06/2019 EP2948179 

(73)  Nanobiotix 60 rue de Wattignies 75012 

Paris, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  LEVY, Laurent; POTTIER, Agnès and 

BORGHI, Elsa 

(54)  Композиции кои опфаќаат наночестички 

хафниум (IV) на оксиди или рениум 

(IV)оксиди во комбинација со јонизирачки 

зрачења за лекување на канцер 

(57)  1  Композиција која опфаќа неоргански 

наночестички, при што композиција има 

волумен на  (Vc) која е помеѓу 2,5% и 15% 

волумен на тумор (Vt), на неоргански материјал 

на наночестици е хафниум (IV) оксид  (HfO2) 

или рениум  (IV) оксид  (ReO2), а 

наночестичките  обезбедуваат поголемо од 

7x1022 електрони  волуменот на тумор (Vt), за  

употреба во  лекување на канцер кај човечки 

субјекти кои  страдаат од малиген чврст тумор 

на волумен Vt со индукција на уништување на 

повеќе од 70% клетки на канцер во цврст тумор 

на волумен Vt (хистолошки туморски одговор) 

или  со индукција на собирање на повеќе од 

20% од чврстиот тумор на волумен Vt 

(анатомски туморски одговор), при што 

композицијата се  дава  интратуморно на 

човечки субјект, а тумор на наведениот субјект 

се изложува на јонизирачки зрачења.    

има уште 5 патентни барања 
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Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/00 

(11)  10735   (13) Т1 

(21)  2019/558   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  DK20150000261  30/04/2015  DK; 

DK20150000666  29/10/2015  DK and 

DK20160000202  04/04/2016  DK 

(96)  29/04/2016 EP16720101.1 

(97)  12/06/2019 EP3288944 

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

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  KEHLER, Jan; JUHL, Karsten; JESSING, 

Mikkel; RASMUSSEN, Lars, Kyhn; LANGGÅRD, 

Morten and VITAL, Paulo, Jorge, Vieira 

(54)  ИМИДАЗОПИРАЗИНОНИ КАКО PDE1 

ИНХИБИТОРИ           

(57)  1  Соединение спрема формула (I) 

  

 

во кој   

n претставува 0 или 1;  

q претставува 0 или 1;  

R1 e избран  од група кои сочинуваат бензил, 

инданил, индолин, и 5-член на хетероарил; при 

што сите tie можат да бидат супституирани со 

супституент избрани од групата кои сочинуваат 

халоген и C1-C3 алкил; или  

R1 e избран од група кои сочинуваат  заситен 

моноциклични  прстени кои содржат 4-6  атоми 

на јаглерод  и 1-2  атоми на азот; при што сите   

можат да бидат супституирани  еднаш или 

повеќе пати  со еден или повеќе супституенти 

избрани од група  кои сочинуваат метил, флуор 

и сулфонамид; или e R1 избран од група  кои 

сочинуваат лактами кои содржат 4-6  атоми на 

јаглерод; при што  сите тие  можат да бидат 

супституирани   еднаш  или повеќе пати со еден 

или повеќе супституенти  избрани од група која 

сочинуваат метил и флуор; или 

R1 e избран од група која сочинуваат 



 

 

23 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

бицикличен етри како што е, 7-

оксабицикло[2.2.1]хептан; при што сите тиа 

можат да бидат супституирани еднаш или 

повеќе пати со еден или повеќе супституенти 

избрани од група која сочинуваат метил и 

флуор; или 

R1 е избран од група која сочинуваат  линеарен 

или разгранет C1-C8 алкил, заситен 

моноцикличен  C3-C8 циклоалкил, оксетанил, 

тетрахидрофуранил и тетрахидропиранил; при 

што сите тие можат да бидат супституирани со 

една или повеќе пати со една или повеќе 

супституенти избрани од група која сочинуваат 

метил, флуор, хидрокси, цијано или метокси; 

или  

R1 e линеарен или разгранат  C1-C3 алкил, кој 

е супституиран со супституент  избран од 

фенил и  5-член хетероарил, при што 

спомнатиот  5-член  хетероарил може да биде  

супституиран со еден или повеќе C1-C3 на 

алкил; или 

R1 e избран од група кој сочинува морфолин, 

тетрахидрофуран -3-амин, хексахидро-2H-

фуро[3,2-b]пирол и хомоморфолин; при што 

сите тие можат да бидат супституирани со еден 

или повеќе супституенти избрани од група кој 

сочинуваат C1-C3 алкил;  

R2 избран од група  кој сочинува водород, 

линеарен или разгранет C1-C8 алкил, фенил, 

заситен  моноцикличен C3-C8 циклоалкил, 

оксетанил, бензо[d][1,3]диоксолил, 

тетрахидрофуранил и тетрахидропиранил; или 

R2 e претставува фенил или пиридил 

супституиран со една или повеќе супституенти 

избрани од група која сочинуваат хидроксил, 

амино, цијано, халоген, C1-C3 алкил, C1-C3 

алкокси, C3-C5 циклоалкокси, C3-C5 

циклоалкил-метокси, C1-C3 флуороалкокси, и -

NC(O)CH3; или  

R2 e 5-член  хетероарил  кој може да биде  

супституиран со една или повеќе C1-C3 алкили;  

R3 e избран од група која соочинува халоген, 

C1-C5 алкил, C3-C5 циклоалкил и фенил; или  

R3 e избран од група  која сочинува фенил  

супституиран  со една или повеќе пати C1-C3 

со алкилал; метил супституиран  еднаш, два 

или три пати  со флуор; етил супституиран 

еднаш , два или три пати со флуор;  

R4 претставува водород;  

и негови таутомери и фармацевтски 

прифатливи адициони соли.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07C 255/54, C 07D 213/85, A 61K 31/085 

(11)  10737   (13) Т1 

(21)  2019/559   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201361875674P  09/09/2013  US and 

US201461978421P  11/04/2014  US 

(96)  05/09/2014 EP14842085.4 

(97)  15/05/2019 EP3043784 

(73)  Peloton Therapeutics, Inc. 2330 Inwood 

Road Suite 226 Dallas, TX 75235-7323, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  WANG, Bin; WALLACE, Eli, M.; XU, Rui; 

SCHLACHTER, Stephen, T.; RIZZI, James P.; 

YANG, Hanbiao; GRINA, Jonas; DIXON, Darryl 

David; JOSEY, John A. and WEHN, Paul 

(54)  АРИЛ ЕТЕРИ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со Формула III: 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

n е 2, 3 или 4; 

Ri е фенил или пиридил, каде што наведениот 

фенил или пиридил е супституиран со барем 

еден супституент одбран од групата составена 

од хало, C1-C4 алкил, C1-C4-алкокси и циано; 

R4 е цијано, флуороалкил, сулфонамид, 

сулфинил, сулфонил или сулфоксиминил; 

R5 е водород, хало или несупституиран алкил; 

R8 е водород, хидрокси, несупституиран 

алкиламино, несупституиран алкокси или 

амино; 

R9 е водород, несупституиран алкил, 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

несупституиран алкенил или несупституиран 

алкинил; или R8 и R9 во комбинација форма 

оксо или оксим; и 

секој од R10 е независно избран од групата 

составена од водород, флуоро, хлоро, хидрокси 

и несупституиран-алкил; или два R10 и атомите 

на јаглерод, тие се прикачени за да формираат 

3- до 8-член несупституиран циклоалкил или 

несупституиран хетероциклоалкил. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07J 63/00, A 61K 31/56, A 61P 29/00  

(11)  10739   (13) Т1 

(21)  2019/560   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201261699122P  10/09/2012  US and 

US201361780540P  13/03/2013  US 

(96)  10/09/2013 EP13767176.4 

(97)  24/04/2019 EP2892912 

(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; ANDERSON, 

Eric and BENDER, Christopher, F. 
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(54)  C17-АЛКАНЕДИИЛ И АЛКЕНЕДИИЛ 

ДЕРИВАТИ НА ОЛЕАНОЛНА КИСЕЛИНА И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Соединение со формулата:  

кадешто:  

Y е -C(O)-; 

R1 и R2 се секој независно -H, -OH, метил, или 

како што е дефинирано подоле; и R3 е:  

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

меркапто; 

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

алкинил(C≤8), арил(C≤8), аралкил(C≤8), 

хетероарил(C≤8), хетероциклоалкил(C≤8), 

ацил(C≤8), алкокси(C≤8), алкенилокси(C≤8), 

арилокси(C≤8), arалкокси(C≤8), 

хетероарилокси(C≤8), ацилокси(C≤8), 

хетероциклоалкокси(C≤8), алкиламино(C≤8), 

диалкиламино(C≤8), алкениламино(C≤8), 

алкоксиамино(C≤8), ариламино(C≤8), 

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

хетероциклоалкиламино(C≤8), 

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

амидо(C≤8), или супституирана верзија од било 

која од овие групи; или 

R3 и Rземени заедно, се -O-, -NRa- или 

ковалентна врска помеѓу Y и јаглероден атом 

13, кадешто Ra е водород или алкил(C≤4), или 

R3 и R2, земени заедно, се -O-, -NRa- или 

ковалентна врска помеѓу Y и јаглероден атом 

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

или негова фармацевтска прифатлива сол;  

и кадешто  

во супституираните верзии на алкил(C≤8), 

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

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

ацил(C≤8), алкокси(C≤8), алкенилокси(C≤8), 

арилокси(C≤8), arалкокси(C≤8), 

хетероарилокси(C≤8), ацилокси(C≤8), 

хетероциклоалкокси(C≤8), алкиламино(C≤8), 

диалкиламино(C≤8), алкениламино(C≤8), 

алкоксиамино(C≤8), ариламино(C≤8), 

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

хетероциклоалкиламино(C≤8), 

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

NH- амидо(C≤8), еден или повеќе водородни 

атоми се независно заменети со -OH, -F, -Cl, -

Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, -CO2CH3, -CN, -SH, -

OCH3, -OCH2CH3, -C(O)CH3, -NHCH3, -

NHCH2CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -OC(O)CH3, 

или -S(O)2NH2;  

во супституираната верзија на 

хетероциклоалкил(C≤8), еден или повеќе 

водородни атоми се независно заменети со -

OH, -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NO2, -CO2H, -CO2CH3, 

-CN, -SH, -OCH3, -OCH2CH3, -C(O)CH3, -

NHCH3, -NHCH2CH3, -N(CH3)2, -C(O)NH2, -

OC(O)CH3, -S(O)2NH2 или -C(O)OC(CH3)3; 

терминот "арил" се однесува на моновалентна 

незаситена ароматична група со ароматичен 

јаглероден атом како точка на сврзувањето 

којашто формира дел од еден или повеќе шест-

члена ароматична прстенеста структура, 

кадешто прстенестите атоми се сите јаглерод и 

кадешто, ако повеќе од еден прстен е присутен, 

прстените може да бидат фузирани или 

нефузирани и кадешто еден или повеќе алкил 

или аралкил групи може да бидат поврзани за 

првиот ароматичен прстен или било кој 

дополнителен ароматичен прстен е присутен, 

ако е дозволено со ограничување на број на 

јаглерод;  

теминот "хетероарил" се однесува на 

моновалентна ароматична група со ароматичен 

јаглероден атом или азотен атом за точка на 

сврзување, споменатиот јаглероден атом или 

азотен атом формира дел од еден или повеќе 

ароматични прстенести структури кадешто 

барем еден од прстенестите атоми е азот, 

кислород или сулфур, кадешто хетероарил 

групата е составена од атоми поразлични од 

јаглерод, водород, ароматичен азот, 

ароматичен кислород и ароматичен сулфур, 

кадешто ако повеќе од еден прстен е присутен, 

прстените може да бидат фузирани и 

нефузирани и кадешто еден или повеќе алкил, 

арил, и/или аралкил групи може да биде сврзан 
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за ароматичниот прстен или ароматичен 

прстенест систем, ако е дозволено со 

ограничување на број на јаглеродот;  

терминот "хетероциклоалкил" се однесува на 

моновалентна не-ароматична група со 

јаглероден атом или азотен атом како точка на 

сврзување, споменатиот јаглероден атом или 

азотен атом формира дел од една или повеќе 

не-атоматична прстенеста структури кадешто 

барем еден од прстенестите атоми е азот, 

кислород или сулфур, кадешто 

хетероциклоалкил групата е составена од 

атоми различни од јаглерод, водород, азот, 

кислород и сулфур, кадешто ако повеже од 

еден прстен е присутен, прстените може да 

бидат фузирани и нефузирани и кадешто една 

или повеќе алкил, арил, и/или аралкил групи 

може да бидат сврзани за прстенот или 

прстенестиот систем, ако е дозволено со 

ограничување на број на јаглеродот, и кадешто 

една или повеќе двојни врски може да биде 

присутна во прстенот или прстенестиот систем, 

обезбедува дека крајната група останува не-

ароматична;  

терминот "ацил" се однесува на групата -C(O)R, 

во којашто R е водород, алкил, арил, аралкил 

или хетероарил; 

терминот "алкокси" кога е употребен без 

"супституиран" модификатор се однесува на 

групата -OR, во којашто R е алкил или 

циклоалкил; 

терминот "алкиламино" се однесува на групата 

-NHR, во којашто R е алкил или циклоалкил 

група; и 

терминот "диалкиламино" се однесува на 

групата -NRR’, во којашто R и R’ може да биде 

истиот или различен алкил или циклоалкил 

групи, или R и R’ може да биде земен заедно за 

да претставува алканедиил.  

има уште 23 патентни барања 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  10776   (13) Т1 

(21)  2019/561   (22) 25/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201261608623P  08/03/2012  US and 

US201261621451P  06/04/2012  US 

(96)  08/03/2013 EP17202838.3 

(97)  24/04/2019 EP3301193 

(73)  The Chinese University Of Hong Kong 

Knowledge Transfer Office Sha Tin New 

Territories Hong Kong, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LO, Yuk Ming Dennis; CHAN, Kwan Chee; 

CHIU, Wai Kwun Rossa; ZHENG, Wenli; JIANG, 

Peiyong and LIAO, Jiawei 

(54)  АНАЛИЗИ ВРЗ ОСНОВА НА ГОЛЕМИНА 

НА ФЕТАЛНА ДНК ФРАКЦИЈА  ВО МАЈЧИНА 

ПЛАЗМА 

(57)  1  Метод за анализирање на примерок од 

мајчина плазма на бремена жена, каде во 

примерокот се вклучени фрагменти од ДНК без 

клетки чие потекло е од мајчини клетки и од 

фетални клетки, методот се состои од:   

 за секој од мноштвото на ДНК 

фрагменти од плазма примерокот: 

    примање на едно или повеќе 

секвентни отчитувања добиени од 

секвенционирање на ДНК фрагмент, една или 

повеќе секвентни отчитувања вклучувајќи ги 

двата краеви на ДНК-фрагментот; 

  усогласување на едното или повеќето 

секвентни отчитувања со референтен геном за 

добивање на усогласени локации за двата 

краеви од ДНК фрагментот; и  

     користење на усогласените локации за 

утврдување на големина од ДНК фрагментот;  

 за секоја големина од мноштвото на 

големини:   

              утврдување на сума од поставеното 

мноштво на ДНК фрагменти од плазма 

примерокот кои одговараат на големината, 

користејќи ги големините утврдени од 

усогласените локации за мноштво од ДНК 
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фрагменти;   

 пресметување на прва вредност од прв 

параметар врз основа на сумите од ДНК 

фрагменти на повеќе големини, првиот 

параметар во плазма примерокот;  

 споредување на првата вредност со 

калибрирана вредност; и  

 проценка на фракциона концентрација 

од фетална ДНК во плазма примерокот врз 

основа на споредба.   

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 35/74A 61K 9/00, A 61P 1/14, A 61P 

29/00  

(11)  10777   (13) Т1 

(21)  2019/562   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  GB 201603817  04/03/2016  GB; GB 

201612191  13/07/2016  GB and GB 201616022  

20/09/2016  GB 

(96)  06/03/2017 EP17709911.6 

(97)  24/04/2019 EP3313423 

(73)  4D PHARMA PLC 5th floor, 9 Bond Court, 

Leeds, LS1 2JZ,, FR 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  BERNALIER-DONADILLE, Annick; 

HABOUZIT, Chloe and CROUZET, Laureen 

(54)  СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ 

СОЕВИ БЛАУТИА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ВИСЦЕРАЛНА ПРЕКУМЕРНА 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  

(57)  1  Состав кој опфаќа батктериски сој од 

видот Blautia hydrogenotrophica, за употреба во 

постапка на лекување или превенција на 

висцерална прекумерна чуствителност.   

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/155, A 61K 31/38A 61K 31/4436, 

A 61K 31/7034, A 61K 31/7042, A 61K 47/38, A 

61K 45/06, A 61P 3/04, A 61P 3/10  

(11)  10778   (13) Т1 

(21)  2019/563   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US 223881 P  08/07/2009  US 

(96)  07/07/2010 EP10735109.0 

(97)  01/05/2019 EP2451482 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  LIANG, Yin; RYAN, John; WOLDU, Abraham, 

B. and WU, Lisa, E. 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТЕС  

(57)  1  Метформин или негова фармацевтски 

прифатлива сол за употреба во постапка на 

лекување на нарушување во врска со гликоза, и 

предметната постапка се состои од давање на 

субјектот, кој има потреба, на фармацевтски 

состав кој што содржи 

(а) метформин или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

(б) соединение на формулата (I) 

  

кадешто прстенот А е  

  

кадешто R1a  е атом на халоген, пониска 

алкилна група, или пониска алкокси група, и 
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R2a и R3a се атоми на водород;  

и прстенот Б е 

             

каде што R4a е фенилна група опционално 

супституирана со супституент избран од 

групата составена од атом на халоген, цијано 

група, пониска алкилна група, хало-пониска 

алкилна група, пониска алкокси група, хало-

пониска алкокси група, моно- или ди-пониска 

алкиламино група, карбамоил група, и моно или 

ди-пониска алкилкарбамоил група; или 

хетероциклил група опционално супституирана 

со атом на халоген, цијано група, пониска 

алкилна група, пониска алкокси група, 

карбамоил група, или моно- или ди-пониска 

алкилкарбамоил група, а R5a е атом на 

водород; и 

Y е -CH2-;  

или негова фармцевтски прифатлива сол;  

 (в) помеѓу 5% и 50% во однос на тежината на 

разредувачот избран од листата која содржи 

лактоза, микрокристална целулоза, дикалциум 

фосфат и скроб; 

(г) помеѓу 1% и 10% во однос на маса на 

врзувачко средство; и 

(д) помеѓу 1% и 10% во однос на маса на 

средство за распаѓање избрано од листата која 

содржи натриум скроб гликолат, натриум 

кроскарамелоза и кросповидон; 

кадешто метформин или негова фармацевтски 

прифатлива сол е во количина од 500 mg до 

2000 mg; и соединението на формулата (I) е во 

количина од 10 mg до 300 mg 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/08, A 61K 31/416, A 61K 

31/4184, A 61K 31/423, A 61K 31/427, A 61K 

31/428, A 61K 31/437, A 61K 31/4439, A 61K 

31/454, A 61K 31/455, A 61K 31/4709, A 61K 

31/4725, A 61K 31/497, A 61K 31/498, A 61K 

31/50A 61K 31/506, A 61K 31/517, A 61K 

31/5377, A 61K 31/4035, A 61K 31/404  

(11)  10785   (13) Т1 

(21)  2019/564   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  JP 2012240172  31/10/2012  JP and JP 

2013050845  13/03/2013  JP 

(96)  30/10/2013 EP13851612.5 

(97)  27/10/2019 EP2915804 

(73)  FUJIFILM Corporation and FUJIFILM 

Toyama Chemical Co., Ltd. 26-30, Nishiazabu 2-

chome Minato-ku Tokyo 106-8620, JP and 14-

Kyobashi 2-chome Chuo-Ku Tokyo 104-003JP 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  TANAKA, Tadashi; KONISHI, Yoshitake; 

KUBO, Daisuke; FUJINO, Masataka; DOI, Issei; 

NAKAGAWA, Daisuke; MURAKAMI, Tatsuya and 

YAMAKAWA, Takayuki 

(54)  НОВ АМИН ДЕРИВАТ ИЛИ НЕГОВА СОЛ 

КАКО TNF ALFA ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  . Соединение како што е претставено со 

општа формула (1) или негова сол:  

              

(каде што  

GG2 и G3 се идентични или различни и се CH 

или азотен атом; 

R1 е атом на хлор, атом на бром, атом на јод, 

опционално супституирана C1-6 алкилна група, 

опционално супституирана C3-8 циклоалкилна 
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група, опционално супституирана арилна група, 

опционално супституирана C1-6 алкоксигрупа, 

опционално супституирана арилокси група, 

опционално супституирана C1-6 алкилтио 

група, опционално супституирана арилтхио 

група, опционално суптитуирана C1-6 

алкиламино група, опционално суптитуирана 

ди(C1-6 алкил)амино група или опционално 

супституирана хетероциклична група;  

R2 е -COOR5 (каде што R5 е водороден атом 

или карбоксилна заштитна група) или -

C(O)N(R6)SO2R7 (каде што R6 е водороден 

атом, ar-C1-6 алкил група, C1-6 алкокси-C1-6 

алкил група, ацилна група, C1-6 

алкоксикарбонил група, ar-C1-6 

алкоксикарбонил група, арилоксикарбонил 

група, C1-6 алкилсулфонилна група, 

арилсулфонил група или силил група; и R7 е 

опционално супституирана C1-6 алкилна група 

или опционално супституирана C3-

8циклоалкилна група);  

R3 е водороден атом, ar-C1-6 алкил група, C1-6 

алкокси-C1-6 алкил група, ацил група, C1-6 

алкоксикарбонил група, ar-C1-6 

алкоксикарбонилна група, арилоксикарбонилна 

група, C1-6 алкилсулфонилна група, 

арилсулфонилна група или силил група; и  

R4 е опционално супституирана фузирана 

бициклична јаглеводородна прстенеста група, 

опционално супституирана фузирана 

трициклихикарбонска прстенеста група, 

опционално супституирана бициклична 

хетероциклична група или опционално 

супституирана трициклична хетероциклична 

група, каде што фузираната бициклична 

јаглеводородна прстенеста група е нафтил 

група,  

фузираната трициклична јаглеводородна 

прстенеста група е бифениленилна група, 

аценафтенилна група, аценафтиленил група, 

флуоренилна група, фелаленилна група или 

фенантренил група, бицикличната 

хетероциклична група е индолинил група, 

индолилна група, изоиндолинилна група, 

изоиндолилна група, апиролопиридинилна 

група, индазолил група, бензимидазолил група, 

бензотриазолил група, дихидроквинолинил 

група, тетрахидроизоквинолинил група, 

изоквинолинил група, дихидрквиназонилил 

група, цинолинил група, фталазинил група, 

дихидроквиноксалинил група, квиноксалинил 

група, нафтиридинилна група, пуринил група, 

птеридилна група, квинулидинил група, 2,3-

дихидробензофуранилна група, 

бензофуранилна група, изобензофуранилна 

група, хроманилна група, хроменилна група, 

изохромонилна група, 1,3-бензодиоксолил 

група, 1,3-бензодиоксанил група, 1,4-

бензодиоксанил група, 2,3-дихидробензотиенил 

група, бензотиенилна група, 

дихидробензоксазолилна група, 

бензоксазолилна група, бензизоксазолилна 

група, бензоксадиазолилна група, 

бензоморфолинилна група, 

дихидропиранопиридил група, 

дихидродиоксинпиридил група, 

дихидропиридоксазинилна група, 

дихидробензотиазолилна група, бензотиазолил 

група, бензизотиазолилна група, 

бензотиадиазолилна група и трициклична 

хетероциклична група, 

тетрахидрокарбазолилна група, карбазолилна 

група, акридинилна група, фенантридинилна 

група, ксантенилна група, тиантриленска група, 

феноксазинилна група или фенотиазинилна 

група,  

под услов  

(1) кога R4 е незадолжително заменета нафтил 

група, тогаш G3 е азотен атом; и  

(2) кога G1 е CH, G2 е CH, G3 е CH, R1 е атом 

на хлор, атом на бром, атом на јод, C1-4 алкил 

група, трифлуорометил група, дибутиламино 

група, метокси група или супституирана 

фенилокси група, R2 е-COOH и R3 е водороден 

атом, тогаш R4 е група како што е претставена 

со општи формули (2-1) до (2-3): 
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(каде што  X1aa, X1ba, X1ca и X1da се 

идентични или различни и се CR9a (каде што 

R9a е водороден атом, халоген атом, 

опционално супституирана C1-6 алкилна група, 

опционално супституирана C3-8 циклоалкилна 

група или опционално супституирана арил 

група) или азотен атом, X2 е CR10 (каде што 

R10 е водороден атом, опционално заштитена 

карбоксилна група, опционално заменета 

карбамоилна група, опционално супституирана 

C1-6 алкилна група или опционално 

супституирана арилна група) или атом на азот;  

X3 е CR11 (каде што R11 е водороден атом, 

опционално супституирана C1-6 алкилна група, 

опционално супституирана C3-8 циклоалкилна 

група, опционално супституирана арилна група, 

опционално супституирана ar-C1-6 алкилна 

група или опционално супституирана ацилна 

група) или азотен атом,  

X4 е CH2, CH2-CH2, C=O, кислороден натом 

или сулфурен атом;  

X5 е CH2 или C=O;  

X6 е CH2, CH2-CH2, C=O, NR12 (каде што R12 

е водороден атом, ar-C1-6 алкил група, C1-6 

алкокси-C1-6 алкил група, ацилна група, C1-6 

алкоксикарбонилна група, ar-C1-6 

алкоксикарбонилна група, арилокси-карбонилна 

група, C1-6 алкилсулфонилна група, 

арилсулфонилна група, силилна група, 

опционално супституирана C1-6 алкилна група, 

опционално супституирана C3-8 циклоалкилна 

група или опционално супституирана C3-8 

циклоалкил-C1-6 алкил група), кислороден атом 

или сулфур атом; и  

R8a е опционално супституирана C3-6 алкилна 

група, опционално супституирана C3-8 

циклоалкилна група, опционално супституирана 

C3-8 циклоалкил-C1-6 алкилна група, 

опционално супституирана арилна група, 

опционално супституирана ar-C1-6 алкилна 

група, опционално супституирана ацилна група, 

опционално супституирана хетероциклична 

група или опционално супституирана 

хетероциклична C1-6 алкилна група)),  

 

каде што ar-C1-6 алкил групата е бензил група, 

дифенилметил група, тритил група, фенил 

група или нафтилметил група , а карбоксилната 

заштитна група од R5 и R10 е C1-6 алкил група, 

C2-6 алкенил група, арилна група, arC1-6 

алкилна група, C1-6 алкокси-C1-6 алкилна 

група, ar-C1-6 алкокси-C1-6 алкил група, ацил-

C1-6 алкил група, ацилокси-C1-6 алкил група 

или силил група.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/04, A 61P 25/28  

(11)  10786   (13) Т1 

(21)  2019/565   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US 201461945697 P  27/02/2014  US 

(96)  27/02/2015 EP15755943.6 

(97)  10/04/2019 EP3110812 
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(73)  Treventis Corporation 72 School Rd 

Bernville, PA 19506, 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)  REED, Mark, A.; WOOD, Thomas, K.; 

BANFIELD, Scott, C.; BARDEN, Christopher, J.; 

YADAV, Arun; LU, Erhu and WU, Fan 

(54)  АНТИ-АМИЛОИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ 

ШТО СОДРЖАТ БЕНЗОФУРАЗАН 

(57)  1  Соединенија со Формула I: 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

во кое што R11 е селектиран од групата која 

што се состои од 4-(пиролидин-1-ил)пиперидин-

1-ил, N-метил-3-(пиролидин-1-ил)пропан-1-

амино, N1,N1,N3-триметилпропан-1,3-диамино, 

N,N-диметилпиперидин-4-амино, 3-(пиролидин-

1-илметил)азетидин-1-ил, 3-(пиролидин-1-

илметанон)азетидин-1-ил, 3-(морфолин- 4-

илметил)азетидин-1-ил, 3-(2-етаноламино-N-

ме¬тил)азетидин-1-ил, 3-(морфолин- 4-

ил)пиролидин-1-ил, 3-(морфолин- 4-

илметил)пиролидин-1-ил, 4-

(етиламидо)пиперидин-1-ил, 3-

(аминометил)азетидин-1-ил, 4-(морфолин-4-

ил)пипе¬ри¬дин-1-ил, 4-(морфолин-4-

илметил)пиперидин-1-ил, 3-амидоазетидин-1-

ил, 3-(пропан-2-ол-2-ил)азетидин-1-ил, 3-

(метилсулфонамид-N-метил)азетидин-1-ил, 3-

(метиламидо-N-ме¬тил)азетидин-1-ил, и 3-

(метиламино-N-метил)азетидин-1-ил; 

R13 е селектиран од групата која што се состои 

од оксазол незадолжително заменет со еден 

или повеќе од супституентите A, оксадиазол 

незадолжително заменет со еден или повеќе од 

супституентите A, тиофен незадолжително 

заменет со еден или повеќе од супституентите 

A, тиазол незадолжително заменет со еден или 

повеќе од супституентите A, фуран 

незадолжи¬тел¬но заменет со еден или повеќе 

од супституентите A, пиразол незадолжително 

заменет со еден или повеќе од супституентите 

A, N-метилпиразол незадолжително заменет со 

еден или повеќе од супституентите A, 2-

пиридин незадолжително заменет со еден или 

повеќе од суп¬ституентите A, 3-пиридин 

незадолжително заменет со еден или повеќе од 

супституентите A, и 4-пиридин незадолжително 

заменет со еден или повеќе од супституентите 

A, каде што A е селектиран од групата која што 

се состои од алкил, алкокси, алктиолил, 

изопропил, t-бутил, трифлуорометил, хлоро, 

цијано, CF3O-, метанонил, метилсулфонил, 

трифлуорометил¬сул¬фо¬нил, амид (поврзан 

во било која насока) незадолжително заменет 

со еден или повеќе алкил, -CH2OH, 1-ол-2,2,2-

трифлуороетан-1-ил, 2-ол-пропан-2-ил, и 

циклопропил; 

и R12 и R14 се секој независно водород или 

алкил; под услов ако A е 1-ол-2,2,2-трифлуоро-

етан-1-ил, тогаш тој не може да биде поврзан 

со тиофен. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 08B 37/08, C 08L 5/08, A 61K 8/04, A 61K 

31/728, A 61K 8/73, A 61Q 19/00  

(11)  10787   (13) Т1 

(21)  2019/566   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  FR 1260146  24/10/2012  FR 

(96)  24/10/2013 EP13820892.1 

(97)  01/05/2019 EP2912074 

(73)  Teoxane Les Charmilles Rue de Lyon 105 

1203 Geneva, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BOURDON, François and MEUNIER, 

Stéphane 

(54)  ДЕРМАЛЕН СТЕРИЛЕН СОСТАВ ЗА 

ВБРИЗГУВАЊЕ 

(57)  1  Гел од вкрстена хијалуронска киселина 

кој се добива од вкрстеното поврзување на 

хијалуронска киселина или на нејзина сол во 

присуство на барем ефективна количина од 

барем еден ендоген полиамин како агенс за 

вкрстување, наведеното вкрстено поврзување 

се изведува под услови поволни за 

ковалентното поврзување на наведената 

хијалуронска киселина и на наведениот ендоген 

полиамин(и), наведениот гел има степен на 

модификација помал од или еднаков на 1%, 

степенот на модификација е соодносот помеѓу 

бројот на молови од ендоген полиамин 

прикачени на хијалуронската киселина и бројот 

на молови од хијалуронска киселина што го 

формираат наведениот вкрстен гел.   

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 23L 2/04, A 23L 27/30, A 23L 2/78  

(11)  10788   (13) Т1 

(21)  2019/567   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201261680572P  07/08/2012  US 

(96)  07/08/2013 EP16189800.2 

(97)  22/05/2019 EP3138412 

(73)  Guilin GFS Monk Fruit Corporation 

5 Liangfeng Road Yanshan, Guilin Guangxi 

541006, CN 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 



 

 

34 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(72)  LYNDON, Rex Murray 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОМПОЗИЦИЈА НА СЛАДОК СОК 

(57)  1  Постапка за производство на 

композиција на сладок  сок, со доведување во 

контакт на сок добиен од овошје од фамилијата  

Cucurbitaceae  прво со катјонски изменувачка  

смола, а потоа со анјонски изменувачка  смола,  

поради производство на композиција на сладок 

сок, при што овошјето опфаќа терпен  

гликозиди, при што најмалку еден од терпен  

гликозиди е могрозид  V, и при што сокот се 

избиструва пред  доведување во контакт со 

катјонска изменувачка смола и со анјонска 

изменувачка  смола.    

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/47, C 12N 15/113, A 61K 38/17  

(11)  10789   (13) Т1 

(21)  2019/569   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  EP20130382167  07/05/2013  -- 

(96)  07/05/2014 EP14722204.6 

(97)  01/05/2019 EP2994533 

(73)  Fundacio Privada Institut d'Investigacio 

Oncologica de Vall Hebron Natzaret, 115 08035 

Barcelona, ES, ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SOUCEK, Laura and BEAULIEU, Marie-Eve 

(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК 
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(57)  1  Полипептид којшто се состои од SEQ ID 

NO: 1 или негова функционална еквивалентна 

варијанта којашто има степен на идентичност 

во однос на SEQ ID NO: 1 поголема од 70%, 

кадешто функционалната еквивалентна 

варијанта е полипептид којшто е добиен од 

вметнувањето или додавањето на една амино 

киселина и/или од бришењето на една или 

повеќе амино киселини и/или од 

конзервативната супституција на една или 

повеќе амино киселини во однос на 

полипептидот од SEQ ID NO: 1 и кадешто 

неговата функционална еквивалентна 

варијанта може да димеризира со Myc и ја 

инхибира негова активност ако е пронајден во 

јадрото, е способен за транслоцирање преку 

клеточната мембрана и преку јадрената 

обвивка за употреба во медицина, кадешто 

полипептидот или негова функционална 

еквивалентна варијанта  треба да е 

администрирана.   

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  G 01R 31/36, H 01M 10/42, H 01M 10/44, H 

01M 10/48, H 01M 2/10, H 02J 7/00  

(11)  10791   (13) Т1 

(21)  2019/570   (22) 26/06/2019 

(45) 30/11/2020 

(30)  CN201310436714  23/09/2013  CN 

(96)  12/09/2014 EP14845187.5 

(97)  10/04/2019 EP3051622 

(73)  Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. 

Block C, 3rd floor HaiKexing Strategic 

Emerging Industrial Park Jinlong Road and 

Baoshan avenue Pingshan District Shenzhen 

City, Guandong Province 518118, CN 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Li, Song 

(54)  УНИВЕРЗАЛНА БАТЕРИЈА КОЈА ШТО 

СЕ ПОЛНИ ФОРМИРАНА СО КОРИСТЕЊЕ НА 

ЛИТИУМ-ЈОНСКА БАТЕРИЈА И МЕТОД ЗА 

КОНТРОЛА 

(57)  1  . Метод за контролирање на 

универзална батерија која што се полни 

формирана со користење на литиум-јонска 

батерија, каде што  

универзалната батерија која што се полни во 

себе содржи контролно коло за 

полнење/празнење на литиум-јонска батерија 

која што содржи контролно коло за полнење на 

литиум-јонска батерија, коло за детекција на 

литиум-јонска батерија и коло за празнење на 

регулатор на намалување на DC-DC  

за време на статусот на полнење, контролното 

коло за полнење/празнење на литиум-јонската 

ба¬терија го детектира излезниот напон на 

литиум-јонската батерија и бира шема за 

полнење со до¬полнување, полнење со 

постојана струја или полнење со постојан напон 

за да се наполни литиум-јон¬ската батерија во 

согласност со излезниот напон на литиум-

јонската батерија;  

за време на статусот на празнење, контролното 

коло за полнење/празнење на литиум-јонската 

ба¬терија го детектира излезниот напон на 

литиум-јонската батерија и врши регулиран 

излез на напо¬нот со: намалување на 
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излезниот напон на литиум-јонската батерија 

до прв излезен напон кога из¬лезниот напон на 

литиум-јонската батерија  е поголем од напонот 

со мала сила VL; намалување на излезниот 

напон на литиум-јонската батерија до втор 

излезен напон кога излезниот напон на 

ли¬ти¬ум-јонската батерија е еднаков или 

понизок од напонот со мала сила VL; и 

исклучување на регу¬лираниот излезен напон 

кога излезниот напон на литиум-јонската 

батерија опаѓа до еднаков на или понизок од 

напонот на прекинот на празнењето VD; 

каде што VL е претходно подесен напон со 

мала сила на литиум-јонската батерија, а VD е 

претход¬но подесен напон на прекинот на 

празнење на литиум-јонската батерија; и каде 

што првиот изле¬зен напон е во распон од 

1,35V до 1,725V, а вториот излезен напон е во 

распон од 0,9V до 1,35V.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  H 01R 43/14, H 02K 13/00, B 23P 6/00, B 

24B 23/08, B 24B 5/36  

(11)  10790   (13) Т1 

(21)  2020/101   (22) 10/02/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  NL2014740  30/04/2015  NL 

(96)  29/04/2016 EP16722577.0 

(97)  01/01/2020 EP3288713 

(73)  Mersen Benelux BV Mercuriusweg 4-6 

3113 AR Schiedam, 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)  OVAERE, Peter Jacques and SCHEPENS, 

Pieter-Jan Patrick 

(54)  МЕТОД ЗА БРУСЕЊЕ СО ЛИЗГАЧКИ 

ПРСТЕН 

(57)  1  Метод за брусења со оптоварување на 

лизгачки прстени и / или колектори на 

електрични машини, при што споменатиот 

метод го вклучува чекорот на замена на 

карбонскиот држач на четка со алат за 

обработка на лизгачкиот прстен (1) 

компатибилен со држачот на четката на 

лизгачкиот прстен, при што споменатиот 

машински алат за брусење на лизгачкиот 

прстен има држач на каменот за брусење (2) 

каде што споменатиот држач на каменот за 

брусење може да се поместува во два правци 

во истата рамнина додека е монтиран во 

држачот на четката на лизгачкиот прстен и се 

карактеризира со тоа што држачот на каменот 

за брусење се користи за комбинирање на 

забавено лонгитудинално движење на каменот 

за брусење  со брзина до 10 mm во секунда со 

брзо попречно движење во вид на клатно од 
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најмалку 10 осцилации во секунда на 

споменатиот камен за брусење. 

има уште 8 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61K 31/50, A 61K 9/08, A 61K 9/19, A 

61P 9/04  

(11)  10792   (13) Т1 

(21)  2020/104   (22) 11/02/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  EP15193521  06/11/2015  -- 

(96)  04/11/2016 EP16790403.6 

(97)  08/01/2020 EP3370693 

(73)  CARINOPHARM GmbH Bahnhofstraße 18 

31008 Elze, 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)  WEILAND,Andrea 

(54)  ПОДОБРЕНИ ФОРМУЛАЦИИ НА 

ЛЕВОСИМЕНДАН ЗА ИНТРАВЕНОЗНА 

ПРИМЕНА КАКО ИНФУЗИЈА ИЛИ ИНЈЕКЦИЈА 

И КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИЈА  

(57)  1  Фармацевтски состав, кој содржи 

левосимендан како активна состојка и 

растворувач селектиран од групата која што се 

состои од сулфо-бутил-етер-бета-

циклодекстрин, алфа-циклодекстрин, метил-

бета-циклодекстрин и нивни мешавини, 

полиетиленски деривати на алфа-токоферол и 

жолчни киселини, под услов да се исклучи 

употребата на ко-растворувачи како што се 

етанол, пропиленгликол, полиетиленгликол, 

полоксамери или поливинилпиролидон. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  H 04W 28/06  

(11)  10722   (13) Т1 

(21)  2020/273   (22) 16/04/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20090022158  16/03/2009  KR; 

US20080037309P  17/03/2008  US and 

US20080038470P  21/03/2008  US 

(96)  17/03/2009 EP18171380.1 

(97)  01/04/2020 EP3413617 

(73)  Dolby International AB Apollo Building, 3E 

Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam 

Zuidoost , NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)   Sung-Duck, CHUN; Young-Dae, LEE; Sung-

Jun, PARK and Seung-June, YI 

(54)  ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАТУС НА 

ПРЕНEСУВЕЊЕ НА PDCP  

(57)  1  Метода за пренесување извештај за 

PDCP статус со апарат што содржи: 

процесирање (S110), преку PDCP, Протокол за 

конвергенција на податочни пакети, ентитет 

лоциран помеѓу горен слој и долен слој. PDCP 

податочни единици примени од долниот слој 

одкако ке се побара поворно воспоставување 

на PDCP на горниот слој; 

составување (S120-S150, S170), преку  PDCP 

ентитеот, Извештај за  PDCP статус преку, 

ако има барем една надвор- од -секвенца PDCP 

SDU, Сервисна  Податочна Единица, 

складирана, се мести  FMS, Прва Секвенца што 

недостасува, број 

поле на  PDCP секвенцен број од прва 

недостасувачка PDCP SDU, 

одредување на вкупниот број на 

недостасувачки  PDCP SDUи, 

ако вкупниот број на недостасувачки PDCP 

SDUи е еден или помалку,  

воздржување од вклучување битнмапирано 

поле во извештајот за PDCP статус,  

ако вкупниот број на недостасувачки  PDCP 

SDUи надминува еден,  

распределување на битмапирно поле од 

должина во битови еднакво на бројот на  PDCP 

SNи од и не вклучувајки ја првата PDCP SDU 

недостасувачка  PDCP SDUи, вклучувајки 

последната надвор -од -секвенца од 

заокружено се следниот множител на 8, 

назначување со '0' во соодветна позиција на 

битмапирано поле за сите  PDCP SDUи што не 

се примени како назначени преку долниот слој, 

и  

назначување  '1' во соодветнит позици на 

битмапираното поле за сите други  PDCP 

SDUи; и 

праќање  (S160), од  PDCP ентитетот до 

долниот слој, на извештајот за PDCP статус 

како  PDCP PDU, Протокол на Податочна 

Единица, за пренос.  

при што долниот слој е Контрола на радио 

врската, RLC, слој. 
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(51)  A 61K 31/497, A 61K 31/517, A 61K 

31/5377, A 61K 45/00, A 61P 35/00, A 61P 35/02, 

A 61P 43/00  

(11)  10723   (13) Т1 

(21)  2020/274   (22) 16/04/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  JP20140019226  04/02/2014  JP 

(96)  03/02/2015 EP15746276.3 

(97)  01/04/2020 EP3103453 

(73)  Astellas Pharma Inc. 5-Nihonbashi-

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

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  EGUCHI, Tomohiro; MORI, Masamichi and 

YAMAKI, Yoko 

(54)   МЕДИЦИНСКА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА 

ОПФАЌА ДИАМИНО ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО 

СОЕДИНЕНИЕ НА КАРБОКСАМИД КАКО 

АКТИВНА  СОСТОЈКА 

(57)  1  Фармацевтска композиција за употреба 

во постапка за лекување на канцер поврзано со 

AXL, која опфаќа 6-етил-3-({3-метокси-4-[4-(4-

метилпиперазин -1-ил) пипиредин-1-

ил]фенил}амино)-5-(тетрахидро-2H-пиран-4-

иламино)пиразин-2-карбоксамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол, и 

фармацевтски прифатлив ексципиенс, при што 

канцеротот  поврзан со AXL што претставува 

канцер кој се здобил со отпорност на терапија 

со антиканцерски агенс со активација AXL. 

има уште 7 патентни барања 



 

 

40 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  C 05F 11/02, C 05F 11/10, C 05G 3/00  

(11)  10724   (13) Т1 

(21)  2020/275   (22) 16/04/2020 

(45) 30/11/2020 

 (96)  27/07/2012 EP12382306.4 

(97)  26/02/2020 EP2690080 

(73)  Fertiberia, S.A. Torre Espacio, Planta 48 

Paseo de la Castellana 259 D 28046 Madrid , ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)   García Izquierdo, Carlos; Brañas Lasala, 

Javier; Del Campo Novales, Pablo and Hernández 

Fernández, María Teresa 

(54)  Ѓубрива обогатени со раствор на 

хумусни ензими  богат на ензими на 

фосфатаза и постапка за нивното  

производство 

(57)  1  Ѓубривото назначено со тоа, што го 

опфаќа минералното, органско или 

органоминералното ѓубриво кое што во себе го 

има интегриран или е обложуван со најмалку 

еден комплекс од ензим на хумус, при што тие 

ензими претежно се фосфатази кои што се 

суштински имобилирани за хумусните 

супстанци на тој комплекс, при што удел на 

спомнатите комплекси во ѓубривото варира 

помеѓу 0.01 и 5 mas.%. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07J 3/00, C 07J 43/00, C 07J 41/00, C 07J 

33/00, C 07J 17/00, C 07J 9/00, C 07J 31/00, A 

61K 45/06, A 61K 31/56, A 61P 25/08, A 61P 

25/00  

(11)  10711   (13) Т1 

(21)  2020/384   (22) 18/05/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  PCT/CN2014/092369  27/11/2014  CN 

(96)  27/11/2015 EP15862506.1 

(97)  26/02/2020 EP3224269 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SALITURO, Francesco G.; BOTELLA, 

Gabriel Martinez; ROBICHAUD, Albert Jean; 

BERESIS, Richard Thomas and  HARRISON, 

Boyd L. 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЦНС  

(57)  1  Соединение со Формулата (II): 

    

  

или негова фармацевтски прифатлива сол; 

каде што: 

Прстен A е заменет или незаменет арил или 

хетероарил; 

R1 е водород, или заменет или незаменет C1-6 

алкил, заменет или незаменет C2-6 алкенил, 

заменет или незаменет C2-6 алкинил, или 

заменет или незаменет C3-6 карбоциклил; 

секој од R2a и R2b е независно селектиран од 

водород, халоген, заменет или незаменет C1-6 

алкил, заменет или незаменет C2-6 алкенил, 

заменет или незаменет C2-6 алкинил, заменет 

или незаменет C3-6 карбоциклил, заменет или 

незаменет арил, заменет или незаменет 

хетероарил, -N(RA)(RB), или -ORA2, каде што 

секој од RA и RB е независно водород, заменет 
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или незаменет C1-6 алкил, заменет или 

незаменет C2-6 алкенил, заменет или 

незаменет C2-6 алкинил, заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил, заменет или 

незаменет хетероциклил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил, или RA и RB, заедно со азотниот 

атом за кој што тие се закачени формираат 

прстен (на пр., хетероарил, хетероциклил), или 

R2a и R2b, заедно со јаглеродниот атом за кој 

што тие се закачени формираат прстен; RA2 е 

водород или заменет или незаменет C1-6 

алкил, заменет или незаменет C2-6 алкенил, 

заменет или незаменет C2-6 алкинил, заменет 

или незаменет C3-6 карбоциклил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил; 

R3a е водород, -N(RA)(RB), или -ORA3, каде 

што RA3 е водород, заменет или незаменет C1-

6 алкил, заменет или незаменет C2-6 алкенил, 

заменет или незаменет C2-6 алкинил, или 

заменет или незаменет C3-6 карбоциклил, 

заменет или незаменет арил, заменет или 

незаменет хетероарил, и 

R3b е водород или -N(RA)C(O)RA3; или 

R3a и R3b се споени за да формираат оксо (=O) 

група; 

секој од R4a и R4b е независно селектиран од 

водород или халоген; 

R5 е водород, незаменет C1-6 алкил, или - 

CH2ORA5, каде што RA5 е водород, заменет 

или незаменет C1-6 алкил, заменет или 

незаменет C2-6 алкенил, заменет или 

незаменет C2-6 алкинил, или заменет или 

незаменет C3-6 карбоциклил, заменет или 

незаменет арил, заменет или незаменет 

хетероарил; 

R6 е отсутен или водород; и 

 претставува единечна или двојна врска, каде 

што 

кога една од   е двојна врска, другата  е 

единечна врска; и 

кога една од  е двојна врска, R6 е отсутен. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07H 21/00, C 12N 15/113, C 12P 19/34  

(11)  10774   (13) Т1 

(21)  2020/387   (22) 18/05/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201562151891 P  23/04/2015  US 

(96)  21/04/2016 EP16720636.6 

(97)  06/05/2020 EP3286203 

(73)  Geron Corporation 919 E. Hillsdale Blvd. 

Foster City, CA 94404, 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)  RAMIYA, Premchandran, H. 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ПОЛИНУКЛЕОТИДИ СО КОРИСТЕЊЕ НА 

СОСТАВИ  СО СОЛИ НА МУЛТИВАЛЕНТНИ 

КАТЈОНИ 

 

(57)  1  Метод за подготвување на 

полинуклеотид, при што методот се состои од: 

а) доведување во контакт на првиот 

полинуклеотиден состав со мултивалентна 

катјонска сол за да се наталожи прва 

полинуклеотидна сол; 

б) одвојување на првата полинуклеотидна сол 

од контактираниот прв полинуклеотиден состав 

за да се произведе втор полинуклеотиден 

состав кој што ја содржи првата 

полинуклеотидна сол; 

каде што првиот полинуклеотиден состав 

содржи: 

 

(i) полинуклеотид која што има низа од 7 или 

повеќе нуклеозидни подединици и најмалку две 

од нуклеозидните подединици се споени со N3 

"→ P5" тиофосфорамидат врска помеѓу 

подединицте; 

и 
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(ii) растворливи нецелни синтетички производи 

и реагенси 

 

в) доведување во контакт на вториот 

полинуклеотиден состав од чекорот (б) со 

поддршка за обратна фаза на хроматографија; 

и 

г) елуирање на носачот на обратно-фазната 

хроматографија трет полинуклеотидн состав кој 

што содржи втора растворлива 

полинуклеотидна сол. 

има уште 27 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/40, C 12N 1/19, C 12N 5/10, C 12N 

15/13, C 12N 15/63, A 61K 39/395  

(11)  10740   (13) Т1 

(21)  2020/390   (22) 22/05/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201161482567 P  04/05/2011  US 

(96)  04/05/2012 EP12779347.9 

(97)  11/03/2020 EP2704743 

(73)  Omeros Corporation 201 Elliott Avenue 

West Seattle, WA 98119, US 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  KAVLIE, Anita; DUDLER, Thomas; 

GOMBOTZ, Wayne, R.; PARENT, James, Brian; 

TEDFORD, Clark, E.; HAGEMANN, Urs, Beat; 

REIERSEN, Herald and KIPRIJANOV, Sergej 

(54)  СОСТАВИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА 

АКТИВАЦИЈАТА НА КОМПЛЕМЕНТОТ 

ЗАВИСЕН ОД MASP-2 

(57)  1  Изолирано хумано моноклонално 

антитело или негов фрагмент што врзува 

антиген, кое се врзува за хуман MASP-2 и го 

инхибира активирањето на комплементот 

зависен од MASP-2, при што антителото или 

неговиот фрагмент што врзува антиген 

сочинува: 

a) варијабилен регион на тежок синџир кој 

содржи аминокиселина како што е утврдено во 

SEQ ID NO: 20; и  

б) варијабилен регион на лесен синџир кој 

содржи аминокиселина како што е утврдено во 

SEQ ID NO: 24. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 61K 39/155  

(11)  10775   (13) Т1 

(21)  2020/398   (22) 29/05/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  121126 P  09/12/2008  US; 169077 P  

14/04/2009  US and 224787 P  10/07/2009  US 

(96)  09/12/2009 EP16166033.7 

(97)  13/05/2020 EP3067064 

(73)  Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd 

Gaithersburg, MD 20878, 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)  PUSHKO, Peter; WU, Yingyun; MASSARE, 

Michael; ZHOU, Bin;  LIU, Ye and  SMITH, Gale 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ RSV F ПРОТЕИНИ И 

НАЧИНИ НА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Респираторен синцициски вирусен 

(RSV) фузиски (F) протеин кој што содржи: 

 

(i) бришење на една или повеќе аминокиселини 

кои што се порамнуваат со аминокиселините 

137-146 од RSV F протеинот од див тип НИЗА 

ИД БР: 2; 

(ii) деактивирано примарно место за 

расцепување на фурин, каде што примарното 

место за расцепување на фурин е 
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деактивирано од три аминокиселински замени 

воведени на позициите кои што се порамнуваат 

со аргинин 133, аргинин 135 и аргинин 136 од 

НИЗА ИД БР: 2; и 

(iii) аминокиселински замени на P102A, I379V и 

M447V. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/1H 04N 19/157, H 04N 19/70, H 

04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/176  

(11)  10741   (13) Т1 

(21)  2020/501   (22) 06/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  KR20110108448  24/10/2011  KR 

(96)  20/04/2012 EP15001380.3 

(97)  24/06/2020 EP2950535 

(73)  INNOTIVE LTD Hill Dickinson LLP The 

Broadgate Tower 20 Primrose Street 

London, EC2A 2EW, 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)  Park, Shin Ji 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ 

НА РЕЖИМ ЗА ИНТРА ПРЕДВИДУВАЊЕ 

(57)  1  Метод за декодирање на режимот за 

интра предвидување, кој што се состои од:  

 

реконструирање на групен индикатор на 

режимот за интра предвидување и индекс на 

режимот за предвидување, каде што групниот 

индикатор на режимот за интра предвидување 

индицира дали еден режим за интра 

предвидување на актуелен блок припаѓа на 

MPM групата која што има три режими за интра 

предвидување или група која што не е MPM 

групата, а индексот на режимот за 

предвидување индицира специфичен режим за 

интра предвидување во MPM групата или 

групата која што не е MPM групата; 

конструирање (S220) на MPM групата со 

користење на достапни режими за интра 

предвидување на левиот и горниот блок на 

актуелниот блок; 

одредување (S240) на режим за интра 

предвидување на MPM групата кој што 

одговара на индексот на режимот за 

предвидување како режим за интра 

предвидување на актуелниот блок кога 

групниот индикатор на режимот за интра 

предвидување ја индицира MPM групата; и 

одредување (S240) на режимот за интра 

предвидување на актуелниот блок со 

користење на индексот на режимот за 

предвидување и трите  режими за интра 

предвидување на MPM групата кога групниот 

индикатор на режимот за интра предвидување 

не ја индицира MPM групата; 

каде што кога режимите за интра 

предвидување на левиот и горниот блок се 

еднакви еден со друг, а режимот за интра 

предвидување на левиот блок е еден од 

насочувачките режими за интра предвидување, 
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MPM групата го опфаќа режимот за интра 

предвидување на левиот блок и и два 

насочувачки режими за интра предвидување, 

каде што кога само еден од режимите за интра 

предвидување на левиот и горниот блок на 

актуелниот блок е валиден, два дополнителни 

режими за интра предвидување се вклучени во 

MPM групата, а двата дополнителни режими за 

интра предвидување се одредени врз основа на 

достапниот режим за интра предвидување, 

што се карактеризира со тоа што  

кога режимите за интра предвидување на 

левиот и горниот блок не се еднакви еден со 

друг и ниеден од режимите за интра 

предвидување на левиот и горниот блок не е 

еднаков со планарниот режим, MPM групата ги 

опфаќа режимите за интра предвидување на 

левиот и горниот блок и планарниот режим, и  

каде што планарниот режим и еден DC режим 

се два не-насочувачки режими, а бројот на 

режимот на планарниот режим е помал од 

другите режими за интра предвидување. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/105, H 04N 19/1H 04N 19/117, H 

04N 19/157, H 04N 19/9H 04N 19/182, H 04N 

19/593, H 04N 19/6H 04N 19/70, H 04N 19/176  

(11)  10742   (13) Т1 

(21)  2020/502   (22) 06/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  KR20110108452  24/10/2011  KR 

(96)  20/04/2012 EP15001468.6 

(97)  03/06/2020 EP2942954 

(73)  INNOTIVE LTD Hill Dickinson LLP The 

Broadgate Tower 20 Primrose Street London, 

EC2A 2EW, 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)  Park, Shin Ji 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

СЛИКИ 

(57)  1  Апаратура за декодирање на слики која 

што се состои од: 

единица за расчленување за декодирање на 

информации за интра предвидување од 

примениот проток на битови; 

единица за декодирање на режимот за интра 

предвидување за декодирање на режимот за 

интра предвидување на тековна единица за 

предвидување со помош на информации за 

интра предвидување и MPM група, која што 

опфаќа три режими за интра предвидување; и 

единица за создавање блок за предвидување 

за создавање блок за предвидување со 

употреба на режимот за интра предвидување, 

каде што единицата за создавање блок за 

предвидување опфаќа: 

единица за создавање на референтни пиксели 

за создавање референтен пиксел кога најмалку 

еден од референтните пиксели е невалиден, 

каде што најблискиот валиден референтен 

пиксел во една насока во однос на позицијата 

на невалидниот референтен пиксел се копира 

за да се создадат валидни референтни 

пиксели; и референтниот пиксел, кој што ја 

филтрира единицата за адаптивно филтрирање 

на референтните пиксели во зависност од 

големината на блокот за предвидување и 

режимот за интра предвидување, 

каде што информациите за интра 

предвидување вклучуваат индикатор за групен 

режим за предвидување и индекс на режим за 

предвидување, а методот на декодирање на 

индексот на режимот за предвидување варира 

во зависност од групниот индикатор на режимот 

за предвидување, 

каде што групниот индикатор на режимот за 

предвидување индицира дали режимот за 

интра предвидување на тековната единица за 

предвидување припаѓа на групата MPM или не, 

а режимот за интра предвидување во MPM 

групата што одговара на индексот на режимот 

за предвидување се определува како режим за 

интра предвидување на тековната единица за 

предвидување кога групниот индикатор на 

режимот за предвидување индицира дека 

режимот за интра предвидување на тековната 

единица за предвидување припаѓа на MPM 

групата,  

големината на блокот за предвидување се 

определува  според информациите за 

трансформацијата,  

трите режими за интра предвидување се 

одредуваат според режимите за интра 

предвидување на левиот и горниот блок на 

тековната единица за предвидување, 

кога е достапен само еден од режимите за 

интра предвидување на левиот и горниот блок 

на тековната единица за предвидување, во 

MPM групата се додаваат два дополнителни 

режими за интра предвидување, што се 

карактеризира со тоа што апаратот за 

декодирање е понатаму конфигуриран така да 

ги одреди трите режими за интра 

предвидување на следниот начин: 

кога режимот за интра предвидување на левиот 

блок не е еднаков со режимот за интра 

предвидување на горниот блок и режимите за 

интра предвидување на левиот блок и на 

горниот блок се двата режими за насочувачко 

интра предвидување, MPM групата ги опфаќа 

режимите за интра предвидување на левиот 

блок и на горниот блок и на планарниот режим, 

а кога режимот за интра предвидување на 

левиот блок не е еднаков со режимот за интра 

предвидување на горниот блок, а режимите за 

интра предвидување на левиот блок и на 

горниот блок и двата се режими за 

ненасочувачко интра предвидување, MPM 

групата ги опфаќа режимите за интра 

предвидување на левиот блок и горниот блок и 

вертикалниот режим. 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07H 21/02, C 07H 21/04, C 12N 15/113, C 

12N 15/1C 12Q 1/68, A 61K 48/00, A 61K 31/713, 

A 61P 25/28  

(11)  10743   (13) Т1 

(21)  2020/503   (22) 06/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  US  01/04/2014  US 

(96)  01/04/2015 EP15773965.7 

(97)  24/06/2020 EP3126499 

(73)  Biogen MA Inc.   225 Binney Street  

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FREIER, Susan, M.; SWAYZE, Eric, E.; 

COLE, Tracy; KORDASIEWICZ, Holly; CONDON, 

Thomas, P.; WANCEWICZ, Edward; LOCKHART, 

Trisha; VICKERS, Timothy and SINGH, Priyam 

(54)  СОСТАВИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ НА SOD-1 

ЕКСПРЕСИЈА 

(57)  1  Aнтисенс соединение во согласност со 

следната формула: 

mCes Aeo Ges Geo Aes Tds Ads mCds Ads Tds 

Tds Tds mCds Tds Ads mCeo Aes Geo mCes Te 

(нуклеобазна низа од НИЗА ИД БР: 725)  

каде што, 

 

A = аденин, 

mC = 5-метилцитозин, 

G = гванин, 

T = тимин, 

e = 2’-O- метоксиетилрибоза модифициран 

шеќер, 

d = 2’- деоксирибоза шеќер, 

s = фосфоротиорат интернуклеозидна врска, и 

o = фосфодиестер интернуклеозидна врска; 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  E 04B 1/76, E 04F 13/04  

(11)  10744   (13) Т1 

(21)  2020/505   (22) 06/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  DE20161001563  12/02/2016  DE 

(96)  09/02/2017 EP17705794.0 

(97)  15/04/2020 EP3414406 

(73)  Saint-Gobain Weber GmbH 

Schanzenstrasse 84 40549 Düsseldorf, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  POPRAWA, Christian and KOLBE, Georg 

Johannes 

(54)  КОМПОЗИТЕН СИСТЕМ ЗА ТОПЛОТНА 

ИЗОЛАЦИЈА ШТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗДВОИ И 

МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И НЕГОВО 

ОТСТРАНУВАЊЕ 

(57)  1  1. Композитен систем за термална 

изолација (1), се состои барем од еден слој од 

материјал за термална изолација (2), барем 

еден основен слој од гипс (3) нанесен на слојот 

за термална изолација (2), барем еден слој за 

зајакнување (4) вметнат или нанесен на 

основниот слој од гипс (3), и барем еден 

завршен премаз (5) кој  го  довршува 

композитниот систем за термална изолација (1) 

кон надворешноста, карактеризиран со тоа што 

слојот за зајакнување (4) има барем еден 

испакнат дел (6) и/или една спрегна точка (7) за 

овозможување на слојот за зајакнување (4), 

преку начин на пренесување на сила до 

испакнатиот дел (6) и/или до спрегната точка 

(7), да биде одделен, заедно со слоевите од 

гипс (3, 5) опкружувајќи го слојот за зајакнување 

(4), од слојот од материјал за термална 

изолација (2) прицврстен на основната 

површина.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07F 1/08, C 07F 15/02, C 07F 15/04, C 07F 

13/00, A 61K 9/00, A 61K 47/14  

(11)  10756   (13) Т1 

(21)  2020/511   (22) 08/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201562203761P  11/08/2015  US 

(96)  11/08/2016 EP16835928.9 

(97)  22/04/2020 EP3334744 

(73)  Galera Labs, LLC 1100 Corporate Square 

Drive, Suite 223 Creve Coeur, Missouri 63132, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KEENE, Jeffery L.; SCHALL, Otto F. and  

RILEY, Dennis P. 

(54)  КОМПЛЕКСИ НА ПЕНТАЗА 

МАКРОЦИКЛИЧЕН ПРСТЕН КОИШТО ИМААТ 

ОРАЛНА БИОРАСПОЛОЖЛИВОСТ  

(57)  1  Комплекс на пентаза макроцикличен 

прстен со следната формула:  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  F 21S 9/03, F 21V 21/116  

(11)  10757   (13) Т1 

(21)  2020/512   (22) 04/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  FR20140061683  28/11/2014  FR 

(96)  27/11/2015 EP15801821.8 

(97)  06/05/2020 EP3224534 

(73)  ARMOR SOLAR POWER FILMS 20 rue 

Chevreul 44100 Nantes, FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  VANNIEUWENHUYSE, Nicolas;  

LOUREIRO, David; MARTIN, Amaury and 

DERENNES, Christophe 
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(54)  УРЕД ЗА СВЕТИЛНИК ЗА 

ИНСТАЛИРАЊЕ ВРЗ ЈАРБОЛ И СООДВЕТЕН 

МЕТОД ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ 

(57)  1  Уред за осветлување (14), поточно уред 

за светилник (14) кој треба да се инсталира на 

јарбол (12), уредот (14) вклучува: 

- единица за генерирање на електрична 

енергија (16) која содржи: 

- најмалку еден фотоволтаичен модул 

(20) кој може да се наврти врз дел од обемот на 

јарболот (12), по можност преку целиот обем на 

јарболот (12),  

- подлога (22) која го држи 

фотоволтаичниот модул (20) навртен околу 

јарболот (12), подлогата (22) се состои од трет 

конектор (86) и четврт конектор (88), и 

- позитивна електрода и негативна 

електрода,  

- единицата за генерирање на светлинска 

енергија (18) е конфигурирана да биде 

прицврстена за јарболот (12), единицата за 

генерирање на светлинска енергија (18) се 

состои од: 

- куќиште (36) како периферен дел, 

 

- елемент за чување (38) на електричната 

енергија генерирана од единицата за 

генерирање на електрична енергија (16), 

- елемент за регулирање (40) кој го 

регулира полнежот на елементот за чување 

(38), елемент за емитување на светлина (42) во 

елементот за чување (38), елементот за 

емитување на светлина (42) се протега преку 

периферијата на куќиштето (36), 

 

назначено со тоа што уредот за осветлување 

(14) се состои од тело (44) со горен дел (48), 

долен дел (50) и среден дел (52) дефиниран со 

горниот дел (48) и долниот дел (50), горниот 

дел (48) вклучува прва електрична трака (72) и 

втора електрична трака (74), трет конектор (86) 

конфигуриран електрично да ја врзува првата 

електрична трака (72) со една од позитивната 

електрода и негативната електрода и четвртиот 

конектор (88) конфигуриран електрично да се 

врзува за втората електрична трака (74) со 

една од позитивната електрода и негативната 

електрода. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  B 65D 17/00  

(11)  10758   (13) Т1 

(21)  2020/513   (22) 04/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(96)  05/04/2017 EP17165040.1 

(97)  20/05/2020 EP3385185 

(73)  Piech, Gregor Anton Rohrmoosweg 3 

6370 Reith bei Kitzbühel , AT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  Piech, Gregor Anton 

(54)  МЕТАЛЕН КАПАК ЗА ЛИМЕНКА 

(57)  1  Капак за метална лименка (1) со отвор 

кој може повторно да се затвора, за лименки за 

пијалоци и за садови за чување на храна и 

други течни, тестести, прашкасти и/или тврди 

производи; 

со микропразнина  (8) кој се протега 

периферно, поставена врз металната површина 

и која е запечатена  од внатрешната страна со 

филм (6); со засек (9) кој се протега во близина 

на микропразнината (8) на филмот; со рамка за 

запечатување (14) составена од пластичен 

материјал кој е поврзан за фиксната површина 

на капакот (2) и кој ја опкружува регијата за 

отворање; со единица за затворање (11) 

изработена од пластичен материјал кој е 

поврзан за регијата на металниот капак (10) кој 

е поставен во микропразнината (8) и кој може 

да се завртува отворен, единицата за 

затворање (11) е вртливо поврзана за 

површината на капакот (2) и има елемент за 

отворање со кинење (17) поставен на 

дијаметрално спротивната страна од регијата 

која ја носи оската (18),  

каде рамката за запечатување (14) и единицата 

за затворање (11) соработуваат преку запци за 

запечатување и забравување (12,13) и 

поврзани се со приемните жлебови (15,16) и 

регијата на металниот капак (10) поставена во 

прстенестата микропразнина (8) е примена и 

задржана во регијата за отворање на капакот, 

поточно во форма која си одговара и/или на 

начин за придвижување со примена на сила и 

без забодување;  и каде филмот (6) од 

внатрешната страна на капакот кој ја покрива 

микропразнината (8) се состои од вкалапен дел, 

кој ја репродуцира структурата од долната 

страна од капакот на лименката формирајќи 

континуирана метална површина,  

назначено со тоа што и рамката за 

запечатување (14) е поврзана за фиксната 

површина на капакот (2) со спојување и 

единицата за затворање (11) е поврзана за 

регијата на металниот капак (10) на начин да 

може да се завртува отворено со спојување, 

поточно со термален процес при кој се користи 

адхезивен лакиран слој (7) кој е погоден за 

употреба со храна и/или има особини за 

подмачкување. 

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 401/06, 

C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 07D 407/14, C 

07D 413/06, A 61K 31/4725, A 61P 35/00  

(11)  10759   (13) Т1 

(21)  2020/514   (22) 09/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201261740596P  21/12/2012  US 

(96)  05/12/2013 EP17206218.4 

(97)  24/06/2020 EP3339303 

(73)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, 

NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KUNG, Pei-Pei; MCALPINE, Indrawan 

James; KUMPF, Robert Arnold; NINKOVIC, 

Sacha; RUI, Eugene Yuanjin; SUTTON, Scott 

Channing; WYTHES, Martin James; ZEHNDER, 

Luke Raymond;  EDWARDS, Martin Paul and  

TATLOCK, John Howard 

(54)  АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ ФУЗИРАНИ 

ЛАКТАМИ 

(57)  1  1. Соединение со формула (II-A):  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол,  

кадешто:  

 

R1 е C1-C8 алкил, C1-C8 алкокси, хало, -OH, -

CN или -NR7R8, кадешто секој споменат C1-C8 

алкил или C1-C8 алкокси е опционално 

супституиран со еден или повеќе R21; 

R2 е C1-C8 алкил опционално супституиран со 

1 до 3 R22; 

R3 е H, C1-C8 алкил, C1-C8 алкокси, хало, -OH, 

-CN или -NR7R8, кадешто секој споменат C1-C8 

алкил или C1-C8 алкокси е опционално 

супституиран со еден или повеќе R23;  

R4 е избран од групата составена од H, хало, 

C1-C8 алкил, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил, 5-12 член 

хетероарил, -(C1-C4 алкил)Rz, -ORx, -CN,-
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C(O)Rx, -CO2Rx, -C(O)NRxRy, -SRx, -SORx, -

SO2Rx, -SO2NRxRy, -NO2, -NRxRy, -

NRxC(O)Ry,-NRxC(O)NRxRy, -NRxC(O)ORy, -

NRxSO2Ry, -NRxSO2NRxRy, -OC(O)Rx и -

OC(O)NRxRy;  

 

секој Rx и Ry е независно избран од групата 

составена од H, C1-C8 алкил, C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил и 5-12 член хетероарил; или  

Rx и Ry може да биде зeмен заедно со N 

атомoт кон којшто тие се сврзани за да 

формираат 3-12 член хетероциклил или 5-12 

член хетероарил прстен, секој опционално 

содржи 2 или 3 дополнителни хетероатоми 

избрани од O, N и S;  

секој Rz е независно избран од групата 

составена од C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил и 5-12 член 

хетероарил; и  

кадешто секој споменат C1-C8 алкил на R4, Rx 

или Ry и секој споменат C1-C4 алкил во (C1-C4 

алкил)Rz е опционално супституиран со еден 

или повеќе R24, и секој споменат C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил, или 5-12 член хетероарил на R4, Rx, Ry, 

Rz, или Rx и Ry  земени заедно е опционално 

супституиран со еден или повеќе R34;  

секој R5 е независно избран од групата 

составена од хало, -OH, =O, C1-C4 алкил, C1-

C4 алкокси, -CN, -NR9R10 и -C(O)NR9R10, 

кадешто секој споменат C1-C4 алкил или C1-C4 

алкокси е опционално супституиран со 1 до 3 

супституенти независно избрани од групата 

составена од хало, -OH, C1-C4 алкокси, -CN, -

NR9R10 и- C(O)NR9R10;  

секој R7 и R8 е независно избран од групата 

составена од H, C1-C8 алкил, C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил, и 5-12 член хетероарил; или 

R7 и R8 може да биде земен заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани за да 

формира 3-12 член хетероциклил или 5-12 член 

хетероарил, секој опционално којшто содржи 2 

или 3 дополнителни хетероатоми избрани од O, 

N и S;  

кадешто секој споменат C1-C8 алкил на R7 или 

R8 е опционално супституиран со еден или 

повеќе R27, и секој споменат C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил, или 5-12 член хетероарил на R7, R8, или 

R7 и R8 земени заедно е опционално 

супституиран со еден или повеќе R37; 

секој R9 и R10 е независно H или C1-C4 алкил; 

или  

R9 и R10 може да биде земен заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани за да 

формираат 3-12 член хетероциклил или 5-12 

член хетероарил, секој опционално содржи 2 

или 3 дополнителни хетероатоми избрани од O, 

N и S; 

кадешто секој споменат C1-C4 алкил на R9 или 

R10, и секој споменат 3-12 член хетероциклил 

или 5-12 член хетероарил на R9 и R10 земени 

заедно е опционално супституиран со 1 до 3 

супституенти независно избрани од групата 

составена од хало, -OH, =O, C 1-C4 алкил, C1-

C4 алкокси, -CN, -NH2, -NH(C1-C4 алкил) и -

N(C1-C4 алкил)2;  

m е 0 до 4; 

секој R2R22, R23 и R24 е независно избран од 

групата составена од хало, C1-C8 алкил, -CN, 

=O, -C(O)Re, -CO2Re, -C(O)NReRf, -ORe, -SRe, -

SORe, -SO2Re, -SO2NReRf,-NO2, -NReRf, -

NReC(O)Rf, -NReC(O)NReRf, -NReC(O)ORf -

NReSO2Rf, -NReSO2NReRf,-OC(O)Re, -

OC(O)NReRf, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил и 5-12 член 

хетероарил;  

 

секој R8 и Rf е независно избран од групата 

составена од H, C1-C8 алкил, C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил и 5-12 член хетероарил; или 

Re и Rf може да биде земен заедно со N атомот 

кон којшто тие се сврзани за да формираат 3-12 
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член хетероциклил или 5-12 член хетероарил 

прстен, секој опционално содржи 2 или 3 

дополнителни хетероатоми избрани од O, N и 

S;  

кадешто секој споменат C1-C8 алкил, C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил или 5-12 член хетероарил на R24, Re, Rf, 

или Re и Rf земен заедно е опционално 

супституиран со 1 до 3 супституенти независно 

избрани од групата составена од хало, -OH, = 

O, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, C1-C6 

халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, C1-C4 

алкокси-C1-C6 алкил, -CN, -NH2, -NH(C1-C4 

алкил) и -N(C1-C4 алкил)2;  

 

секој R27 е независно избран од групата 

составена од хало, -OH, C1-C4 алкокси, -CN, -

NR9R10, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил и 5-12 член 

хетероарил, кадешто секој споменат C1-C4 

алкокси, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил или 5-12 член 

хетероарил е опционално супституиран со 1 до 

3 супституенти независно избрани од групата 

составена од хало, -OH, = O, C1-C4 алкил, C1-

C4 алкокси, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

хидроксиалкил, C1-C4 алкокси-C1-Ca алкил, -

CN, -NH2, -NH(C1-C4 алкил) и -N(C1-C4 

алкил)2;  

секој R34 и R37 е независно избран од групата 

составена од хало, C1-C8 алкил, -CN, = O, -

C(O)Rc, -CO2Rc, -C(O)NRcRd, -ORc, -SRc, -

SORc, -SO2Rc, -SO2NRcRd, -NO2,-NRcRd, -

NRcC(O)Rd, -NRcC(O)NRcRd, -NRcC(O)ORd , -

NRcSO2Rd, -NR°SO2NRcRd, -OC(O)Rc,-

OC(O)NRcRd, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил и 5-12 член 

хетероарил;  

 

секој Rc и Rd е независно избран од групата 

составена од H, C1-C6 алкил, C3-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил и 5-12 член хетероарил; или 

Rc и Rd може да биде земен заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани за да 

формираат 3-12 член хетероциклил или 5-12 

член хетероарил прстен, секој опционално 

содржи 2 или 3 дополнителни хетероатоми 

избрани од O, N и S;  

кадешто секој споменат C1-C8 алкил, C1-C8 

циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-C12 

арил или 5-12 член хетероарил на R34 , R37, 

Rc, Rd, или Rc и Rd земени заедно е 

опционално супституиран со 1 до 3 

супституенти независно избрани од групата 

составена од хало, -OH, = O, C1-C4 алкил, C1-

C4 алкокси, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

хидроксиалкил, C1-C4 алкокси-C1-C6 алкил, -

CN, -NH2, -NH(C1-C4 алкил) и -N(C1-C4 

алкил)2;  

 

X и Z се независно избрани од групата 

составена од H, C1-C8алкил, C2-C8 алкенил, 

C2-C8 алкинил, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил, 5-12 член 

хетероарил, хало, CN, -C(O)Ra, -CO2Ra, -

C(O)NRaRb, -SRa, -SORa, -SO2Ra,-SO2NRaRb, 

-NO2, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)NRaRb, -

NRaC(O)ORa, -NRaSO2Rb,-NRaSO2NRaRb, -

ORa, -OC(O)Ra или -OC(O)NRaRb;  

кадешто секој споменат C1-C8 алкил, C2-C8 

алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C8 циклоалкил, 3-

12 член хетероциклил, C6-C12 арил, или 5-12 

член хетероарил група е опционално 

супституирана со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од групата составена од 

хало, -CN, -C(O)Ra, -CO2Ra, -C(O)NRaRb,- SRa, 

-SORa, -SO2Ra,-SO2NRaRb, -NO2, -NRaRb, -

NRaC(O)Rb, -NRaC(O)NRaRb, -NRaC(O)ORa -

NRaSO2Rb,-NRaSO2NRaRb, -ORa, -OC(O)Ra, -

OC(O)NRaRb, C3-C8 циклоалкил, 3-12 член 

хетероциклил, C6-C12 арил, и 5-12 член 

хетероарил;  

секој Ra и Rb е независно H, C1-C8 алкил, C2-

C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C8 циклоалкил, 

3-12 член хетероциклил, C6-C12 арил или 5-12 
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член хетероарил, кадешто секој споменат C1-

C8 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-

C8 циклоалкил, 3-12 член хетероциклил, C6-

C12 арил и 5-12 член хетероарил е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од групата составена од 

хало, C1-C4 алкил, -OR14, -NR142, -CO2R14, -

C(O)NR142, -SO2R14 и-SO2NR142, кадешто 

секој R14 е независно H или C1-C4 алкил; или  

Ra и Rb може да биде земен заедно со N 

атомот кон којшто тие се сврзани за да 

формираат 3-12 член хетероциклил или 5-12 

член хетероарил, секој опционално којшто 

содржи 2 или 3 дополнителни хетероатоми 

избран од O, N и S, кадешто споменатиот 

хетероциклил или хетероарил е опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од групата составена од 

хало, -OH, = O, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,  

C1-C6 халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, C1-C4 

алкокси-C1-C6 алкил, -CN, -NH2, -NH(C1-C4 

алкил) и -N(C1-C4 алкил)2; и  

Y е H, хало, -OH или C1-C4 алкокси.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 11D 3/38  

(11)  10760   (13) Т1 

(21)  2020/515   (22) 09/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  IT UB20150028  22/04/2015  IT 

(96)  20/04/2016 EP16726169.2 

(97)  03/06/2020 EP3286291 

(73)  Copma S.C.A.R.L. Via Veneziani 32 

44100 Ferrara, 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)  RODOLFI, Alberto and CASELLI, Elisabetta 

(54)  ПРОИЗВОД ЗА ЧИСТЕЊЕ, 

ДЕЗИНФИЦИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

ХИГИЕНА 

(57) има уште  патентни барања 

 

(51)  B 04C 5/04, B 04C 5/23, B 04C 5/12  

(11)  10761   (13) Т1 

(21)  2020/516   (22) 09/07/2020 

(45) 30/11/2020 

 (96)  22/06/2017 EP17177481.3 

(97)  22/04/2020 EP3417944 

(73)  Metso Minerals Industries,Inc. 20965 

Crossroads Circle Waukesha,WI 53186, 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)  KNORR, Brian and GRÖNVALL, Lars 

(54)  ХИДРОЦИКЛОНСКИ РАЗДВОЈУВАЧ  

(57)  1  Хидроциклонски раздвојувач (1) за 

класифицирање на цврст материјал во течна 

суспензија, кој што се состои од: 

 

горен дел (2); 

влезен цевка (3) прилагоден за да внесе 

суспензија во горниот дел; 

цевка за празнење на прелевањето (4) 

поставена во горниот дел; 

отвор за празнење на врвот (8); 

конусен дел за раздвојување (5) поставен 

помеѓу горниот дел и отворот за празнење на 

врвот, при што конусниот дел за раздвојување 

има проксимален крај (6) и дистален крај (7), и 

каде што споменатиот конусен дел за 

раздвојување се стеснува кон споменатиот 

дистален крај; 

што се карактеризира со тоа што споменатиот 

горен дел дополнително има отвор за празнење 

(9) поставен во горниот дел одделно од цевката 

за празнење на прелевањето. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/705, A 61K 38/10, A 61K 38/17  

(11)  10764   (13) Т1 

(21)  2020/517   (22) 09/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  EP10305364  08/04/2010  EP 

(96)  08/04/2011 EP11718957.1 

(97)  10/06/2020 EP2555789 

(73)  INSERM (Institut National de la Santé et de 

la Recherche Médicale) and Université de 

Lorraine 10rue de Tolbiac 75013 Paris, 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. 3/2-11000 Скопје 

(72)  GIBOT, Sébastien and DERIVE, Marc 

(54)  ИНХИБИРАЧКИ ПЕПТИДИ ИЗВЛЕЧЕНИ 

ОД ТРАНСКРИПТ 1 СЛИЧЕН НА TREM (TLT-1) 

И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Полипептид од 6 до 16 аминокиселини 

кој што содржи најмалку 6 последователни 

аминокиселини од аминокиселинската низа 

НИЗА ИД БР: 4 за употреба во лекувањето на 

воспалителна состојба, каде што споменатиот 

полипептид ја содржи аминокиселинската низа 

како што е изложена во НИЗА ИД БР: 8.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/397, A 61P 25/28  

(11)  10765   (13) Т1 

(21)  2020/518   (22) 07/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  JP2014017587  31/01/2014  JP 

(96)  30/01/2015 EP15743367.3 

(97)  06/05/2020 EP3100725 

(73)  FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. 

14-Kyobashi 2-chome Chuo-Ku Tokyo 104-

003JP 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  TAKAHASHI, Takuya and  OKUDA, Tomohiro 

(54)  СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ЕФЕКТОТ ОД РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСЛЕ 

НЕРВНО ОШТЕТУВАЊЕ, КОЕ СОДРЖИ  

ДЕРИВАТ НА АЛКИЛ ЕТЕР ИЛИ НЕГОВА СОЛ 

(57) има уште  патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 37/04  

(11)  10766   (13) Т1 

(21)  2020/519   (22) 10/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201361789325P  15/03/2013  US 

(96)  13/03/2014 EP14709691.1 

(97)  06/05/2020 EP2970464 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road 

Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LEWIS, Alan Peter; HAMBLIN, Paul Andrew 

and WEBB, Thomas Matthew 

(54)  АНТИ-ЛАГ-3 СВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ    

(57)  1  Хуманизирано антитело или негов 

фрагмент којшто е способен за врзување на 

лимфоцитен активационен ген 3 (ЛАГ-3) и 

коешто ја содржи a) варијабилната лесна низа 

(VL) на SEQ ID NO. 4 и b) варијабилната тешка 

низа (VH) на SEQ ID NO. 9.  

има уште 18 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07D 413/04, C 07D 271/08, A 61K 

31/4245, A 61P 35/00  

(11)  10763   (13) Т1 

(21)  2020/520   (22) 10/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201361901689P  08/11/2013  US 

(96)  07/11/2014 EP14812015.7 

(97)  13/05/2020 EP3066085 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  TAO, Ming; ZHOU, Jiacheng; FRIETZE, 

William; MELONI, David J.; WENG, Lingkai and  

PAN, Yongchun 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА 

ИНХИБИТОРИ НА ИНДОЛАМИН 2,3-

ДИОКСИГЕНАЗА 

(57)  1  Постапка што содржи реакција на 

соединение со формула F5:  

  

со алдехид со формула F6: 

  

при што Pg1  е амино заштитна група, за да се 

добие соединение со формула F7:  

 

има уште 28 патентни барања 

 

(51)  B 01D 15/32, B 01D 15/36, C 07K 1/36, C 

07K 1/20, C 07K 14/435, C 07K 1/18  

(11)  10768   (13) Т1 

(21)  2020/522   (22) 10/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  EP20140000742  03/03/2014  EP 

(96)  03/03/2015 EP15708730.5 

(97)  06/05/2020 EP3113858 

(73)  Cytune Pharma 3 chemin Pressoir 

Chenaie 44100 Nantes, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BECHARD, David and DE MARTYNOFF, 

Guy 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА 

КОЊУГАТИ ВРЗ БАЗА НА IL-15/IL-15RALFI 

(57)  1  Постапка за потготвување на 

композиција која опфаќа мономерни коњугати 

од некој примерок, при што спомнатиот коњугат 

опфаќа: 

          а) полипептид што ја опфаќа 

аминокиселинската секвенца  на интерлеукин 

15, и 

      b) полипептид што ја опфаќа 

аминокиселинска секвенца на sushi домени за 

IL-15Rα; 

при што спомнатиот коњугат има 

аминокиселинска секвенца која се состои од 

SEQ ID NO:16 или SEQ ID NO:17,  

при што спомнатата постапка опфаќа 

употребата анјон-изменувачка (AEX) 

хроматографији изведени при pH на еднаква 

или на поголема од 7.0, 

по која следи хроматографија на хидрофобни 

интеракции (HIC) на спомнатиот примерок 

изведена во пуферски раствор кој содржи сол 

на амониум, 

при што спомнатиот примерок одговара на 

примерокот на подлогата за одгледување на 

трансформирана клетка домаќин  која го 

експримира тој коњугат,при што спомнатата 

клетка домаќин одговара на клетката цицачи 

избрана од групата која опфаќа CHO клетки, 
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HEK293 клетки, COS клетки, PER.C6®  клетки, 

SP20 клетки, NSO клетки или било која клетка 

изведена од нив, посакано CHO клетки. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 23L 33/135, A 23L 33/2A 61K 35/747, A 

61K 9/00, A 61K 9/48, A 61P 1/00  

(11)  10769   (13) Т1 

(21)  2020/523   (22) 10/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  IT2013MI01467  06/09/2013  IT 

(96)  05/09/2014 EP14790323.1 

(97)  15/04/2020 EP3041489 

(73)  Sofar SPA Via Firenze,40 20060 Trezzano 

Rosa (MI), IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BIFFI, Andrea; ROSSI, Ruggero; FIORE, 

Walter and GUGLIELMETTI, Simone Domenico 

(54)  УПОТРЕБА НА КОМПОЗИЦИЈА  КОЈА 

ОПФАЌА МИКРООРГАНИЗМИ ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНТЕСТИНАЛНИ 

ПРОИЗВОДСТВА  НА БУТИРНА КИСЕЛИНА, 

ФОЛНА КИСЕЛИНА ИЛИ НИАЦИН И/ИЛИ 

НАМАЛУВАЊЕ НА ИНТЕСТИНАЛНИ 

ПРОИЗВОДСТВА НА КИЛИБАРНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Бактериски сој  Lactobacillus paracasei 

DG депониран во Национална збирка  на 

култури  на микроорганизми на институтот 

Пастер во Париз 05.05.1995., под број на  

депонирања CNCM 1-1572 за употреба во 

лекување и/или за спречување на интестинални 

паталошки состојби зависни од  бутират и/или 

сукцинат.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61P 35/00  

(11)  10770   (13) Т1 

(21)  2020/524   (22) 10/07/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  US201562118208P  19/02/2015  US; 

US201562141120P  31/03/2015  US and 

US201562235823P  01/10/2015  US 

(96)  29/02/2016 EP17192325.3 

(97)  22/04/2020 EP3295951 

(73)  Compugen Ltd. 26 Harokmim Street 

5885849 Holon , IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  WHITE, Mark; KUMAR, Sandeep; CHAN, 

Christopher; LIANG, Spencer; STAPLETON, 

Lance; GOZLAN, Yosi; SAMEAH-GREENWALD, 

Shirley; TIRAN, Zohar; PRESTA, Leonard; 

THEOLIS, Richard; DRAKE, Andrew W.;  VAKNIN, 

Ilan;  DASSA, Liat and COJOCARU, Gad S. 

(54)  АНТИ-PVRIG АНТИТЕЛА И ПОСТАПКИ 

НА УПОТРЕБА 

(57)  1  Aнти-PVRIG (Протеин кој што го содржи 

имуноглобулински домен поврзан со рецептор 

на полиовирус) на антитело кој што опфаќа 

i) варијабилен домен на тешкиот ланец од SEQ 

ID NO:1434 и 

ii) варијабилен домен на лесниот ланец од SEQ 

ID NO:1453, за употреба во лекување на канцер 

со активирање на T-клетки кај пациент. 

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 401/02, C 07D 401/04, 

A 61K 31/444, A 61K 31/497, A 61P 35/00  

(11)  10745   (13) Т1 

(21)  2020/621   (22) 13/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20146201365 P  27/06/2014  US 

(96)  26/06/2015 EP15811526.1 

(97)  27/05/2020 EP3160956 

(73)  Celgene Quanticel Research, Inc. 9393 

Towne Centre Drive, Suite 110, San Diego, CA 

92121, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KANOUNI, Toufike; STAFFORD, Jeffrey, 

Alan; VEAL, James, Marvin and CHEN, Young, K. 
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(54)  ИНХИБИТОРИ НА ЛИЗИН СПЕЦИФИЧНА 

ДЕМЕТИЛАЗА-1 

(57)  1  Соединение што ја има структурата со 

формулата (I), или негова фармацевтски 

прифатлива сол, 

              

 назначено со тоа, што, 

A е N или C-R, каде што R е водород или 

опционално супституиран алкил; 

W1 и W2 се независно одбрани од N, C-H, или 

C-F; 

X е водород, халоген, опционално супституиран 

алкил, опционално супституиран 

циклоалкилалкил, опционално супституиран 

хетероциклилалкил, опционално супституиран 

аралкил, опционално супституиран 

хетероарилалкил, опционално супституиран 

алкин, опционално супституиран 

карбоциклилалкинил, опционално супституиран 

арил, или опционално супституиран 

хетероарил; 

Y е опционално супституиран алкил, 

опционално супституиран циклоалкилалкил, 

хетероциклилалкил или аралкил; и 

Z е опционално супституирана група одбрана 

од N-хетероциклил, -O-хетероциклилалкил, -

N(H)-хетероциклилалкил, или -N(Me)-

хетероциклилалкил; и 

каде што доколку Z е опционално 

супституирана хетероциклилалкил група 

селектирана од -O-хетероциклилалкил, -N(H)-

хетероциклилалкил или - N(Me)- 

хетероциклилалкил, тогаш хетероциклилалкил 

група ја има формулата -Rc-хетероциклил, каде 

што Rc е опционално супституиран C1-C3 

алкилен ланец и хетероциклилот е опционално 

супституиран 5-член хетероциклил што содржи 

азот. 

има уште 17 патентни барања 

 

(11)  10717   (13) Т1 

(21)  2020/627   (22) 14/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201361911319 P  03/12/2013  US; 

201361915426 P  12/12/2013  US and 

201361915455 P  12/12/2013  US 

(96)  03/12/2014 EP14867596.0 

(97)  03/06/2020 EP3077943 

(73)  Illumina, Inc. 5200 Illumina Way San 

Diego, CA 92122, 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)  BELITZ, Paul; TANNER, Stephen; VIECELI, 

John, S. and CHEN, Xiaoyu 

(54)  МЕТОДИ И СИСТЕМИ ЗА 

АНАЛИЗИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СЛИКИ 

(57)  1  Метод кој што се состои од: 

(a) изведување на мноштво циклуси на 

секвенцирање со реакција на синтеза, така што, 

во секој циклус се генерира сигнал кој што 

укажува на вклопување на истиот нуклеотид во 

мноштво идентични полинуклеотиди, со што 

дел од сигналот е бучава поврзана со 

фазирање или пред-фазирање; 

(б) откривање на сигналот во секој циклус, каде 

што откривањето на сигналот во секој циклус 

вклучува откривање на вредност на 

интензитетот на сигналот во првиот канал и 

откривање на вредност на интензитетот на 

сигналот во вториот канал; и 

(в) вршење корекции на фазирање циклус по 

циклус со примена на нова корекција на 

фазирање од прв ред во секој циклус до 

вредностите на интензитетот; 

каде што новата корекција на фазирањето од 
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прв ред се пресметува за секој циклус, каде 

што новата корекција на фазирањето од прв 

ред за секој циклус вклучува одземање на 

вредноста на интензитетот на непосредно 

претходниот циклус од вредноста на 

интензитетот на тековниот циклус и исто така 

вклучува одземање на вредноста на 

интензитетот на непосредно последователниот 

циклус од вредноста на интензитетот на 

тековниот циклус; и 

каде што нуклеотидот инкорпориран во 

мноштвото идентични полинуклеотиди е 

идентификуван врз основа на комбинација на 

вредностите на интензитетот откриени во 

првиот и вториот канал. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/46, A 61K 31/435, A 61P 29/00 

(11)  10719   (13) Т1 

(21)  2020/628   (22) 14/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  2014089585  23/04/2014  JP 

(96)  22/04/2015 EP15726362.5 

(97)  20/05/2020 EP3134386 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka- shi, 

Osaka 541-0045, JP 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAKAMOTO, Hiroki; YAMADA, Masami;  

SUZUKI, Shinkichi; SUGIMOTO, Takahiro; 

NAKAMURA, Minoru and KAMATA, Makoto 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИЗОИНДОЛИН-1-ОН 

КАКО ПОЗИТИВНА АЛОЕСТЕРНА 

МОДУЛАТОРНА АКТИВНОСТ НА 

ХОЛИНЕРГИЧЕН МУСКАРИНСКИ M1 

РЕЦЕПТОР ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ  

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I):  

              

A

N

O

R1

R2

R3

R4

H
H

H

H

H

(I)

 

  

каде што 

R1 е  

(1) фенил група, C5-6 циклоалкил група, 5- или 

6-члена моноциклична не-ароматична 

хетероциклична група или 5- или 6-члена 
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моноциклична ароматична хетероциклична 

група, од кои секоја е незадолжително 

заменета со 1 до 3 супституенти селектирани 

од 

(i) халоген атом,  

(ii) цијано група,  

(iii) хидрокси група,  

(iv) C1-6 алкил група незадолжително заменета 

со 1 до 3 хидрокси групи, и  

(v) C1-6 алкокси група, или  

(2) C1-6 алкил група незадолжително заменета 

со 1 до 3 супституенти селектирани од 

(i) хидрокси група, и  

(ii) 3- до 14-члена не-ароматична 

хетероциклична група; 

 R2 е  

(1) водороден атом,  

(2) халоген атом, или  

(3) C1-6 алкил група; 

 R3 е  

(1) водороден атом,  

(2) халоген атом,  

(3) цијано група,  

(4) C1-6 алкил група незадолжително заменета 

со 1 до 3 халоген атоми,  

(5) C1-6 алкокси група, или  

(6) C3-6 циклоалкил група; 

 R4 е  

(1) халоген атом,  

(2) цијано група,  

(3) C1-6 алкил група,  

(4) C1-6 алкокси група незадолжително 

заменета со 1 до 3 халоген атоми,  

(5) карбамоил група,  

(6) моно- или ди-C1-6 алкил-карбамоил група, 

или  

(7) 5- или 6-члена моноциклична ароматична 

хетероциклична група незадолжително 

заменета со 1 до 3 C1-6 алкил групи; и 

 Прстенот A е 6-член ароматичен прстен 

понатаму незадолжително заменет со 1 до 3 

супституенти, како дополнение на R4, 

селектирани од  

(a) халоген атом,  

(б) C1-6 алкил група, и  

(в) C1-6 алкокси група, 

или негова фармацевтски прифатлива сол.   

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/18  

(11)  10720   (13) Т1 

(21)  2020/630   (22) 14/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  13199251  20/12/2013  EP 

(96)  22/12/2014 EP14833579.7 

(97)  22/07/2020 EP3083681 

(73)  Neurimmune Holding AG 

Wagistrasse 13 8952 Schlieren, 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)  GRIMM, Jan and MICHALON, Aubin 

(54)  ТЕРАПИЈА НА ТРАНСТИРЕТИН (TTR) 

АМИЛОИДОЗА БАЗИРАНА НА АНТИТЕЛА И  

АНТИТЕЛА ИЗВЛЕЧЕНИ ОД ЧОВЕК ЗА 

ИСТАТА 

(57)  1  Aнти-транстиретин (TTR) антитело 

извлечено од човек тело или негов антиген-

врзувачки фрагмент, кое што е способно да 

врзвува мутирани, погрешно свиткани, 

расклопени и/или насобрани TTR видови и/или 

негови фрагменти и во суштина не препознава 

физиолошки TTR видови, 

 

(i) каде што антителото е способно за врзување 

на TTR епитоп ја содржи или се состои од 

аминокиселинската низа EEEFVEGIY (НИЗА 

ИД: 49), и каде што антителото или неговиот 

антиген-врзувачки фрагмент ги содржи во 

својот варијабилен регион или врзувачки домен 

следните шест региони за утврдување на 

комплементарност (CDRs) на VH и VL 

варијабилниот регион: 
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(a) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 2 

VH-CDR2: позиции 50-65 од НИЗА ИД БР: 2 

VH-CDR3: позиции 98-115 од НИЗА ИД БР: 2 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 4 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 4, и 

VL-CDR3: позиции 89-98 од НИЗА ИД БР: 4, или 

каде што еден или повеќе од CDRs може да 

содржат една или две аминокиселински 

замени; 

 

(ii) каде што антителото е способно за 

врзување на TTR епитоп кој што ја содржи или 

се состои од аминокиселинската низа 

GELHGLTTEEE (НИЗА ИД БР: 50), и каде што 

антителото или неговиот антиген-врзувачки 

фрагмент ги содржи во својот варијабилен 

регион или врзувачки следните шест CDRs од 

VH и VL варијабилен регион: 

(б) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 6 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 6 

VH-CDR3: позиции 99-109 од НИЗА ИД БР: 6 

VL-CDR1: позиции 24-39 од НИЗА ИД БР: 8 

VL-CDR2: позиции 55-61 од НИЗА ИД БР: 8 

VL-CDR3: позиции 94-102 од НИЗА ИД БР: 8, 

или каде што еден или повеќе CDR може да 

содржат една или две аминокиселински 

замени; 

 

(iii) каде што антителото е способно за 

врзување на TTR епитоп кој што ја содржи или 

се состои од аминокиселинската низа WEPFA 

(НИЗА ИД БР: 51), и каде што антителото или 

неговиот антиген-врзувачки фрагмент ги 

содржи во својот варијабилен регион или 

врзувачки домен шесте CDR од VH и VL 

варијабилниот регион селектиран од:  

 

(в) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 10 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР: 10 

VH-CDR3: позиции 100-109 од НИЗА ИД БР: 10 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 12 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 12 

VL-CDR3: позиции 89-97 од НИЗА ИД БР: 12, 

или каде што еден или повеќе CDR може да 

содржат една или две аминокиселински 

замени; 

 

(д) 

 

VH-CDR1: позиции 31-37 од НИЗА ИД БР ID NO: 

18 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР ID NO: 

18 

VH-CDR3: позиции 100-116 од НИЗА ИД БР ID 

NO: 18 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 20 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 20 

VL-CDR3: позиции 89-98 од НИЗА ИД БР: 20, 

или каде што еден или повеќе CDR може да 

содржат една или две аминокиселински 

замени; 

 

(1) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 46 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 46 

VH-CDR3: позиции 99-108 од НИЗА ИД БР: 46 

VL-CDR1: позиции 23-36 од НИЗА ИД БР: 48 

VL-CDR2: позиции 52-58 од НИЗА ИД БР: 48 

VL-CDR3: позиции 91-100 од НИЗА ИД БР: 48, 

или каде што еден или повеќе CDR може да 

содржат една или две аминокиселински 

замени; 

 

(к) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 53 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР: 53 

VH-CDR3: позиции 100-109 од НИЗА ИД БР: 53 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 12 
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VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 12 

VL-CDR3: позиции 89-97 од НИЗА ИД БР: 12, 

или каде што еден или повеќе CDR може да 

содржат една или две аминокиселински 

замени; или 

 

(iv) каде што антителото или неговиот антиген-

врзувачки фрагмент ги содржи во својот 

варијабилен регион или врзувачки домен шесте 

CDR на VH и VL варијабилен регион 

селектирани од: 

 

(г) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 14 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 14 

VH-CDR3: позиции 99-110 од НИЗА ИД БР: 14 

VL-CDR1: позиции 23-36 од НИЗА ИД БР: 16 

VL-CDR2: позиции 52-58 од НИЗА ИД БР: 16 

VL-CDR3: позиции 91-102 од НИЗА ИД БР: 16; 

 

(ѓ) 

 

VH-CDR1: позиции 31-37 од НИЗА ИД БР: 22 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР: 22 

VH-CDR3: позиции 100-117 од НИЗА ИД БР: 22 

VL-CDR1: позиции 23-36 од НИЗА ИД БР: 24 

VL-CDR2: позиции 52-58 од НИЗА ИД БР: 24 

VL-CDR3: позиции 91-102 од НИЗА ИД БР: 24; 

 

(е) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 26 

VH-CDR2: позиции 50-65 од НИЗА ИД БР: 26 

VH-CDR3: позиции 98-110 од НИЗА ИД БР: 26 

VL-CDR1: позиции 31-36 од НИЗА ИД БР: 28 

VL-CDR2: позиции 52-58 од НИЗА ИД БР: 28 

VL-CDR3: позиции 91-99 од НИЗА ИД БР: 28; 

 

(ж) 

 

VH-CDR1: позиции 31-37 од НИЗА ИД БР: 30 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР: 30 

VH-CDR3: позиции 100-113 од НИЗА ИД БР: 30 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 32 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 32 

VL-CDR3: позиции 90-99 од НИЗА ИД БР: 32; 

 

(з) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 34 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 34 

VH-CDR3: позиции 99-108 од НИЗА ИД БР: 34 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 36 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 36 

VL-CDR3: позиции 89-97 од НИЗА ИД БР: 36; 

 

(ѕ) 

 

VH-CDR1: позиции 31-38 од НИЗА ИД БР: 38 

VH-CDR2: позиции 53-69 од НИЗА ИД БР: 38 

VH-CDR3: позиции 102-114 од НИЗА ИД БР: 38 

VL-CDR1: позиции 23-36 од НИЗА ИД БР: 40 

VL-CDR2: позиции 52-58 од НИЗА ИД БР: 40 

VL-CDR3: позиции 91-99 од НИЗА ИД БР: 40; 

 

(и) 

 

VH-CDR1: позиции 31-36 од НИЗА ИД БР: 42 

VH-CDR2: позиции 51-66 од НИЗА ИД БР: 42 

VH-CDR3: позиции 99-113 од НИЗА ИД БР: 42 

VL-CDR1: позиции 23-35 од НИЗА ИД БР: 44 

VL-CDR2: позиции 51-57 од НИЗА ИД БР: 44 

VL-CDR3: позиции 90-100 од НИЗА ИД БР: 44; 

 

(л) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 55 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 55 

VH-CDR3: позиции 99-109 од НИЗА ИД БР: 55 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 57 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 57 

VL-CDR3: позиции 89-99 од НИЗА ИД БР: 57; 

 

(љ) 
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VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 62 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 62 

VH-CDR3: позиции 99-114 од НИЗА ИД БР: 62 

VL-CDR1: позиции 23-35 од НИЗА ИД БР: 64 

VL-CDR2: позиции 51-57 од НИЗА ИД БР: 64 

VL-CDR3: позиции 90-101 од НИЗА ИД БР: 64; 

 

(м) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 66 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР: 66 

VH-CDR3: позиции 100-107 од НИЗА ИД БР: 66 

VL-CDR1: позиции 24-34 од НИЗА ИД БР: 68 

VL-CDR2: позиции 50-56 од НИЗА ИД БР: 68 

VL-CDR3: позиции 89-97 од НИЗА ИД БР: 68; 

 

(н) 

 

VH-CDR1: позиции 31-37 од НИЗА ИД БР: 70 

VH-CDR2: позиции 52-67 од НИЗА ИД БР: 70 

VH-CDR3: позиции 100-113 од НИЗА ИД БР: 70 

VL-CDR1: позиции 23-33 од НИЗА ИД БР: 72 

VL-CDR2: позиции 49-55 од НИЗА ИД БР: 72 

VL-CDR3: позиции 88-96 од НИЗА ИД БР: 72; 

 

 

 

 

(њ) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 74 

VH-CDR2: позиции 50-66 од НИЗА ИД БР: 74 

VH-CDR3: позиции 99-113 од НИЗА ИД БР: 74 

VL-CDR1: позиции 23-36 од НИЗА ИД БР: 76 

VL-CDR2: позиции 52-58 од НИЗА ИД БР: 76 

VL-CDR3: позиции 91-100 од НИЗА ИД БР: 76; 

 

(о) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 78 

VH-CDR2: позиции 50-65 од НИЗА ИД БР: 78 

VH-CDR3: позиции 98-105 од НИЗА ИД БР: 78 

VL-CDR1: позиции 23-33 од НИЗА ИД БР: 80 

VL-CDR2: позиции 49-55 од НИЗА ИД БР: 80 

VL-CDR3: позиции 88-98 од НИЗА ИД БР: 80; и 

 

(п) 

 

VH-CDR1: позиции 31-35 од НИЗА ИД БР: 82 

VH-CDR2: позиции 50-65 од НИЗА ИД БР: 82 

VH-CDR3: позиции 98-110 од НИЗА ИД БР: 82 

VL-CDR1: позиции 23-33 од НИЗА ИД БР: 84 

VL-CDR2: позиции 49-55 од НИЗА ИД БР: 84 

VL-CDR3: позиции 88-98 од НИЗА ИД БР: 84. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07J 51/00, C 07J 43/00, C 07J 41/00, C 

07J 9/00, A 61K 31/56, A 61P 3/06, A 61P 3/04, A 

61P 1/16, A 61P 3/10  

(11)  10726   (13) Т1 

(21)  2020/631   (22) 14/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201462084769P  26/11/2014  US; 

201514951989  25/11/2015  US and 

201562103374P  14/01/2015  US 

(96)  27/11/2015 EP15864209.0 

(97)  01/07/2020 EP3223822 

(73)  Enanta Pharmaceuticals, Inc. 500 Arsenal 

Street Watertown, MA 02472, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Guoqiang; LONG, Jiang;  OR, Yat 

Sun; SHEN, Ruichao; DAI, Peng; XING, Xuechao 

and HE, Jing 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЖОЛЧНА КИСЕЛИНА 

КАКО FXR/TGR5 АГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение претставено со Формула I, 

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

естер:  

  

кадешто 

Ra е водород или супституиран или 

несупституиран -C1-C8 алкил;  

Rb е избран од групата составена од: -

C(O)NHSO2R1 и -SO2R1; 

R1 е избран од групата составена од:  

1) Халоген; 

2) Хидроксил; 

3) Супституиран или несупституиран -C1-C8 

алкил; 

4) Супституиран или несупституиран -C2-C8 

алкенил; 

5) Супституиран или несупституиран -C2-C8 

алкинил; 

6) Супституиран или несупституиран -C3-C8 

циклоалкил; 

7) Супституиран или несупституиран арил; 

8) Супституиран или несупституиран 

арилалкил; 

9) Супституиран или несупституиран 

хетероциклоалкил; 

10) Супституиран или несупституиран 

хетероарил; 

11) Супституиран или несупституиран 

хетероарилалкил; и  

12)-NR10R11;  

R2 е избран од групата составена од:  

1) Водород; 

2) Супституиран или несупституиран -C1-C8 

алкил;  

3) Супституиран или несупституиран -C2-C8 

алкенил;  

4) Супституиран или несупституиран -C2-C8 

алкинил;  

5) Супституиран или несупституиран 

арилалкил; и  

6) Супституиран или несупституиран арил;  

 

m е избран од 0, 2 и 3;  

R3 е водород, хидроксил, -OSO3H, -OSO3 , -

OAc, -OPO3H2 или -OPO3 2-;  

R4 е водород, халоген, CN, N3, хидроксил, -

OSO3H, -OSO3 , -OAc, -OPO3H2, - OPO3 , -SR2 

или -NHR2, кадешто,  

R2 е дефиниран претходно; 

или R3 и R4 се земени заедно со јаглеродните 

атоми кон којшто тие се сврзани заедно за да 

формира -CH=CH-, aциклоалкил прстен или 

хетероциклоалкил прстен; 

R5 и R6 се независно избрани од водород или 

хидроксил заштитна група R7 е избран од 

групата составена од:  

1) Водород; 

2) Халоген; 
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3) Супституиран или несупституиран -C1-C8 

алкил; 

4) Супституиран или несупституиран -C2-C8 

алкенил; 

5) Супституиран или несупституиран -C2-C8 

алкинил; и 

6) Супституиран или несупституиран -C3-C8 

циклоалкил; и 

R10 и R11 се секој независно избрани од 

водород, супституиран или несупституиран -C1-

C8 алкил, супституиран или несупституиран -

C2-C8 алкенил, супституиран или 

несупституиран -C2-C8 алкинил, супституиран 

или несупституиран -C3-C8 циклоалкил, 

супституиран или несупституиран -C3-C8 

хетероциклоалкил, или R10 и R11 се земени 

заедно со азотот кон којшто тие се сврзани 

формира хетероцикличен прстен. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/30, C 07K 16/40, C 07K 16/32  

(11)  10727   (13) Т1 

(21)  2020/632   (22) 17/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201161444614 P  18/02/2011  US and 

PCT/US2011/050451  02/09/2011  US 

(96)  17/02/2012 EPA12705776.8 

(97)  05/08/2020 EP2675827 

(73)  AbbVie Stemcentrx LLC 1 North 

Waukegan Road, North Chicago, IL 60064-6400 

, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FOORD, Orit; DYLLA, Scott J.; STULL, 

Robert A.; BANKOVICH, Alex; LAZETIC, 

Alexandra Leida Liana and BERNSTEIN, Jeffrey 

(54)  НОВИ МОДУЛАТОРИ И МЕТОДИ НА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Химерно, CDR-пресадено, 

хуманизирано или рекомбинантно човечко 

антитело, или антиген-врзувачки фрагмент од 

истото, што специфично се врзува за човечка 

PTK7 и што содржи варијабилни региони на 

лесен и тежок ланец, назначено со тоа, што: 

(a) варијабилниот регион на лесен ланец 

содржи три CDRи утврдени како остатоци 24-34 

од СЕК ИД БР: 62 за VL CDRостатоци 50-56 од 

СЕК ИД БР: 62 за VL CDR2, и остатоци 89-97 од 

СЕК ИД БР: 62 за VL CDR3, и варијабилниот 

регион на тежок ланец содржи три CDRи 

утврдени како остатоци 31-35 од СЕК ИД БР: 63 

за VH CDRостатоци 50-65 од СЕК ИД БР: 63 за 

VH CDR2, и остатоци 95-102 од СЕК ИД БР: 63 

за VH CDR3, каде што CDR нумерирањето е 

според Кабат; 

(б) варијабилниот регион на лесен ланец 

содржи три CDRи утврдени како остатоци 23-34 

од СЕК ИД БР: 62 за VL CDRостатоци 50-56 од 

СЕК ИД БР: 62 за VL CDR2, и остатоци 89-97 од 

СЕК ИД БР: 62 за VL CDR3, и варијабилниот 

регион на тежок ланец содржи три CDRи 

утврдени како остатоци 26-32 од СЕК ИД БР: 63 

за VH CDRостатоци 50-58 од СЕК ИД БР: 63 за 

VH CDR2, и остатоци 95-102 од СЕК ИД БР: 63 

за VH CDR3, каде што CDR нумерирањето е 

според Хотиа; или 

(ц) варијабилниот регион на лесен ланец 

содржи три CDRи утврдени како остатоци 30-36 

од СЕК ИД БР: 62 за VL CDRостатоци 46-55 од 

СЕК ИД БР: 62 за VL CDR2, и остатоци 89-96 од 

СЕК ИД БР: 62 за VL CDR3, и варијабилниот 

регион на тежок ланец содржи три CDRи 

утврдени како остатоци 30-35 од СЕК ИД БР: 63 

за VH CDRостатоци 47-58 од СЕК ИД БР: 63 за 

VH CDR2, и остатоци 93-101 од СЕК ИД БР: 63 

за VH CDR3, каде што CDR нумерирањето е 

според МекКалум. 

има уште 18 патентни барања 



 

 

72 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

 



 

 

73 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  A 61K 9/10, A 61K 9/127, A 61P 31/04  

(11)  10730   (13) Т1 

(21)  2020/633   (22) 17/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  12171924  14/06/2012  EP and 13153039  

29/01/2013  EP 

(96)  13/06/2013 EP13732388.7 

(97)  05/08/2020 EP2861214 

(73)  Universität Bern Verwaltungsdirektion 

Hochschulstrasse 4 3012 Bern, 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)  BABIYCHUK, Eduard and DRAEGER, 

Annette 

(54)  ПРИЛАГОДЕНИ ЛИПОЗОМИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Празни липозоми кои што содржат 30% 

(w/w) или повеќе холестерол и сфингомиелин, 

или мешавини од празни липозоми кои што 

содржат 30% (w/w) или повеќе холестерол и 

сфингомиелин, или фосфатидилхолин и 

сфингомиелин, со други празни липозоми со 

дефиниран липиден состав за употреба во 

лекувањето и спречувањето на бактериски 

инфекции. 

има уште 17 патентни барања 

 

 

  



 

 

74 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61K 31/519 

(11)  10731   (13) Т1 

(21)  2020/634   (22) 17/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20160000221  12/04/2016  DK 

(96)  07/04/2017 EP17715943.1 

(97)  29/07/2020 EP3442975 

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

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  KEHLER, Jan; JUHL, Karsten; MARIGO, 

Mauro; JESSING, Mikkel; RASMUSSEN, Lars, 

Kyhn; LANGGÅRD, Morten and VITAL, Paulo, 

Jorge, Vieira 

(54)  1,5-ДИХИДРО-4H-ПИРАЗОЛО[3,4-

D]ПИРАМИДИН-4-ОНИ И 1,5-ДИХИДРО-4H-

ПИРАЗОЛО[4,3-C]ПИРИДИН-4-ОНИ КАКО 

PDE1 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соеднинени на формулата (I) 

               

во која што 

Y e N или CH; 

R1 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат 

рамни или разгранети C2-C8 aлкил, заситен 

моноцикличен C3-C8 циклоалкил, оксетанил, 

тетрахидрофуранил и тетрахидропиранил; од 

кои што сите можат да бидат супституирани 

еднаш или повеќе пати со еден или со повеќе 

супституенти одбрани од групата која што ја 

сочинуваат метил, флуор, хидрокси, цијано и 

метокси; 

R2 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат, 

рамен или разгранет C1-C8 aлкил, фенил, 

бензо[1,3]диоксол и заситен моноцикличен C3-

C8 циклоалкил; или 

R2 e фенил супституиран еднаш или повеќе 

пати со еден или повеќе супституенти одбрани 

од групата која што ја сочинуваат халоген, C1-

C3 aлкил и метокси; или 

R2 e пиридин супституиран со супституент 

одбран од групата која што ја сочинуваат 

халоген, C1-C3 aлкил, C1-C3 aлкокси, C1-C3 

флуороалкокси, C3-C4 циклоалкокси и C4-C5 

метилциклоалкокси; или 

R2 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат 

5-члени хетероарили супстируирани со C1-C3 

aлкил; 

R3 e oдбран од групата која што ја сочинуваат 

рамен или разгранет C1-C3  aлкил и заситен 

моноцикличен C3-C8  cциклоалкил; при што 

секој може опционо да биде супституиран со 

супстинуент одбран од групата која што ја 

сочинуваат халоген, C1-C3 aлкокси, фенил, 

диалкиламин и оксетан; 

и неговите таутомери и фармацевтски 

прифатливи соли. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/29, A 

61P 31/12, A 61P 35/00  

(11)  10734   (13) Т1 

(21)  2020/635   (22) 17/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20100334976P  14/05/2010  US; 

20100376911P  25/08/2010  US and 

WO2011US29930  25/03/2011  US 

(96)  16/05/2011 EP17205199.7 

(97)  01/07/2020 EP3351636 

(73)  Oregon Health & Science University 

690 SW Bancroft Street Mail Code L106TT 

Portland, OR 97239 , US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  Picker, Louis; Frueh, Klaus; Hansen, Scott, 

G.;  Nelson, Jay A. and Jarvis, Michael A. 



 

 

75 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(54)  РЕКОМБИНАНТЕН HCMV И RHCMV 

ВЕКТОРИ КОИ ШТО ГО КОДИРААТ 

ХЕТЕРОЛОГНИОТ АНТИГЕН ИЗОЛИРАН ОД 

ВИРУСОТ НА PARAMYXOVIRIDAE И 

НИВНИТЕ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Рекомбинантниот RhCMV или HCMV 

вектор кој ја опфаќа секвенцата на нуклеинска 

киселина која што го кодира хетерологниот 

антиген, при што хетерологниот антиген 

представува хуман патоген-специфичен 

антиген изолиран од вирусот на 

Paramyxoviridae, при што тој вектор ја вклучува 

делеција на еден или повеќе RhCMV или HCMV 

гени кој што се потребни за или  ја  засилуваат  

репликацијта. 

има уште 15 патентни барања 

 

 



 

 

76 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(51)  H 04N 19/105, H 04N 19/117, H 04N 19/174, 

H 04N 19/82, H 04N 19/6H 04N 19/70, H 04N 

19/46  

(11)  10736   (13) Т1 

(21)  2020/636   (22) 17/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201061427569P  28/12/2010  US and 

201113336675  23/12/2011  US 

(96)  28/12/2011 EP11853888.3 

(97)  22/07/2020 EP2659675 

(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, 1000, 

Скопје 

(72)  HOROWITZ, Michael 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СЕГМЕНТАЦИЈА НА 

СЛИКА СО УПОТРЕБА НА КОЛОНИ 

(57)  1  Постапката за кодирање на видео слика 

(200, 300) која што опфаќа мнозина на блокови 

(1 ... 24) на кодираното стебло распоредени во 

најмалку два реда и мнозина на колони (202, 

203, 302, 303) на блокови на кодирано стебло, 

при што оваа постапка опфаќа: 

кодирање на еден или повеќе елементи на 

синтакса кои што ја дефинираат соодветната 

ширина на колона на секоја колона, на еден или 

повеќе елементи на синтакса поставени во 

една или повеќе структури на синтакса од 

повисоко ниво, при што секоја ширина на 

колона е поголема од еден блок на кодираното 

стебло, а збирот на сите ширини на колони ист 

е на хоризонталната димензија на видео слика 

(200, 300); и кодирање на најмалку еден исечок 

на видео слика, каде што овој најмалку еден 

исечок опфаќа најмалку два блока од 

кодираното стебло сместено во најмалку два 

реда на блокови на кодираното стебло и ги 

опфаќа блоковите од кодираното стебло кои се 

сместени во повеќе од една од колони, 

назначен со тоа, што oваа постапка понатаму 

опфаќа кодирање на мнозина на блокови од 

кодираното стебло, пратено со редослед на 

скенирање по колона на блокови на кодираното 

стебло,  во согласност со што мнозинство на 

блокови од кодирано стебло се кодира  

секвенцијално по колона од лево-кон-десно 

преку мнозинство на колони, и секвенцијално 

по блок на кодирано стебло од лево-кон- десно 

и одозгора-на-долу во рамките на секоја од 

мнозинство на колони така да блоковите од 

кодираното стебло од прва колона (202) во 

редоследот за скенирање по колона се 

кодираат први во колона-на локален редослед 

на скенирање од лево-кон- десно, одозгора-на- 

долу по ширината на првата колона (202) пред 

да се кодираат блоковите на кодираното стебло 

од другата колона (202) во редоследот за 

скенирање по колона. 

има уште 13 патентни барања 



 

 

77 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  C 07D 239/48  

(11)  10738   (13) Т1 

(21)  2020/637   (22) 17/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201461933636P  30/01/2014  US and 

201462025161P  16/07/2014  US 

(96)  29/01/2015 EP15743503.3 

(97)  17/06/2020 EP3099302 

(73)  Signal Pharmaceuticals, LLC 10300 

Campus Point Drive Suite 100 San Diego, CA 

9212US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  MAN, Hon-Wah; ZOU, Nanfei; HILGRAF, 

Robert; LI, Ying; XU, Jean; FERRETTI, Antonio 

Christian; MUSLEHIDDINOGLU, Jale; YONG, 

Kelvin Hin-yeong; BEAUCHAMPS, Marie Georges; 

KOTHARE, Mohit Atul; BOERSEN, Nathan 

Andrew; NAGY, Mark A.; ZOU, Daozhong and 

HUANG, Lianfeng 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 2-(ТЕРТ-

БУТИЛАМИНО)-4-((1R,3R,4R)-3-ХИДРОКСИ-4- 

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИНО) -

ПИРИМИДИН-5-КАРБОКСАМИД 

(57)  1  Кристална форма која што содржи 

Соединение или негов тавтомер: 

         

кој што има образец на дифракција на прав со 

Х-зраци која што опфаќа врвови на приближно 

10.55, 13.61 и 19.84° 2θ. 

има уште 3 патентни барања 



 

 

78 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  B 07B 1/50, B 07B 1/14  

(11)  10746   (13) Т1 

(21)  2020/638   (22) 18/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(96)  18/08/2016 EP16762739.7 

(97)  17/06/2020 EP3500376 

(73)  Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9 

02230 Espoo , FI 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   STRÖDER, Michael; VALERY, Roberto;  

BECKER, Roger; SCHIMO, Siegfried; RIMASZEKI, 

Gergö; KOTRC, Michal; SIAUW, Vincent and 

LANG, Sebastian 

(54)  САМОЧИСТЕЧКО СИТО СО ВАЛЈАЦИ 

(57)  1  Процес за чистење на сито со валјаци 

(1) кој што транспортира и скенира честички со 

помош на најмалку три ротирачки валјаци (5) 

кои што се инсталирани еден по друг на 

дадените растојанија (6) и се поставени 

трансверзално во однос на правецот на 

транспорт (11) на честичките за да се прикаже 

посакуваниот опсег на големини на честичките, 

што се карактеризира со тоа што најмалку еден 

валјак (5) ја менува својата периферна брзина 

така што за одреден временски период за 

најмалку еден пар на соседни валјаци, еден 

валјак има поголема периферна брзина од 

другиот и / или неговиот правец на ротација со 

текот на времето во дефинирани временски 

интервали за дефинирани временски периоди 

така што за овој дефиниран временски период 

за најмалку еден пар на соседни валјаци двата 

валјаци се тркалаат во спротивни правци на 

ротација и со тоа што најмалку еден валјак се 

сопира во дефинирани временски интервали. 

има уште 12 патентни барања 



 

 

79 

 

Патенти/Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(51)  E 05F 5/00, E 05F 1/16  

(11)  10747   (13) Т1 

(21)  2020/640   (22) 18/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20150031674  19/11/2015  ES 

(96)  18/11/2016 EP16382536.7 

(97)  20/05/2020 EP3170956 

(73)  Adinor, S.L. C/ Pico de los Conejos n° 2 

47003 Santovenia de Pisuerga (Valladolid), ES 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  MUÑOZ PELAYO, Ricardo 

(54)  “ПРИДУШУВАЧКИ СИСТЕМ ЗА 

ПЛАКАРИ СО ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ” 

(57)  1  Придушувачки систем за плакари со 

лизгачки врати (2) што содржи: 

 

- придушувачки уред (1) и придвижувачки 

елемент (3), при што наведениот придушувачки 

уред (1) се постававува на горна водилка (2a) 

на рамката на врата (2) и наведениот 

придвижувачки елемент (3) е споен на вратата 

(2) и содржи најмалку едно испакнување (3a) 

конфигурирано за остварување контакт со 

уредот за придушување (1) и за намалување на 

неговата брзина на затворање; a при тоа 

придушувачкиот уред (1) содржи: 

 

- долгнавесто тело (4) кое има придушувачки 

елемент, што дефинира надолжна насока на 

долгнавестото тело (4) паралелнa со горната 

водилка на рамката (2a) на вратата (2) на 

плакарот; и 

- пар соодветни потпорни делови (5,6) споени 

со краевите на наведеното долгнавесто тело 

(4), така што секој потпорен дел (5,6) има 

правоаголна основа на која еден од краевите 

на долгнавестото тело (4) е споен и два пара на 

прирабници (7) се наоѓаат на страните на 

правоаголната основа на самиот потпорниот 

дел (5,6), така што секој од паровите 

прирабници (7) се наоѓа на страните на 

правоаголната основа на секој потпорен дел, и 

во насока паралелна со надолжната насока на 

долгнавестото дело (4), а наведените 

прирабници (7) се конфигурирани така што 

овозможуваат придушувачкиот уред (1) да се 

прицврсти на горната водилка (2а) на самиот 
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плакар како резултат на притисокот од 

наведените прирабници (7) врз страничните 

ѕидови на водилката (2а) и да овозможи 

наведениот придушувачки уред (1) да се лизга 

придвижен од придвижувачкиот елемент (3) за 

време на релативното движење меѓу двете. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395, A 61K 47/26, A 

61K 9/00, A 61K 31/485, A 61K 47/18  

(11)  10748   (13) Т1 

(21)  2020/641   (22) 18/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201029322710P  08/01/2010  US 

(96)  07/01/2011 EP18174400.4 

(97)  12/08/2020 EP3409269 

(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)  GRAHAM, Kenneth, S.; KAMEN, Douglas, E.; 

WALSH, Scott, M. and  DIX, Daniel, B 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ ФОРМУЛАЦИИ 

КОИШТО СОДРЖАТ АНТИТЕЛА ЗА АНТИ-

ИНТЕРЛЕУКИН-6 РЕЦЕПТОР (IL-6R) 

(57)  1  Претходно наполнет шприц којшто 

содржи фармацевтска формулација којашто 

содржи:  

(i) човечко антитело коешто специфично се 

врзува за човечки интерлеукин-6 рецептор (hIL-

6R), кадешто антителото е со концентрација од 

5 mg/ml до 200 mg/ml и содржи тешка низа на 

варијабилен регион којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:18 

и лесна низа на варијабилен регион којашто 

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:26;  

(ii) хистидин со концентрација од 10 mM до 25 

mM;  

(iii) аргинин со концентрација од 25 mM до 50 

mM;  

(iv) сукроза со количина од 5% до 10% w/v; и 

(v) полисорбат 20 во количина од 0.1% до 0.2% 

w/v.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/352, A 61K 36/185, A 61K 45/06, A 

61P 25/08  

(11)  10749   (13) Т1 

(21)  2020/643   (22) 19/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201418170  14/10/2014  GB 

(96)  14/10/2015 EP15784107.3 

(97)  27/05/2020 EP3206715 

(73)  GW Research Limited Sovereign House, 

Vision Park Histon Cambridge, CB24 9BZ 

, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GUY, Geoffrey; WRIGHT, Stephen; MEAD, 

Alice and THIELE, Elizabeth 

(54)  УПОТРЕБА НА КАНАБИДИОЛ ВО 

ЛЕКУВАЊЕТО НА КОМПЛЕКСОТ  

НА ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА 

(57)  1  (CBD) за употреба во лекувањето на 

генерализирани или фокални напади со 

оштетување кај пациент со комплекс на 

туберозна склероза (TSC) каде што 

генерализираните напади вклучуваат еден или 

повеќе под-типови на напади: тонични; 

атонични; тонични-клонични напади и отсуство 

на напади; каде што CBD е во форма на многу 

прочистен екстракт од канабис кој што содржи 

најмалку 98% (w/w) CBD или е присутен како 

синтетичко соединение. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/543  

(11)  10750   (13) Т1 

(21)  2020/645   (22) 19/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20130004352  11/03/2013  GB 

(96)  11/03/2014 EP14710370.9 

(97)  27/05/2020 EP2972357 

(73)  The Francis Crick Institute Limited 

1 Midland Road London NW1 1AT, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LARIJANI, Banafshe; PARKER, Peter and  

VEERIAH, Selvaraju 

(54)  МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ НА 

МОЛЕКУЛИ ВО ПРИМЕРОК 

(57)  1  Ин витро метод за детектирање на 

молекули, применува: 

а. барем две примарни антитела, каде што 

првото примарно антитело ја врзува првата 

страна на молекулата и второто примарно 

антитело ја врзува втората страна на 

молекулата, каде што втората страна е 

различна од првата страна и каде што првото и 

второто примарно антитело се имунолошки 

различни; 

б. барем две секундарни антитела, каде што 

барем едно од секундарните антитела е 

фрагмент од антитело од целосен 

имуноглобулин или фрагмент од антиген-

врзувачки целосен имуноглобулин, и каде што 

првото секундарно антитело е маркирано со 

флуоресцентно резонантен енергетски 

пренослив (FRET) донор и се врзува за првото 

примарно антитело; и второто секундарно 

антитело е конјугирано или фузирано на ензим 

или го врзува второто примарно антитело, каде 

што првото секундарно антитело не го врзува 

второто примарно и второто секундарно 

антитело не го врзува првото примарно 

антитело; 

в. конјугат кој се состои од FRET акцептор и 

супстрат специфичен за ензимите, каде што 

кога супстратот реагира со ензимите, активира 

конјугирани форми, кои активирани конјугирани 
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форми ги врзуваат деловите богати со 

електрони на молекуларната површина што се 

од 2 до 9 nm или помалку од 100 kDa од 

ензимот; 

 

каде што методот се состои од изведување на 

следниве чекори по ред: 

 

г. допирање на примерок со барем двете 

примарни антитела; 

д. допирање на примерокот со барем двете 

секундарни антитела; 

ѓ. изведување на чекор на миење; 

е. допирање на примерокот со конјугатот; и 

ж. детектирање на каков било FRET сигнал 

генериран преку FRET акцепторот, 

 

каде што позитивен FRET сигнал ќе биде 

детектиран кога FRET донорот е на врската на 

првото секундарно антитело и FRET акцепторот 

е на врската на активираниот конјугат и FRET 

донорот е лоциран во доменот на помалку од 

10 nm од FRET акцепторот, и 

каде што нема детектиран FRET сигнал кога 

FRET донорот е на врската на првото 

секундарно антитело и FRET акцепторот е на 

врската на активираниот конјугат и FRET 

донорот е лоциран на повеќе од 10 nm од FRET 

акцепторот, или  една или и двете од првите и 

вторите страни не се присутни во примерокот.      

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/04, C 07D 413/12, C 07D 213/76, 

A 61K 31/5377, A 61P 3/00, A 61P 35/00  

(11)  10751   (13) Т1 

(21)  2020/646   (22) 20/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20160156530  19/02/2016  EP 

(96)  17/02/2017 EP17705878.1 

(97)  01/07/2020 EP3416945 

(73)  Sprint Bioscience AB Hälsovägen 7 141 57 

Huddinge , SE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MARTINSSON, Jessica; ANDERSSON, 

Martin; LINDSTRÖM, Johan; FORSBLOM, 

Rickard;  RAHM, Fredrik; GINMAN, Tobias and 

VIKLUND, Jenny 
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(54)  6-АРИЛ-4-(МОРФОЛИН-4-ИЛ)-1H-

ПИРИДИН-2-ОН СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО СЕ 

КОРИСНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК И 

ДИЈАБЕТЕС  

(57)  1  Соединение со формула (I)  

 

  

 

кадешто  

R1 е арил или хетероарил, споменатиот арил и 

споменатиот хетероарил е моно- или 

бицикличен и опционално супституиран со еден 

или повеќе од R5, R6, R7 и R8; 

R2, R3 и R4 се независно избрани од халоген, 

C1-C3 халоалкил и C1-C3 алкил; 

R5, R6, R7 и R8 се независно избрани од 

халоген, C1-C6алкил, C1-C6алкокси, C1-

C6халоалкил, амино, -NHSO2R9, хидрокси, 

фенил и моноцикличен хетероарил;  

R9 е C1-C3халоалкил или C1-C3алкил; 

и фармацевтски прифатливи соли, таутомери и 

негови стереоизомери. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 519/00, C 07K 7/02, C 

07K 16/28, A 61K 31/5513, A 61P 35/00  

(11)  10752   (13) Т1 

(21)  2020/647   (22) 21/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201462045248 P  03/09/2014  US; 

201462087040 P  03/12/2014  US; 201562149370 

P  17/04/2015  US and 201562164305 P  

20/05/2015  US 

(96)  02/09/2015 EP15763739.8 

(97)  10/06/2020 EP3189056 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CHARI, Ravi V.J.; MILLER, Michael Louis 

and SHIZUKA, Manami 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ЦИТОТОКСИЧКИ 

БЕНЗОДИАЗЕПИН 

(57)  1  Цитотоксично соединение претставено 

со следната формула:  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

L' е претставен со следната формула: 

-NR5-P-C(=O)-(CRaRb)m-J   (B1); 

-NR5-P-C(=O)-Cy-(CRaRb)m'-J     (B2); 

или 

-NR5-P-C(=O)-(CRaRb)m-S-Zs       (B3); 

или каде што:  

P е аминокиселински остаток или пептид кој 

што содржи помеѓу 2 и 20 аминокиселински 

остатоци;  
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J е N- хидроксукцинимид естер, N- хидрокси 

сулфосукцинимид естер, нитрофенил естер, 

динитрофенил естер, сулфо-тетрафлурофенил 

естер и пентафлуорофенил естер; 

Ra и Rb, за секоја појава, се секој независно -H, 

(C1-C3)алкил или наполнет супституент или 

јонизирачка група Q, каде што Q е SO3H или 

негова фармацевтски прифатлива сол; 

m е цел број од 1 до 6; 

m’ е 0 или цел број од 1 до 6; 

Cy е цикличен алкил кој што има 5 или 6 

прстенести јаглеродни атоми незадолжително 

заменети со халоген, -OH, (C1-C3)алкил, (C1-

C3)алкокси, или хало(C1-C3)алкил; и 

 

Zs е -H, -SRd, -C(=O)Rd1 или е селектиран од 

која било од следниве формули:  
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или 
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каде што: 

 

q е цел број од 1 до 5;  

n’ е цел број од 2 до 6; 

U е -H или SO3M; 

M е H+, Na+ или K+; 

Rd е линеарен или разгранет алкил кој што има 

1 до 6 јаглеродни атоми или е селектиран од 

фенил, нитрофенил, динитрофенил, 

карбоксинитрофенил, пиридил или 

нитропиридил; и 

Rd1 е линеарен или разгранет алкил кој што 

има 1 до 6 јаглеродни атоми; 

 

L” и L’” се двата -H; 

дуплата линија  помеѓу N и C претставува 

единечна врска или двојна врска, под услов ако 

кога е двојна врска X е отсутен и Y е -H, или 

линеарен или разгранет алкил кој што има 1 до 

4 јаглеродни атоми, и кога е единечна врска, X 

е -H, Y е -OH или - SO3M; 

RR2, R3, R4, R1’, R2’, R3’ и R4’ се сите -H; 

R6 е -OMe; 

X’ и Y’ се двата -H; 

A и A’ се -O-; и 

M е H, Na+ или K+; и 

R5 за секоја појава е независно -H или 

незадолжително заменет линеарен или 

разгранет алкил кој што има 1 до 10 јаглеродни 

атоми. 

има уште 20 патентни барања 
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(51)  F 41A 5/02, F 41A 3/44  

(11)  10753   (13) Т1 

(21)  2020/648   (22) 21/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  16719919.9  20/04/2016  EP 

(96)  20/04/2016 EP16719919.9 

(97)  03/06/2020 EP3446061 

(73)  Arsenal Firearms Finance Limited 

Tortola Aleman, Cordero Galindo & Lee Trust 

(BVI) Limited Road Town, P.O. Box 3175, VG 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје 

(72)  STRESHINSKY, Dimitry 

(54)  РАЧЕН ПИШТОЛ СО УРЕД ЗА 

ЗАКЛУЧУВАЊЕ 

 

(57)  1  Пиштол (1) која што има: 

 

- рамка на пиштолот (2); 

- цевка (4), која што лежи на рамката на 

пиштолот (2), и која што проксимално ја 

ограничува комората за пукање (6) која што се 

протега по должината на една лонгитудинална 

оска (X); 

- лизгач (8), кој што може да се повлекува 

лонгитудинално во однос на цевката (4) помеѓу 

позиција нанапред каде што лизгачот ја затвора 

комората за пукање (6) и позиција наназад каде 

што тој е оддалечен од проксималната уста (12) 

на комората за пукање (6), за да се отвори 

комората за пукање; ориентацијата на комората 

за пукање (6) е во суштина паралелна со 

споменатата оска (X) во позицијата нанапред и 

во позицијата наназад; 

- уред за заклучување (10) кој што механички ги 

заклучува цевката (4) и лизгачот (8) за да се 

придвижат во позицијата нанапред и кој што во 

позицијата наназад е наведуван трансверзално 

во однос на цевката (4) за отклучување на 

лизгачот (8); 

 

при што споменатиот пиштол (1) се 

карактеризира со тоа што лизгачот (8) и уредот 

за заклучување (10) ги ограничуваат 

засводените површини за заклучување (14, 16) 

кои што во позицијата нанапред се споени една 

со друга за заклучување на лизгачот (8), и кои 

што во позицијата наназад се меѓусебно 

оддалечени во трансверзална насока за 

отворање на споменатата комора (6); 

каде што уредот за заклучување (10) има 

обликувано тело (18), кое што ограничува една 

(16) од споменатите засводени површини за 

заклучување и со тоа што во позицијата 

нанапред е најмалку делумно сместен во 

вдлабнато седиште за заклучување (20), кое 

што делумно се протега во дебелината на 

горниот ѕид (22) на лизгачот (8), при што 

споменатото обликувано тело (18) е во суштина 

во форма на U, и каде што споменатиот горен 

ѕид (22) ограничува една навалена седечка 

површина (24), насочена кон рамката на 

пиштолот (2) и споена со формата како 

споменатото тело (18). 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07D 413/14, A 61K 31/422, 

A 61P 35/00  

(11)  10754   (13) Т1 

(21)  2020/650   (22) 24/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  20160017630  18/10/2016  GB 

(96)  18/10/2017 EP17790813.4 

(97)  19/08/2020 EP3529248 

(73)  CellCentric Ltd Chesterford Research Park 

Little Chesterford Cambridge, Cambridgeshire 

CB10 1XL , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PEGG, Neil Anthony; ONIONS, Stuart 

Thomas; TADDEI, David Michel Adrien; 

SHANNON, Jonathan; PAOLETTA, Silvia; 

BROWN, Richard James; SMYTH, Don and 

HARBOTTLE, Gareth 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ  

(57)  1  Соединение коешто е арилимидазолил 

изоксазол со формула (I):  

  

кадешто:  

R0 и R, коишто се истиот или различен, се секој 

H или C1-C6 алкил којшто е несупституиран или 

супституиран со OH, -OC(O)R’ или OR’ кадешто 

R’ е несупституиран C1-C6 алкил; 

W е N или CH; 

R1 е група којашто е несупституирана или 

супституирана и е избран од C-поврзан 4- до 6-

член хетероциклил; C3-C6 циклоалкил; C1-C6 

алкил којшто е несупституиран или 

супституиран со C6-C10 арил, 5- до 12-член N-

којшто содржи хетероарил, C3-C6 циклоалкил, 
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OH, -OC(O)R’ или OR’ кадешто R’ е дефиниран 

погоре; и спиро група со следната формула:  

                       

Y е -CH2-, -CH2CH2- or -CH2CH2CH2-; 

n е 0 или 1; 

R2 е група избран од C6-C10 арил, 5- до 12-

член N-којшто содржи хетероарил, C3-C6 

циклоалкил и C5-C6 циклоалкенил, кадешто 

групата е несупституиранa или супституиранa и 

кадешто C6-C10 арил е опционално фузиран со 

5- или 6-член хетероцикличен прстен;  

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61K 31/4985, A 61K 31/5377, A 61K 

31/55, A 61K 45/06, A 61P 25/18, A 61P 25/22, A 

61P 25/24, A 61P 25/28  

(11)  10771   (13) Т1 

(21)  2020/651   (22) 24/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  2016PA00659  28/10/2016  DK 

(96)  26/10/2017 EP17791080.9 

(97)  29/07/2020 EP3532064 

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

DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  JUHL, Karsten; RASMUSSEN, Lars Kyhn; 

JESSING, Mikkel; LANGGÅRD, Morten; EHLER, 

Jan and VITAL, Paulo, Jorge Vieira 

(54)  КОМБИНИРАНИ ТЕРАПИИ КОИ ШТО ГИ 

ОПФАЌААТ ИМИДАЗОПИРАЗИНОНИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ПСИХИЈАТРИСКИ И/ИЛИ 

КОГНИТИВНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  1) Соединение од формулата (I) 

                  

  

 

во кое што  

n представува 0 или 1; 

q представува 0 или 1; 

R1 e одбран од групата која што ја сочинува 

бензил, инданил, индолин и 5-члениот 

хетероарил; при што сите тие можат да бидат 

супституирани со супституент одбран од 

групата која што ја сочинуваат халоген и C1-C3 

aлкил; или 

R1 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

заситените моноциклични прстења кои што 

содржат 4-6 aтоми на јагленород и 1-2 атоми на 

азот; при што сите тие можат да бидат 

супституирани еднаш или повеќе пати со еден 

или повеќе супституенти одбрани од групата 

која што ја сочинуваат метил, флуор и 

сулфонамид; или 

R1 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

лактамите кои што содржат 4-6 aтоми на 

јагленород; при што сите тие можат да бидат 

супституирани еднаш или повеќе пати со еден 

или повеќе супституенти одбрани од групата 

која што ја сочинуваат метил и флуор; или 

R1 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

бицикличните етри како што е, 7-

oксабицикло[2.2.1]хептан; при што сите тие 

можат да бидат супституирани еднаш или 

повеќе пати со еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата која што ја сочинуваат 
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метил и флуор; или 

R1 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

ленеарен или разгранетиот C1-C8 aлкил, 

заситен моноцикличниот C3-C8 циклоалкил, 

оксетанил, тетрахидрофуранил и 

тетрахидропиранил; при што сите тие можат да 

бидат супституирани еднаш или повеќе пати со 

еден или повеќе супституенти одбрани од 

групата која што ја сочинуваат метил, флуор, 

хидрокси, цијано или метокси: или 

R1 представува линеарен или разгранетиот C1-

C3 aлкил, кој што е супституиран со 

супституент одбран од групата која што ја 

сочинуваат фенил и 5-член хетероарил, при 

што спомнатиот 5-члениот хетероарил може да 

биде супституиран со еден или повеќе C1-C3 

aлкили; или 

R1 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

морфолин, тетрахидрофуран-3-aмин, 

хексахидро-2H-фуро[3,2-b]пирол и 

хомоморфолин; при што сите тие можат да 

бидат супституирани со еден или повеќе 

супституенти одбрани од групата која што ја 

сочинуваат C1-C3 aлкил; 

R2 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

водород, линеарен или разгранетиот C1-C8 

aлкил, фенил, заситен моноцикличниот C3-C8 

циклоалкил, оксетанил, бензо[d][1,3]диоксолил, 

тетрахидрофуранил и тетрахидропиранил; или 

R2 представува фенил или пиридил 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

одбрани од групата која што ја сочинуваат 

хидроксил, амино, цијано, халоген, C1-C3 

aлкил, C1-C3 aлкокси, C3-C5 циклоалкокси, C3-

C5 циклоалкил-метокси, C1-C3 флуороалкокси, 

и -NC(O)CH3; или 

R2 представува 5-член хетероарил кој што 

може да биде супституиран со еден или повеќе 

C1-C3 aлкили; 

R3 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

водород, халоген, C1-C5 aлкил, C3-C5 

циклоалкил и фенил; или 

R3 e одбран од групата која што ја сочинуваат 

фенил супституиран еднаш или повеќе пати со  

C1-C3 aлкил; метил супституиран еднаш, два 

или три пати со флуор; eтил супституиран 

еднаш, два или три пати со флуор; 

R4 представува водород; 

и неговите таутомери и фармацевтски 

прифатливи адициони соли; 

под услов да R2 и R3 не можат да го 

представуваат водородот во исто време; и 

2) друго соединение, при што тоа соединение е 

корисно во лекување на психијатриско 

пореметување; при што спомнатото друго 

соединение е одбрано од групата која што ја 

сочинуваат клозапин, рисперидон, 

палиперидон, оланзапин, кветијапин, 

амилсулприд, зипрасидон, арипипразол, 

брекспипразол, асенапин, халоперидол, 

илоперидон, лурасидон, хлоропромазин, 

блонансерин, перфеназин, левомепромазин, 

сулпирид, флуфеназин, зулкопентиксол, 

флупентиксол и карипразин; при што се 1) и 2) 

за комбинирана употреба во лекување на 

психијатриско и/или когнитивно пореметување. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/42, A 61K 8/64  

(11)  10772   (13) Т1 

(21)  2020/652   (22) 24/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201461976684P  08/04/2014  US 

(96)  07/04/2015 EP15776002.6 

(97)  05/08/2020 EP3128997 

(73)  Boston Pharmaceuticals Inc. 55 

Cambridge Parkway, Suite 400 Cambridge MA 

02142 , US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  CHOWDHURY, Partha; DAMSCHRODER, 

Melissa; TSUI, Ping;  ETTINGER, Catherine; 
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KARNELL, Jodi;  XIAO, Xiaodong;  VARKEY, 

Reena; DRABIC, Stacey; CARTER, Laura; 

HERBST, Ronald; DU, Qun and NAIMAN, Brian, 

Michael 

(54)  ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ СПЕЦИФИЧНИ 

ЗА IL-21 И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело или неговиот 

антиген врзувачки фрагмент кој што се 

специфично врзува за IL-21 кој што го опфаќа 

варијабилниот регион (VH) на тешкиот ланец и 

варијабилниот регион (VL) на лесниот ланец, 

при што 

 

(a) VH oпфаќа аминокиселинската секвенца 

SEQ ID NO: 19; и 

(b) VL oпфаќа аминокиселинската секвенца 

SEQ ID NO: 21. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  B 29C 45/73  

(11)  10773   (13) Т1 

(21)  2020/653   (22) 25/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  13191336  04/11/2013  EP and 14162238  

28/03/2014  EP 

(96)  04/11/2014 EP14809599.5 

(97)  27/05/2020 EP3065928 

(73)  Plastics Unbound GmbH Dufourstrasse 

101 8008 Zürich, CH 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  FRANKSSON, Olof and AXELSSON, Robert 

(54)  КАЛАП ЗА ИНЕКЦИЈА,АЛАТ ЗА 

МОДЕЛИРАЊЕ ИНЕКЦИЈА КОЈ СОДРЖИ 

КАЛАП ЗА ИНЕКЦИЈА,ПОСТАПКИ ЗА 

НЕГОВИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  1. Калап за инекција (1) се состои од: 

 

- плоча за инјекторски калап (2) има прва 

страна од плоча на инјeкторски  калап (4), 

вклучувајки ги првите преполовени 

вдлаблатини на калапот (8a’, 8b’  8c’) од

 една или повеќе вдлабнатини на 

калапот (8a, 8b, 8c, 8d) и спротивна  страна на 

втората плоча на инјекторкиот калап (5) за да 

биде поставен на   инјекторскиот алат за 

обликување (54), 

- плоча со калап за исфрлање (3) има прва 

страна од плочата на калапот за  исфрлање 

(6) вклучувајки ги вторите преполовени 

вдлабнатини на  калапот (8a“, 8b“, 8c“, 8d“) 

од едена или повеќе вдлабнатини за излевање 

(8a,  8b, 8c, 8d) и спротивна страна на 

втората плоча на калапот за  исфрлање (7)  за 
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да биде поставена на инјекторкиот алат за 

обликување (54) 

- првата страна на плочата на инјекторскиот 

калап (4) е свртена кон првата  страна на 

плочата на калапот за исфрлање (6) за да се 

разграничат една или  повеќе вдлабнатини на 

калапот (8a, 8b, 8c, 8d) кога плочата на 

инјекторскиот  калап (2) и плочата на калапот 

за исфрлање (3) се затворени за време на 

 вбризгување на пластичен материал, и 

- најмалку еден среден канал за калење (11;14) 

кој најмалку го поврзува  влезот од 

средината на калење (23;25) на инјекторскиот 

калап (1) со излезот  на средината за калење 

(24;26) на инјекторскиот калап (1), 

- најмалку еден среден канал за калење (11;14) 

кој го утврдува патот на  протокот, кој се 

одвива над една или повеќе од една од едната 

или повеќето  вдлабнатини на калапот (8a, 8b, 

8c, 8d) обиколувајки ја зоната на втората 

 страна на плочата на инјекторскиот 

калап (5) и на втората страна на плочата  на 

калапот за исфрлање (7), најмалку еден среден 

канал за калење (11;14)  овозможува 

слободен отвор (30;33) на наведената втора 

страна на плочата  на калапот (5;7), означен 

со тоа што секоја инјекторска плоча и плоча за 

 исфрлање има еден или неколку канали 

за калење, кои се поединечни и 

 продолжуваат со благо закривување во 

спротивен правец во однос на  зидовите 

на каналите и има надолжен отвор по целата 

своја должина, чиј  отвор се затвара кога 

инјекторскиот калап е поставен на 

инјекторскиот алат  за обликување (54). 

има уште 20 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/04, C 07D 471/04, C 07D 231/12, 

C 07D 487/04, C 07D 417/04, C 07D 417/14, A 

61K 31/437, A 61P 37/00  

(11)  10781   (13) Т1 

(21)  2020/655   (22) 25/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201662394779P  15/09/2016  US 

(96)  06/09/2017 EP17768914.8 

(97)  29/07/2020 EP3512833 

(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)  YU, Maolin; LIU, Pingrong; MILLER, Craig 

Andrew; ZHANG, Zhonghua; RUPPEL, Sabine and 

PADYANA, Anil K. 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ КАРБОКСАМИД 

СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

RIPK2  

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

или негови фармацевтски прифатливи соли, 

кадешто:  

 

X е N и Y е CH; или 

X е CH и Y е N; 

HET е 5-член хетероарил прстен којшто содржи 

еден до три хетероатоми избрани од азот и 

сулфур, кадешто секој хетероарил прстен е 

опционално супституиран со една до две 

супституирачки групи независно избрани од R3 

и R4; или 

HET е 5-член хетероарил прстен којшто содржи 

еден до три хетероатоми избрани од азот и 

сулфур, кадешто секој хетероарил прстен е 

супституиран со два супституирачки групи 

избрани од Ra и Rb, кадешто Ra и Rb заедно со 

атомите кон којшто тие се сврзани формира 5-6 

член хетероцикличен или хетероарил прстен 

којшто може да биде опционално супституиран 

со еден до два супституенти избрани од R3 и 

R4; 

R1 е водород или F; 

R2 е C1-3 алкил или Cl; 

R3 и R4 се секој независно избрани од:  

 

(a) -H, 

(b) -O R5, 

(c) -O- C1-6алкил -O- C1-3 алкил  

(d) -O-C3-6 циклоалкил, 

(e) -C(O)R5, 

(f) C1-6алкил опционално супституиран со една 

до три -OH, флуорин, хетероциклил 

опционално супституиран со оксо, C3-6 

циклоалкил, -CO2R5, -O- C1-6алкил, арил, -

N(R5)(R6), или -C(O)N(R5)(R6), 

(g) C3-6 циклоалкил опционално супституиран 

со една до три-OH, една до три флуорин, C1-

6алкил, -OC1-6алкил, C1-6алкил -OC1-6алкил, 

C1-6алкил -OH, CF3, -OC3-6циклоалкил, -CO2H, 

- CO2R5, C3-6циклоалкил, 5-6 член хетероарил, 

C3-6 хетероциклил, N(R5)(R6), 

или -C(O)N(R5)(R6), 

(h) -CO2R5, 

(i) -C(O)N(R5)(R6), 

(j) -S(O)2N(R5)(R6), 

(k) -S(O)n-R5, 

(l) 5-6 член хетероарил група опционално 

супституирана со една до три групи избран од 

C1-6алкил, C3-6циклоалкил, халоген, -CF3, -

OH, -(CH2)nCO2R5, -C(O)N(R5)(R6), - N(R5)(R6), 

-NH-SO2C1-6алкил, C1-6 алкоксил, C1-6алкил -

O- C1-3 алкил, C1-6алкил хидроксил, C1-3алкил 

-CN, оксо, фенил опционално супституиран со 

халоген и -S(O)nC1-6алкил, 

(m) 4-10 член моноцикличен, бицикличен или 

спироцикличен хетероциклил група којашто 

содржи N, S или O, кадешто секој хетероциклил 
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е опционално супституиран со 1-3 супституенти 

избрани од 3-6 член хетероцикличен прстен, 

халоген, -C1-3алкил , -C1-3алкил -O- C1-3алкил 

и -C1-3алкил - C(O)N(R5)(R6), 

(n) арил, 

(o)- N(R5)(R6);  

R5 и R6 се секој независно избрани од -H, 4-6 

член хетероциклил, -C(O)-C1-3 алкил -C(O)-C1-

3 циклоалкил и -(C1-C6)алкил, кадешто секој R5 

и R6 е независно опционално супституиран со -

OH, C3-6 циклоалкил, -C1-3алкил , -O- C1-

3алкил , -NH-C1-3 алкил или -N-(C1-3-алкил )2; 

или 

R5 и R6 заедно со азотниот атом кон којшто тие 

се сврзани формираат 4-6 член хетероцикличен 

прстен опционално супституиран со метил; и  

n е 0, или 2. 

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  A 01N 43/90, C 07D 471/04  

(11)  10782   (13) Т1 

(21)  2020/656   (22) 26/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  14198495  17/12/2014  EP 

(96)  10/12/2015 EPA15807678.6 

(97)  27/05/2020 EP3233851 

(73)  Syngenta Participations AG 

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MUEHLEBACH, Michel; HUETER, Ottmar 

Franz; EDMUNDS, Andrew; JEANGUENAT, 

André; JUNG, Pierre Joseph Marcel and 

BUCHHOLZ, Anke 

(54)  ПЕСТИЦИДНО АКТИВНИ 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ СО СО 

СУПСТИТУЕНТИ ШТО СОДРЖАТ СУЛФУР 

(57)  1  Соединение со формулата I 

  

назначено со тоа, што 

A претставува CH или N; 

Q е прикачено на 3- или 4-позиција; и е C3-

C6циклоалкил, или C3-C6циклоалкил моно- или 

полисупституиран од супституенти селектирани 

од групата составена од халоген, циано, C1-

C4алкил, C1-C4халоалкил, C3-C6циклоалкил, -

C(O)OH, -C(O)NH2, фенил и фенил кој може да 

е моно- или полисупституиран од супституенти 

селектирани од групата составена од халоген, 

циано, C1-C4алкил, C1-C4халоалкил, C1-

C4халоалкокси, C1-C4алкокси, C1-

C4халоалкилсулфанил, C1-C4хало-

алкилсулфинил, C1-C4халоалкилсулфонил и -

C(O)C1-C4халоалкил; 

X е S, SO или SO2; 

R1 е C1-C4алкил, C1-C4халоалкил, C3-

C6циклоалкил, C3-C6циклоалкил-C1-C4алкил 

или C3-C6циклоалкил моно- или 

полисупституиран од супституенти селектирани 

од групата составена од халоген, циано и C1-

C4алкил; или 

R1 е C3-C6циклоалкил-C1-C4алкил моно- или 

полисупституиран од супституенти селектирани 

од групата составена од халоген, циано и C1-

C4алкил; или 

R1 е C2-C6алкенил, C2-C6халоалкенил или C2-

C6алкинил; 

R2 е халоген, циано, C1-C6халоалкил или C1-

C6халоалкил супституиран од еден или два 

супституенти селектирани од групата составена 

од хидроксил, метокси и циано; или 

R2 е C1-C4халоалкилсулфанил, C1-

C4халоалкилсулфинил, C1-C4халоалкил-

сулфонил, O(C1-C4халоалкил), или -C(O)C1-

C4халоалкил; или 

R2 е C3-C6циклоалкил кој може да е моно- или 

полисупституиран од супституенти селектирани 

од групата составена од халоген, циано и C1-

C4алкил; 

X1 е O, S или NR3, каде што R3 е водород, C1-
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C4алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, C1-

C4алкокси-C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил; и 

агрохемиски прифатливи соли, стереоизомери, 

енантиомери, таутомери и N-оксиди на 

соединенијата со формулата I. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/00, C 

12P 21/08, C 12P 21/00, A 61K 39/395, A 61K 

39/00  

(11)  10783   (13) Т1 

(21)  2020/657   (22) 26/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  201562207164 P  19/08/2015  US 

(96)  18/08/2016 EPA16837818.0 

(97)  24/06/2020 EP3337502 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DEPAZ, Roberto; DEJESUS, Natalie and 

BEE, Jared 

(54)  СТАБИЛНА АНТИ-IFNAR1 

ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Антитело формулација што содржи: 

а. 100 mg/mL до 200 mg/mL анифролумаб; 

б. 40 mM до 60 mM лизин HCl; 

ц. 100 mM до 160 mM трехалоза дихидрат; 

д. 0.02% до 0.1% полисорбат 80; 

е. 15 mM до 35 mM хистидин/хистидин HCl, 

 назначено со тоа, што формулацијата е 

на pH од околу 5.5 до околу 6.5. 

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07B 59/00, C 07D 487/04, A 61K 101/02, A 

61K 51/04  

(11)  10784   (13) Т1 

(21)  2020/658   (22) 26/08/2020 

(45) 30/11/2020 

(30)  15201240  18/12/2015  EP 

(96)  16/12/2016 EPA16812961.7 

(97)  12/08/2020 EP3389727 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VAN GOOL, Michiel Luc Maria; ANDRÉS-

GIL, José Ignacio; BORMANS, Guy Maurits R. and 

VERBEEK, Joost 

(54)  РАДИООЗНАЧЕНИ MGLUR2/3 ПЕТ 

ЛИГАНДИ 
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(57)  1  Соединение според формулата (I) 

  

 назначено со тоа, што R1 е -CH2F и R2 

е -H, или R1 е -H и R2 е -CH2F, и каде што 

барем еден атом е радиоактивен, или 

фармацевтски прифатлива сол или солват на 

истото, за употреба во прикажување или 

квантифицирање на mGlu2 и 3 рецепторите. 

има уште 14 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА  

ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT 

NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të 

patentave (KNP) 

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i 

dokumentit 

 

(51) (51) основен / bazë (11) (13) 

8C07D403/14 8C07D401/06 10759 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10766 T1 

8A61K31/437 8C07D231/12 10781 T1 

8C07D487/04 8C07D231/12 10781 T1 

8C12P21/00 8A61K39/00 10783 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 10792 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 10712 T1 

8C07D233/86 8C07D233/86 10728 T1 

8C07K1/18 8B01D15/32 10768 T1 

8A23L33/135 8A61K35/747 10769 T1 

8A61K31/437 8C07D487/04 10731 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10731 T1 

8A47J31/44 8A47J31/40 10732 T1 

8A61P35/00 8A61K41/00 10733 T1 

8A61K47/18 8A61K9/00 10748 T1 

8A61K36/185 8A61K45/06 10749 T1 

8A61K31/517 8C07D239/96 10718 T1 

8C07D401/06 8C07D239/96 10718 T1 

8A61P29/00 8C07D209/46 10719 T1 

8A61K45/00 8A61K31/497 10723 T1 

8A61P35/02 8A61K31/497 10723 T1 

8C12N15/63 8C07K16/40 10740 T1 

8H04N19/176 8H04N19/70 10741 T1 

8C12N15/11 8C12N15/113 10743 T1 

8C07J31/00 8C07J3/00 10711 T1 

8A61K47/14 8C07F13/00 10756 T1 

8A61K31/4436 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K31/4709 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/498 8C07D209/08 10785 T1 

8C07D413/12 8C07D213/76 10751 T1 

8C08B37/18 8C08B37/18 10714 T1 

8A61K31/728 8A61K8/04 10787 T1 

8A23L2/04 8A23L2/78 10788 T1 

8A61K35/12 8A61K35/44 10715 T1 

8A61K35/44 8A61K35/44 10715 T1 

8A61P27/02 8A61K35/44 10715 T1 

8A61P35/00 8C07D401/06 10759 T1 

8A61P29/00 8A61K35/741 10777 T1 

8A61P37/00 8C07D231/12 10781 T1 

8C07D417/04 8C07D231/12 10781 T1 

8C07K16/00 8A61K39/00 10783 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4985 10771 T1 

8C07K16/42 8A61K8/64 10772 T1 

8A61K45/06 8A61K31/519 10725 T1 

8C07D471/14 8A61K31/519 10725 T1 

8A61P3/04 8C07J41/00 10726 T1 

8A61K31/4188 8C07D233/86 10728 T1 

8A61K9/00 8A61K35/747 10769 T1 

8A61P1/00 8A61K35/747 10769 T1 

8A61K41/00 8A61K41/00 10733 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 10748 T1 

8A61K31/352 8A61K45/06 10749 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/497 10723 T1 

8C05F11/02 8C05F11/02 10724 T1 

8H04N19/593 8H04N19/70 10741 T1 
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8H04N19/11 8H04N19/70 10742 T1 

8H04N19/157 8H04N19/70 10742 T1 

8H04N19/70 8H04N19/70 10742 T1 

8C07H21/04 8C12N15/113 10743 T1 

8A61P25/08 8C07J3/00 10711 T1 

8A61K9/10 8A61K9/10 10730 T1 

8C07F15/02 8C07F13/00 10756 T1 

8C07H21/00 8C07H21/00 10774 T1 

8A61K31/4035 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/497 8C07D209/08 10785 T1 

8C07D401/14 8C07D401/02 10745 T1 

8A61K31/422 8C07D413/14 10754 T1 

8A61K31/713 8C08B37/18 10714 T1 

8A23L2/78 8A23L2/78 10788 T1 

8A61K35/50 8A61K35/44 10715 T1 

8C07D471/04 8C07D401/06 10759 T1 

8A61K38/10 8A61K38/10 10764 T1 

8C07K14/705 8A61K38/10 10764 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 10776 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 10783 T1 

8A61K51/04 8A61K51/04 10784 T1 

8H02K13/00 8B24B23/08 10790 T1 

8H01M2/10 8H01M10/42 10791 T1 

8C07K1/20 8B01D15/32 10768 T1 

8A23L33/21 8A61K35/747 10769 T1 

8C07K16/28 8A61P35/00 10770 T1 

8B82Y5/00 8A61K41/00 10733 T1 

8A61P35/00 8C12N15/869 10734 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 10748 T1 

8A61P37/00 8C07K16/24 10721 T1 

8H04W28/06 8H04W28/06 10722 T1 

8A61K31/517 8A61K31/497 10723 T1 

8A61P35/00 8A61K31/497 10723 T1 

8H04N19/61 8H04N19/70 10736 T1 

8C07J63/00 8C07J63/00 10739 T1 

8H04N19/61 8H04N19/70 10742 T1 

8H04N19/91 8H04N19/70 10742 T1 

8C12Q1/68 8C12N15/113 10743 T1 

8A61K9/127 8A61K9/10 10730 T1 

8A61P3/10 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K31/416 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/4725 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/501 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/497 8C07D401/02 10745 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10752 T1 

8C07D471/04 8C07D413/14 10754 T1 

8A61Q19/00 8A61K8/04 10787 T1 

8A61K31/4725 8C07D401/06 10759 T1 

8A61P25/28 8A61K31/397 10765 T1 

8C07D403/04 8C07D231/12 10781 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10783 T1 

8B23P6/00 8B24B23/08 10790 T1 

8B24B23/08 8B24B23/08 10790 T1 

8A61P25/24 8A61K31/4985 10771 T1 

8A61K8/64 8A61K8/64 10772 T1 

8C07K16/28 8A01K67/027 10712 T1 

8C07J41/00 8C07J41/00 10726 T1 

8C07D491/107 8C07D233/86 10728 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 10770 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10731 T1 

8A23L2/54 8A47J31/40 10732 T1 

8A61K39/29 8C12N15/869 10734 T1 

8A61K31/485 8A61K9/00 10748 T1 

8A61P25/08 8A61K45/06 10749 T1 

8H04N19/117 8H04N19/70 10736 T1 

8A61P29/00 8C07J63/00 10739 T1 

8H04N19/105 8H04N19/70 10742 T1 

8A61P25/28 8C12N15/113 10743 T1 

8C07J9/00 8C07J3/00 10711 T1 

8A61K31/53 8C07D253/08 10716 T1 

8A61K31/155 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K31/404 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/4184 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/427 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/437 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/454 8C07D209/08 10785 T1 

8A61P3/00 8C07D213/76 10751 T1 

8C07K16/28 8C07D487/04 10752 T1 

8F41A5/02 8F41A3/44 10753 T1 

8A61K8/04 8A61K8/04 10787 T1 

8A61K38/17 8C12N15/113 10789 T1 

8C07D401/14 8C07D401/06 10759 T1 
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8B04C5/04 8B04C5/12 10761 T1 

8A61K38/17 8A61K38/10 10764 T1 

8A61P1/14 8A61K35/741 10777 T1 

8C07D231/12 8C07D231/12 10781 T1 

8C07D417/14 8C07D231/12 10781 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 10783 T1 

8H01M10/44 8H01M10/42 10791 T1 

8H02J7/00 8H01M10/42 10791 T1 

8A61K31/50 8A61K9/08 10792 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/4985 10771 T1 

8A61P25/28 8A61K31/4985 10771 T1 

8A61K31/4245 8C07D271/08 10763 T1 

8A61P35/00 8C07D271/08 10763 T1 

8C07D271/08 8C07D271/08 10763 T1 

8A61K31/44 8A61K31/519 10725 T1 

8A61P1/16 8C07J41/00 10726 T1 

8C07J43/00 8C07J41/00 10726 T1 

8C07K16/30 8C07K16/40 10727 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 10727 T1 

8A61P35/00 8C07D233/86 10728 T1 

8A61K35/747 8A61K35/747 10769 T1 

8A47J31/40 8A47J31/40 10732 T1 

8C12N15/33 8C12N15/869 10734 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10735 T1 

8B07B1/14 8B07B1/14 10746 T1 

8C07D239/96 8C07D239/96 10718 T1 

8A61K31/435 8C07D209/46 10719 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 10721 T1 

8H04N19/105 8H04N19/70 10736 T1 

8H04N19/70 8H04N19/70 10736 T1 

8H04N19/44 8H04N19/70 10741 T1 

8H04N19/117 8H04N19/70 10742 T1 

8H04N19/176 8H04N19/70 10742 T1 

8H04N19/593 8H04N19/70 10742 T1 

8C07J43/00 8C07J3/00 10711 T1 

8A61P31/04 8A61K9/10 10730 T1 

8A61K9/00 8C07F13/00 10756 T1 

8C07F1/08 8C07F13/00 10756 T1 

8F21S9/03 8F21S9/03 10757 T1 

8B65D17/00 8B65D17/00 10758 T1 

8A61K31/7042 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K47/38 8A61K45/06 10778 T1 

8A61P35/00 8C07D401/02 10745 T1 

8C07D401/02 8C07D401/02 10745 T1 

8C07D401/04 8C07D401/02 10745 T1 

8A61K31/5377 8C07D213/76 10751 T1 

8A61P35/00 8C07D213/76 10751 T1 

8C07K7/02 8C07D487/04 10752 T1 

8C07D413/04 8C07D413/04 10786 T1 

8C08B37/08 8A61K8/04 10787 T1 

8C08L5/08 8A61K8/04 10787 T1 

8C07K14/47 8C12N15/113 10789 T1 

8C07D407/14 8C07D401/06 10759 T1 

8C07D413/06 8C07D401/06 10759 T1 

8B04C5/23 8B04C5/12 10761 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10782 T1 

8C12P21/08 8A61K39/00 10783 T1 

8A61K101/02 8A61K51/04 10784 T1 

8C07B59/00 8A61K51/04 10784 T1 

8G01R31/36 8H01M10/42 10791 T1 

8A61P25/18 8A61K31/4985 10771 T1 

8C07D413/04 8C07D271/08 10763 T1 

8A61P3/06 8C07J41/00 10726 T1 

8A61P3/10 8C07J41/00 10726 T1 

8C07K16/32 8C07K16/40 10727 T1 

8B65F1/00 8B65F1/00 10729 T1 

8B01D15/32 8B01D15/32 10768 T1 

8B01D15/36 8B01D15/32 10768 T1 

8C07K1/36 8B01D15/32 10768 T1 

8C07K14/435 8B01D15/32 10768 T1 

8A61P31/12 8C12N15/869 10734 T1 

8A61P25/00 8C07D487/04 10735 T1 

8B07B1/50 8B07B1/14 10746 T1 

8A61K39/395 8A61K9/00 10748 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 10749 T1 

8A61P9/00 8C07D239/96 10718 T1 

8A61K31/497 8A61K31/497 10723 T1 

8C05F11/10 8C05F11/02 10724 T1 

8C05G3/00 8C05F11/02 10724 T1 

8A61K31/56 8C07J63/00 10739 T1 

8H04N19/182 8H04N19/70 10742 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 10743 T1 
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8C07H21/02 8C12N15/113 10743 T1 

8E04B1/76 8E04B1/76 10744 T1 

8E04F13/04 8E04B1/76 10744 T1 

8A61K31/56 8C07J3/00 10711 T1 

8A61K45/06 8C07J3/00 10711 T1 

8A61P25/00 8C07J3/00 10711 T1 

8C07J3/00 8C07J3/00 10711 T1 

8C07J33/00 8C07J3/00 10711 T1 

8C07F15/04 8C07F13/00 10756 T1 

8C12P19/34 8C07H21/00 10774 T1 

8A61K31/7034 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K31/428 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/4439 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/506 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/517 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/5377 8C07D209/08 10785 T1 

8A61K31/444 8C07D401/02 10745 T1 

8C07D413/04 8C07D213/76 10751 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 10754 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 10754 T1 

8A23L27/30 8A23L2/78 10788 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 10789 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 10759 T1 

8B04C5/12 8B04C5/12 10761 T1 

8A61K31/397 8A61K31/397 10765 T1 

8A61P37/04 8C07K16/28 10766 T1 

8A61K9/00 8A61K35/741 10777 T1 

8A01N43/90 8C07D471/04 10782 T1 

8H01R43/14 8B24B23/08 10790 T1 

8H01M10/42 8H01M10/42 10791 T1 

8H01M10/48 8H01M10/42 10791 T1 

8A61P9/04 8A61K9/08 10792 T1 

8B29C45/73 8B29C45/73 10773 T1 

8C07K16/00 8A01K67/027 10712 T1 

8C07D213/81 8C07D213/81 10713 T1 

8C07J51/00 8C07J41/00 10726 T1 

8C07J9/00 8C07J41/00 10726 T1 

8A61K31/4166 8C07D233/86 10728 T1 

8E05F1/16 8E05F5/00 10747 T1 

8E05F5/00 8E05F5/00 10747 T1 

8A61P35/00 8C07D239/96 10718 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 10720 T1 

8A61P43/00 8A61K31/497 10723 T1 

8H04N19/174 8H04N19/70 10736 T1 

8H04N19/46 8H04N19/70 10736 T1 

8H04N19/82 8H04N19/70 10736 T1 

8A61K48/00 8C12N15/113 10743 T1 

8C07J41/00 8C07J3/00 10711 T1 

8C07F13/00 8C07F13/00 10756 T1 

8F21V21/116 8F21S9/03 10757 T1 

8C12N15/113 8C07H21/00 10774 T1 

8A61K39/155 8A61K39/155 10775 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K31/423 8C07D209/08 10785 T1 

8G01N33/543 8G01N33/543 10750 T1 

8C07D213/76 8C07D213/76 10751 T1 

8A61K31/5513 8C07D487/04 10752 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10752 T1 

8A61P25/28 8C07D413/04 10786 T1 

8A61K8/73 8A61K8/04 10787 T1 

8C07D413/14 8C07D401/06 10759 T1 

8C11D3/38 8C11D3/38 10760 T1 

8A61K35/741 8A61K35/741 10777 T1 

8C07D471/04 8C07D231/12 10781 T1 

8C07K16/18 8A61K39/00 10783 T1 

8C07D487/04 8A61K51/04 10784 T1 

8B24B5/36 8B24B23/08 10790 T1 

8A61K9/19 8A61K9/08 10792 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 10771 T1 

8A61K31/55 8A61K31/4985 10771 T1 

8A61P25/22 8A61K31/4985 10771 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 10725 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 10725 T1 

8A61K31/56 8C07J41/00 10726 T1 

8A61K9/48 8A61K35/747 10769 T1 

8B01F3/04 8A47J31/40 10732 T1 

8C12N15/869 8C12N15/869 10734 T1 

8A61K31/4985 8C07D487/04 10735 T1 

8C07K16/24 8A61K9/00 10748 T1 

8C07D209/46 8C07D209/46 10719 T1 

8A61K39/395 8C07K16/24 10721 T1 

8A61K39/395 8C07K16/40 10740 T1 
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8C07K16/40 8C07K16/40 10740 T1 

8C12N1/19 8C07K16/40 10740 T1 

8C12N15/13 8C07K16/40 10740 T1 

8C12N5/10 8C07K16/40 10740 T1 

8H04N19/11 8H04N19/70 10741 T1 

8H04N19/157 8H04N19/70 10741 T1 

8H04N19/70 8H04N19/70 10741 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 10743 T1 

8C07J17/00 8C07J3/00 10711 T1 

8C07D253/08 8C07D253/08 10716 T1 

8A61K31/381 8A61K45/06 10778 T1 

8A61P3/04 8A61K45/06 10778 T1 

8A61K31/455 8C07D209/08 10785 T1 

8C07D209/08 8C07D209/08 10785 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 10752 T1 

8F41A3/44 8F41A3/44 10753 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË 

SË DREJTËS SË PATENTAVE 

 

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës 

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit 

ndërkombëtar të patentave (KNP) 

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, 

lloji i dokumentit 

 

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

4D PHARMA PLC A 61P 29/00 MK/P/2019/0562 T1 

4D PHARMA PLC A 61P 1/14 MK/P/2019/0562 T1 

4D PHARMA PLC A 61K 9/00 MK/P/2019/0562 T1 

4D PHARMA PLC A 61K 35/741 MK/P/2019/0562 T1 

ARMOR SOLAR POWER FILMS F 21V 21/116 MK/P/2020/0512 T1 

ARMOR SOLAR POWER FILMS F 21S 9/03 MK/P/2020/0512 T1 

AbbVie Stemcentrx LLC C 07K 16/40 MK/P/2020/0632 T1 

AbbVie Stemcentrx LLC C 07K 16/32 MK/P/2020/0632 T1 

AbbVie Stemcentrx LLC C 07K 16/30 MK/P/2020/0632 T1 

Adinor, S.L. E 05F 5/00 MK/P/2020/0640 T1 

Adinor, S.L. E 05F 1/16 MK/P/2020/0640 T1 

Arsenal Firearms Finance Limited F 41A 5/02 MK/P/2020/0648 T1 

Arsenal Firearms Finance Limited F 41A 3/44 MK/P/2020/0648 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61P 27/02 MK/P/2019/0549 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 35/12 MK/P/2019/0549 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 35/44 MK/P/2019/0549 T1 

Astellas Institute for Regenerative Medicine A 61K 35/50 MK/P/2019/0549 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/517 MK/P/2020/0274 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/497 MK/P/2020/0274 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0274 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2020/0274 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 45/00 MK/P/2020/0274 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 35/02 MK/P/2020/0274 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 43/00 MK/P/2020/0274 T1 

Astrazeneca AB A 61K 39/00 MK/P/2020/0657 T1 

Astrazeneca AB C 12P 21/08 MK/P/2020/0657 T1 

Astrazeneca AB C 12P 21/00 MK/P/2020/0657 T1 

Astrazeneca AB A 61K 39/395 MK/P/2020/0657 T1 

Astrazeneca AB C 07K 16/18 MK/P/2020/0657 T1 

Astrazeneca AB C 07K 16/28 MK/P/2020/0657 T1 

Astrazeneca AB C 07K 16/00 MK/P/2020/0657 T1 
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Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. A 61K 31/713 MK/P/2019/0548 T1 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. C 08B 37/18 MK/P/2019/0548 T1 

Biogen MA Inc. C 07H 21/04 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. C 07H 21/02 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. A 61P 25/28 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 48/00 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 31/713 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. C 12N 15/11 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. C 12N 15/113 MK/P/2020/0503 T1 

Biogen MA Inc. C 12Q 1/68 MK/P/2020/0503 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 487/04 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 471/04 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 417/14 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 417/04 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 231/12 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 37/00 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 403/04 MK/P/2020/0655 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/437 MK/P/2020/0655 T1 

Boston Pharmaceuticals Inc. A 61K 8/64 MK/P/2020/0652 T1 

Boston Pharmaceuticals Inc. C 07K 16/42 MK/P/2020/0652 T1 

CARINOPHARM GmbH A 61K 9/19 MK/P/2020/0104 T1 

CARINOPHARM GmbH A 61K 9/08 MK/P/2020/0104 T1 

CARINOPHARM GmbH A 61K 31/50 MK/P/2020/0104 T1 

CARINOPHARM GmbH A 61P 9/04 MK/P/2020/0104 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/444 MK/P/2020/0621 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2020/0621 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61K 31/497 MK/P/2020/0621 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0621 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 401/02 MK/P/2020/0621 T1 

Celgene Quanticel Research, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2020/0621 T1 

CellCentric Ltd C 07D 413/14 MK/P/2020/0650 T1 

CellCentric Ltd C 07D 471/04 MK/P/2020/0650 T1 

CellCentric Ltd A 61P 35/00 MK/P/2020/0650 T1 

CellCentric Ltd A 61K 31/422 MK/P/2020/0650 T1 

Compugen Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2020/0524 T1 

Compugen Ltd. C 07K 16/28 MK/P/2020/0524 T1 

Copma S.C.A.R.L. C 11D 3/38 MK/P/2020/0515 T1 

Cytune Pharma B 01D 15/32 MK/P/2020/0522 T1 

Cytune Pharma C 07K 14/435 MK/P/2020/0522 T1 

Cytune Pharma C 07K 1/36 MK/P/2020/0522 T1 

Cytune Pharma C 07K 1/18 MK/P/2020/0522 T1 
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Cytune Pharma C 07K 1/20 MK/P/2020/0522 T1 

Cytune Pharma B 01D 15/36 MK/P/2020/0522 T1 

Dolby International AB H 04W 28/06 MK/P/2020/0273 T1 

Dolby International AB H 04N 19/117 MK/P/2020/0636 T1 

Dolby International AB H 04N 19/82 MK/P/2020/0636 T1 

Dolby International AB H 04N 19/46 MK/P/2020/0636 T1 

Dolby International AB H 04N 19/61 MK/P/2020/0636 T1 

Dolby International AB H 04N 19/70 MK/P/2020/0636 T1 

Dolby International AB H 04N 19/105 MK/P/2020/0636 T1 

Dolby International AB H 04N 19/174 MK/P/2020/0636 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 3/06 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/56 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 1/16 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 3/04 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. A 61P 3/10 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 51/00 MK/P/2020/0631 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2020/0631 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/427 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/5377 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/517 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/506 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/501 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/498 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/497 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/4725 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/4035 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/404 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/416 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/4184 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/423 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 209/08 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/428 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/437 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/4439 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/454 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/455 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/4709 MK/P/2019/0564 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61P 25/28 MK/P/2020/0518 T1 

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. A 61K 31/397 MK/P/2020/0518 T1 
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Fertiberia, S.A. C 05G 3/00 MK/P/2020/0275 T1 

Fertiberia, S.A. C 05F 11/10 MK/P/2020/0275 T1 

Fertiberia, S.A. C 05F 11/02 MK/P/2020/0275 T1 

Fundacio Privada Institut d'Investigacio Oncologica de Vall 
Hebron C 12N 15/113 MK/P/2019/0569 T1 

Fundacio Privada Institut d'Investigacio Oncologica de Vall 
Hebron C 07K 14/47 MK/P/2019/0569 T1 

Fundacio Privada Institut d'Investigacio Oncologica de Vall 
Hebron A 61K 38/17 MK/P/2019/0569 T1 

GW Research Limited A 61P 25/08 MK/P/2020/0643 T1 

GW Research Limited A 61K 45/06 MK/P/2020/0643 T1 

GW Research Limited A 61K 36/185 MK/P/2020/0643 T1 

GW Research Limited A 61K 31/352 MK/P/2020/0643 T1 

Galera Labs, LLC A 61K 47/14 MK/P/2020/0511 T1 

Galera Labs, LLC C 07F 1/08 MK/P/2020/0511 T1 

Galera Labs, LLC C 07F 13/00 MK/P/2020/0511 T1 

Galera Labs, LLC C 07F 15/02 MK/P/2020/0511 T1 

Galera Labs, LLC C 07F 15/04 MK/P/2020/0511 T1 

Galera Labs, LLC A 61K 9/00 MK/P/2020/0511 T1 

Geron Corporation C 12N 15/113 MK/P/2020/0387 T1 

Geron Corporation C 12P 19/34 MK/P/2020/0387 T1 

Geron Corporation C 07H 21/00 MK/P/2020/0387 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited A 61P 37/04 MK/P/2020/0519 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited C 07K 16/28 MK/P/2020/0519 T1 

Guilin GFS Monk Fruit Corporation A 23L 2/78 MK/P/2019/0567 T1 

Guilin GFS Monk Fruit Corporation A 23L 2/04 MK/P/2019/0567 T1 

Guilin GFS Monk Fruit Corporation A 23L 27/30 MK/P/2019/0567 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/00 MK/P/2019/0558 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/4985 MK/P/2019/0558 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 487/04 MK/P/2019/0558 T1 

H. Lundbeck A/S C 07D 487/04 MK/P/2020/0634 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/519 MK/P/2020/0634 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/437 MK/P/2020/0634 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/28 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/22 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/18 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 45/06 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/55 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/5377 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61K 31/4985 MK/P/2020/0651 T1 

H. Lundbeck A/S A 61P 25/24 MK/P/2020/0651 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/70 MK/P/2020/0501 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/593 MK/P/2020/0501 T1 
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INNOTIVE LTD H 04N 19/44 MK/P/2020/0501 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/176 MK/P/2020/0501 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/157 MK/P/2020/0501 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/11 MK/P/2020/0501 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/157 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/117 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/11 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/176 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/182 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/593 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/61 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/105 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/91 MK/P/2020/0502 T1 

INNOTIVE LTD H 04N 19/70 MK/P/2020/0502 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0647 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 7/02 MK/P/2020/0647 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 519/00 MK/P/2020/0647 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2020/0647 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0647 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61K 31/5513 MK/P/2020/0647 T1 

Impact Therapeutics, Inc. A 61K 31/517 MK/P/2019/0551 T1 

Impact Therapeutics, Inc. C 07D 239/96 MK/P/2019/0551 T1 

Impact Therapeutics, Inc. A 61P 9/00 MK/P/2019/0551 T1 

Impact Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0551 T1 

Impact Therapeutics, Inc. C 07D 401/06 MK/P/2019/0551 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 413/04 MK/P/2020/0520 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 271/08 MK/P/2020/0520 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/4245 MK/P/2020/0520 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 35/00 MK/P/2020/0520 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/4436 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 3/04 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 47/38 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 45/06 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/155 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/381 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 3/10 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/7034 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/7042 MK/P/2019/0563 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 487/04 MK/P/2020/0658 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07B 59/00 MK/P/2020/0658 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 51/04 MK/P/2020/0658 T1 
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Janssen Pharmaceutica NV A 61K 101/02 MK/P/2020/0658 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 213/81 MK/P/2019/0547 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 37/00 MK/P/2019/0552 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07K 16/24 MK/P/2019/0552 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 39/395 MK/P/2019/0552 T1 

Mersen Benelux BV H 02K 13/00 MK/P/2020/0101 T1 

Mersen Benelux BV B 24B 5/36 MK/P/2020/0101 T1 

Mersen Benelux BV B 24B 23/08 MK/P/2020/0101 T1 

Mersen Benelux BV B 23P 6/00 MK/P/2020/0101 T1 

Mersen Benelux BV H 01R 43/14 MK/P/2020/0101 T1 

Metso Minerals Industries,Inc. B 04C 5/12 MK/P/2020/0516 T1 

Metso Minerals Industries,Inc. B 04C 5/04 MK/P/2020/0516 T1 

Metso Minerals Industries,Inc. B 04C 5/23 MK/P/2020/0516 T1 

Modulo Beton B 65F 1/00 MK/P/2019/0555 T1 

Nanobiotix A 61K 41/00 MK/P/2019/0557 T1 

Nanobiotix A 61P 35/00 MK/P/2019/0557 T1 

Nanobiotix B 82Y 5/00 MK/P/2019/0557 T1 

Neurimmune Holding AG C 07K 16/18 MK/P/2020/0630 T1 

Novavax, Inc. A 61K 39/155 MK/P/2020/0398 T1 

Omeros Corporation A 61K 39/395 MK/P/2020/0390 T1 

Omeros Corporation C 07K 16/40 MK/P/2020/0390 T1 

Omeros Corporation C 12N 1/19 MK/P/2020/0390 T1 

Omeros Corporation C 12N 15/13 MK/P/2020/0390 T1 

Omeros Corporation C 12N 5/10 MK/P/2020/0390 T1 

Omeros Corporation C 12N 15/63 MK/P/2020/0390 T1 

Oncoceutics, Inc. C 07D 471/14 MK/P/2019/0553 T1 

Oncoceutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0553 T1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2019/0553 T1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/44 MK/P/2019/0553 T1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2019/0553 T1 

Oregon Health & Science University C 12N 15/869 MK/P/2020/0635 T1 

Oregon Health & Science University C 12N 15/33 MK/P/2020/0635 T1 

Oregon Health & Science University A 61P 35/00 MK/P/2020/0635 T1 

Oregon Health & Science University A 61P 31/12 MK/P/2020/0635 T1 

Oregon Health & Science University A 61K 39/29 MK/P/2020/0635 T1 

Outotec (Finland) Oy B 07B 1/50 MK/P/2020/0638 T1 

Outotec (Finland) Oy B 07B 1/14 MK/P/2020/0638 T1 

Peloton Therapeutics, Inc. A 61K 31/085 MK/P/2019/0559 T1 

Peloton Therapeutics, Inc. C 07C 255/54 MK/P/2019/0559 T1 

Peloton Therapeutics, Inc. C 07D 213/85 MK/P/2019/0559 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/14 MK/P/2020/0514 T1 
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Pfizer Inc. C 07D 403/14 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. C 07D 407/14 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. C 07D 413/14 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. C 07D 471/04 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/06 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4725 MK/P/2020/0514 T1 

Pfizer Inc. C 07D 413/06 MK/P/2020/0514 T1 

Piech, Gregor Anton B 65D 17/00 MK/P/2020/0513 T1 

Plastics Unbound GmbH B 29C 45/73 MK/P/2020/0653 T1 

R-PHARM OVERSEAS INC. A 61K 31/4166 MK/P/2019/0554 T1 

R-PHARM OVERSEAS INC. A 61K 31/4188 MK/P/2019/0554 T1 

R-PHARM OVERSEAS INC. A 61P 35/00 MK/P/2019/0554 T1 

R-PHARM OVERSEAS INC. C 07D 233/86 MK/P/2019/0554 T1 

R-PHARM OVERSEAS INC. C 07D 491/107 MK/P/2019/0554 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. C 07J 63/00 MK/P/2019/0560 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/56 MK/P/2019/0560 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2019/0560 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0546 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2019/0546 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/00 MK/P/2019/0546 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/26 MK/P/2020/0641 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2020/0641 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/24 MK/P/2020/0641 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0641 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/485 MK/P/2020/0641 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 47/18 MK/P/2020/0641 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/56 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/08 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 17/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 31/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 9/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 33/00 MK/P/2020/0384 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 3/00 MK/P/2020/0384 T1 

Saint-Gobain Weber GmbH E 04F 13/04 MK/P/2020/0505 T1 

Saint-Gobain Weber GmbH E 04B 1/76 MK/P/2020/0505 T1 

Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. H 01M 10/48 MK/P/2019/0570 T1 
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Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. H 01M 10/44 MK/P/2019/0570 T1 

Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. H 01M 10/42 MK/P/2019/0570 T1 

Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. G 01R 31/36 MK/P/2019/0570 T1 

Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. H 01M 2/10 MK/P/2019/0570 T1 

Shenzhen Maigesong Electrical Co., Ltd. H 02J 7/00 MK/P/2019/0570 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC C 07D 239/48 MK/P/2020/0637 T1 

So Spark Ltd. A 23L 2/54 MK/P/2019/0556 T1 

So Spark Ltd. A 47J 31/40 MK/P/2019/0556 T1 

So Spark Ltd. A 47J 31/44 MK/P/2019/0556 T1 

So Spark Ltd. B 01F 3/04 MK/P/2019/0556 T1 

Sofar SPA A 61K 35/747 MK/P/2020/0523 T1 

Sofar SPA A 61K 9/00 MK/P/2020/0523 T1 

Sofar SPA A 61K 9/48 MK/P/2020/0523 T1 

Sofar SPA A 61P 1/00 MK/P/2020/0523 T1 

Sofar SPA A 23L 33/21 MK/P/2020/0523 T1 

Sofar SPA A 23L 33/135 MK/P/2020/0523 T1 

Sprint Bioscience AB A 61K 31/5377 MK/P/2020/0646 T1 

Sprint Bioscience AB A 61P 3/00 MK/P/2020/0646 T1 

Sprint Bioscience AB A 61P 35/00 MK/P/2020/0646 T1 

Sprint Bioscience AB C 07D 213/76 MK/P/2020/0646 T1 

Sprint Bioscience AB C 07D 413/04 MK/P/2020/0646 T1 

Sprint Bioscience AB C 07D 413/12 MK/P/2020/0646 T1 

Syngenta Participations AG C 07D 471/04 MK/P/2020/0656 T1 

Syngenta Participations AG A 01N 43/90 MK/P/2020/0656 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 253/08 MK/P/2019/0550 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/53 MK/P/2019/0550 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 209/46 MK/P/2020/0628 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/435 MK/P/2020/0628 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 29/00 MK/P/2020/0628 T1 

Teoxane C 08B 37/08 MK/P/2019/0566 T1 

Teoxane A 61Q 19/00 MK/P/2019/0566 T1 

Teoxane A 61K 8/73 MK/P/2019/0566 T1 

Teoxane A 61K 8/04 MK/P/2019/0566 T1 

Teoxane A 61K 31/728 MK/P/2019/0566 T1 

Teoxane C 08L 5/08 MK/P/2019/0566 T1 

The Chinese University Of Hong Kong C 12Q 1/68 MK/P/2019/0561 T1 

The Francis Crick Institute Limited G 01N 33/543 MK/P/2020/0645 T1 

Treventis Corporation C 07D 413/04 MK/P/2019/0565 T1 

Treventis Corporation A 61P 25/28 MK/P/2019/0565 T1 

Universität Bern A 61K 9/10 MK/P/2020/0633 T1 

Universität Bern A 61P 31/04 MK/P/2020/0633 T1 
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Universität Bern A 61K 9/127 MK/P/2020/0633 T1 

Université de Lorraine A 61K 38/17 MK/P/2020/0517 T1 

Université de Lorraine A 61K 38/10 MK/P/2020/0517 T1 

Université de Lorraine C 07K 14/705 MK/P/2020/0517 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  2020/256 (220) 25/03/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, маркетинг и односи 

со јавноста; организирање на изложби и 

трговски саеми за трговски и рекламни 

цели; дизајн за рекламирање; 

обезбедување на интернет пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

канцелариски работи; секретариски 

услиги; уредување на новините за други; 

составување на статистики; земање под 

закуп на канцаларсики машини; 

систематизација на информациите во 

компјутерската база на информаци; 

телефоски одговарања на недостапните 

корисници; бизнис менаџмент; управување 

со бизнис и бизнис консулатци; 

сметководство; услуги за трговски 

консултаци; регрутирање на пресонал, 

систематизација на прсоналот, агенции за 

вработување, експорт-импрот агенции; 

услуги за привремено поставување на 

персоналот; организирање на аукции; 

здружување во корист на другите, на еден 

широк вид на стоки, претежно на сите 

арктили за домаќинство; сите овие услуги 

се одвиваат виртуелно со помош на 

телевизиските емитувања и он-лине преку 

интернет  

кл. 38  услуги за емитување, и 

телекомуникаци односно, емитување 

преку емитување на видео материали во 

интернет, телефон и мобилни телефони; 

услуги на центри за телефонски повици 

(кол центри), емитување на нарачки за 

стоки, услуги и барања, барања и жалби 

од клиентите кај производителите или 

снабдувачите на стоките; емитување и 

репризирање на телевизија, радио, БТХ 

(ВТХ), телетекст, телетекст, програми или 

емитување преку интернет, посебно 

емитување и репризирање на програми за 

купување преку интернет и телешопинг 

вклучувајќи и преку кабловските мрежи; 

техничко емитување на радио програми, 

телевизи и интернет, за услугите за 

купување од дома, и влегувае он-лине во 

еден портал за купување преку интернет 

или телешопинг канал; програми за 

емитување во врска со купување од дома; 

услуги за каблоско, сателитско и 

телевизиско емитување во врска со 

купување од дома; комуникација и пренос 

на информаци, слики и звуци преку 

сателитски и телефонски уреди за 

емитување; услуги за пристап до 

информациите кои се чуват во базата на 

податоци, посебно со помош на ситемите 

за интеракциски комуникации (компјутер) 

во врска со производите кој ќе се продават  

кл. 39  испорака на писма и стоки, посебно 

на стоки кој се нарачани преку интернет 

како дел од електринското тргување; 

резерваци на патувања; складирање на 

стока; складирање и привремено чување 

на стоки, доколку е опфатено со ова класа; 

транспорт на стоки, транспорт на стоки и 

услуги на посредување во транспортот на 

стоките, односно траспорт, чување и 

регулирање на услугите во врска со 
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транспортот (пакување на стоки; услуги 

транспортски курири), (вести, стоки и 

рекламни материали); одредување на 

местоположба на пратките преку интернет, 

со помош на софвер преку интернет 

(услуги на испраќање/следење)  

 

(210) TM  2020/318 (220) 15/04/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) ВИО ЛАБС ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK 

(740) ВИО ЛАБС ДООЕЛ Скопје ул. 

Аминта трети 53/2 

(540)  

 
(531) 27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  помошни средства за медицинска 

употреба  

 

(210) TM  2020/328 (220) 15/04/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Дујак Ива ул. Никола Тесла бр.2/1-

7, Скопје, MK 

(540)  

CREATIV TALKS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг, маркетинг студии, 

маркетинг истражување  

кл. 41  професионално насочување 

(совети во врска со образованието и 

оспособувањето), услуги на клубови 

(забава или образование), организирање 

натпревари (образование или забава), 

информирање за образование  

кл. 42  индустриски дизајн, графички 

дизајн, дизајнирање облека, услуги за 

дизајн на амбалажи, креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет 

(услуги на информатичката технологија)  

 

(210) TM  2020/329 (220) 15/04/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Дујак Ива ул. Никола Тесла бр.2/1-

7, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг, маркетинг студии, 

маркетинг истражување  

кл. 41  професионално насочување 

(совети во врска со образованието и 

оспособувањето), услуги на клубови 

(забава или образование), организирање 

натпревари (образование или забава), 

информирање за образование  

кл. 42  индустриски дизајн, графички 

дизајн, дизајнирање облека, услуги за 

дизајн на амбалажи, креирање и 

дизајнирање за други на индекси на 

информации засновани на интернет 

(услуги на информатичката технологија)  

 

(210) TM  2020/574 (220) 03/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Друштво за промет и услуги 

ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ Скопје ул. Дебарца 

бр.13/локал 2, Скопје, MK 

(540)  
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(591) црна, сива 

(531) 06.01.04;26.02.07;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги и организирање 

патувања  

кл. 41  спортски и културни активности  

 

(210) TM  2020/614 (220) 17/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Друштво за производство, услуги 

и трговија РБ 2011 КОМ увоз-извоз  

ДООЕЛ Струга ул. „Ристо Крле“ 

бр.зг.Илинден/3, Струга, MK 

(740) Владимир Стојкоски, адвокат 

Маршал Тито бр. 56, Комплекс Св. 

Ѓорѓија/1/кат-1-5, Струга 

(540)  

 
(591) темно бордо, бела 

(531) 26.04.17;26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  такси превоз  

 

(210) TM  2020/620 (220) 23/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC One 

Gillete Park, Boston, MA 02127, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, бела 

(531) 05.03.13;26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за нега на заби; 

препарати за орална хигиена; препарати 

за чистење на заби; пасти за заби; 

лосиони за чистење на заби; препарати за 

чистење на протези; течности за плакнење 

на уста; немедицински течности за 

дентално плакнење; немедицински 

спрејови за уста; освежувачи на здив; 

ленти за освежување на здив; спрејови за 

грло [немедицински]; гелови за 

избелување на заби; ленти за избелување 

на заби импрегнирани со препарати за 

избелување на заби [козметика]; средства 

за полирање на заби; средства за 

полирање на протези; прашаци за заби; 

навлажнети прашаци за заби; таблети за 

лична употреба за откривање на забен 

каменец на заби  

 

(210) TM  2020/622 (220) 24/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(300)  

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkesi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Metirasin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/623 (220) 24/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Haver Farma ilaç A.S. Acarlar 

Mah.74.Sok. Acarkent Sitesi B742 No: 17/1 

Beykoz, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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SELADRENALIN 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/624 (220) 24/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(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)  

OSEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/659 (220) 30/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(300) 2020/04770  26/02/2020  ZA and 

2020/4771  26/02/2020  ZA 

(731) Intercontinental Great Brands LLC  

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, сите нијанси на сина 

(531) 01.15.03;01.15.09;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински слаткарски производи  

кл. 30  немедицински слаткарски 

производи, чоколадо, чоколадни 

слаткарски производи, шеќерни 

слаткарски производи, замрзнати 

слаткарски производи, сладолед, мраз, 

замрзнати десерти, десерти, разладени 

десерти, колачи, бисквити, пекарски 

производи, колачи со сирење (cheese 

cakes), крофни, вафли, бонбони, слатки, 

гума за џвакање; колачиња; кафеави 

колачиња; наполитанки; чоколадни 

преливи; замрзнат јогурт; разладени 

десерти; производи од тесто; препарати 

направени од житарки; житарки за појадок; 

пуканки; шербети; мед; пудинзи; 

производи за закуска во форма на пуканки 

и чипсови од пченка; производи за закуска 

на база на пченка, ориз, јачмен, 'рж или 

печива  

 

(210) TM  2020/660 (220) 30/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac 

Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

Bonino 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кекс, мелен кекс, бисквити  

 

(210) TM  2020/661 (220) 30/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

Josh 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  солено пециво, солени производи 

направени од брашно, переци и крекери  

 

(210) TM  2020/662 (220) 30/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Koncern za proizvodnju i promet 

konditorskih proizvoda BAMBI AD 

Požarevac Ðure Ðakovića bb, 12 000, 

Požarevac, RS 

(740) Влатко Величковски, адвокат ул. 

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, зелена 

(531) 03.04.07;27.05.01;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кекс, мелен кекс  

 

(210) TM  2020/663 (220) 30/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) ДАФИКС-ГРУП ул.Божидар Аџија 

бр. 3/2-7, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно сина, сива, 

портокалова, црна 

(531) 01.15.15;19.03.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  материјали за обвивање, за 

заптисување и изолација; изолациони 

материјали; изолација на градби против 

влага (елементи за изолација на градби 

против влага), двокомпонентна 

хидроизолација на цементно полимерна 

основа, хидроизолации, изолациони бои  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; услуги на агенции за увоз и 

извоз и продажба на големо и мало во 

областа на: материјали за обвивање, за 

заптисување и изолација; изолациони 

материјали; изолација на градби против 

влага (елементи за изолација на градби 

против влага), двокомпонентна 

хидроизолација на цементно полимерна 

основа, хидроизолации,изолациони бои  

 

(210) TM  2020/664 (220) 31/07/2020 

(442) 30/11/2020 

(300) UK00003497528  05/06/2020  UK 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TOPO CHICO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  минерална вода во вкус која содржи 

алкохол (hard seltzers)(алкохолни пијалаци 

кои не вклучуваат вино  

 

(210) TM  2020/680 (220) 05/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕЛКОС ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт 

Втора Македонска Бригада 14/3, MK 

(540)  



 

 

119 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 
(531) 24.09.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  алуминиумска фолија  

кл. 16  тоалетна хартија, влажни 

марамчиња, кеси за ѓубре  

кл. 29  смоки, кикирики, ореви, леблебија, 

семки, ф'стаци, лешници  

кл. 30  макарони,чоколаден крем,ориз  

кл. 31  грав  

 

(210) TM  2020/685 (220) 06/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(300) 1361050  25/06/2020  CL 

(731) The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, темно зелена, жолта 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пива; 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, минерална вода со вкус која 

содржи алкохол (Hard seltzer)  

 

(210) TM  2020/734 (220) 14/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(300) 35047  16/06/2020  AD 

(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)  

 

 

 (531) 26.01.03;26.03.16 

(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 
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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;заштитни 

кутии, декоративни маски и кутии за 

носење за електронски цигари, уреди за 

загревање на тутун и електронски уреди за 

пушење;носачи за во автомобил и држачи 

за во автомобил за електронски цигари, за 

уреди за загревање на тутун и за 

електронски уреди за пушење;садови за 

отпадоци од употребени загреани 

стапчиња од тутун;средства за чистење, 

препарати за чистење, прибор за чистење 

и четки за чистење на електронски цигари, 

уреди за загревање на тутун и електронски 

уреди за пушење  

 

(210) TM  2020/744 (220) 19/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје ул. 

11-ти Октомври бр.7, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, розева 

(531) 16.01.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  игри на среќа  

 

(210) TM  2020/748 (220) 20/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 - 

Centro 85415-000 Cafelândia - PR, BR 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова 

(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо  

кл. 30  трговија со месо  

 

(210) TM  2020/749 (220) 20/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 - 

Centro 85415-000 Cafelândia - PR, BR 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) црвена, жолта 

(531) 26.11.01;26.13.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо  

кл. 30  трговија со месо  



 

 

121 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(210) TM  2020/756 (220) 24/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) АЛМА - М ДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бр. 65а, Скопје, MK 

(740) Евица Џајковска - Јанкоска ул. 

Качанички пат бр. 65а, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена 

(531) 26.11.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со гуми за џвакање, бонбони, кафе, 

какао, чоколадо, супи, мајонез, сенф, сок, 

кашички, млеко во прав и жита  

 

(210) TM  2020/757 (220) 24/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Друштво за компјутерски услуги 

НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје бул. Партизански Одреди бр. 

72а, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) сина, црна, бела 

(531) 24.17.02;24.17.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци; 

дискетни единици за компјутери; дискови 

(компакт дискови) [меморија само за 

читање]; дискови (оптички дискови); 

елементи со магнетска лента за 

компјутери; интегрални кола; картички 

(кодирани картички),магнетни; картички со 

интегрално коло [мемориски смарт 

картички], кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни; кодирани 

картички, магнетни; компакт дискови 

[меморија само за читање]; компјутери; 

дискетни единици за компјутери; печатачи 

за употреба со компјутери; компјутерски 

бележници; компјутерски глувчиња ; 

подлоги за компјутерски глувчиња; 

компјутерски мемории; компјутерски 

оперативни програми, снимени; 

компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми; софтвер што може 

да се симнува од интернет; компјутерски 

програми за играње; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски тастатури; 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци]; лаптоп компјутери; магнетни 

носачи на податоци; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; монитори [компјутерски 

програми]; монитори [компјутерски 

хардвер]; носачи на податоци (магнетни 

носачи на податоци); носачи на податоци 

(оптички носачи на податоци); програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми 

за играње); програми (компјутерски 

програми) [софтвер штоможе да се 

симнува од интернет]; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен; 

централни процесорски единици 

[процесори]; чипови [интегрални кола]; 

читачи [опрема за обработка на податоци];  

кл. 38  пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

компјутерски терминали; обезбедување 

пристап до бази на податоци  

кл. 42  изнајмување веб [интернет] 
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сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

инсталирање компјутерски програми; 

одржување компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; советување за компјутерски 

програми; умножување компјутерски 

програми; компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи); 

компјутерски хардвер (советување на 

полето на компјутерски хардвер); 

компјутерско програмирање; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер  

 

(210) TM  2020/758 (220) 25/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-

импорт Кочани ул. Штипски пат бб 19, 

2300, Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, црна, бела 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за испитување што не се за 

медицинска употреба; периферни уреди 

(компјутерски периферни уреди); апарати 

и инструменти за следење и собирање на 

информации за својствата на очите, 

психофизиолошките промени, 

когнитивните и емоционалните процеси кај 

луѓето кај луѓето; апарати кои имаат 

системи за добивање на сензорни 

информации кои произлегуваат од 

маркетинг стимуланси. компјутерски 

софтвер за употреба при следење и 

еобирање на информации за својствата на 

очите, психофизиолошките промени, 

когнитивните и емоционалните процеси кај 

луѓето кај луѓето; компјутерски софтвер за 

предвирување на пазарот; компјутерски 

софтвер за испитување на однесувањето 

на клиентите; бази на податоци 

(електронски); компјутерски програми за 

обработка на податоци; материјали за 

едукативен курс; публикации; електронски 

публикации; подкасти; видео филмови; 

видео записи  

кл. 35  рекламирање [огласувањеј; 

рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјалј); рекламни огласи 

(ширење на рекламните огласи); рекламни 

текстови (објавување и пишување 

рекламни текстови); телевизиски реклами; 

онлајн реклами; рекламирање преку 

радио; надворешно рекламирање; 

рекламирање и маркетинг поврзано со 

психологија и неврологија; подготвување 

рекламни рубрики; агенции за 

рекламирање; ширење на рекламните 

огласи; проценки (бизнис проценки); 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање); бизнис испитување 

и истражување; комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите; собирање статистички 

податоци; претставување на стоките; 
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економско прогнозирање; информативни 

агенции (комерцијално-информативни 

агенции); советување за организирање на 

работењето; услуги зз дизајн на страници, 

за рекламни цели; односи со јавноста; 

испитување на јавното мислење; 

маркетинг студии; маркетинг истражување; 

раководење (советнички услуги за бизнис 

раководење); служби за споредување на 

цените; истражување и толкување на 

реакциите на потрошувачите на 

рекламирање и други маркетинг 

материјали; подготовка на извештаи, 

вклучително и извештаи за анализа на 

пазарот; маркетинг консултации од 

областа на социјалните медиуми; 

консултантски услуги во врска со 

програмите за лојалност на клиентите; 

анализа и предвидување на маркетинг 

трендови; оптимизација на сообраќајот на 

веб-страници; создавање, развивање и 

спроведување на промотивни кампањи за 

деловни активности и лица за поддршка 

на лични, корпоративни или маркетинг 

цели; услути за проценка, создавање и 

позиционирање на бренд  

кл. 41  академии [образование]; 

организирање и водење работилници 

[обука]; обезбедување на обука преку 

интернет; образовни услуги; практична 

обука [демонстрирање]; професионално 

насочување [совети во врска со 

образованието и оспособувањето]; 

педагошки истражувања; организирање и 

спроведување на едукативни 

конференции; организирање и 

спроведување на курсеви и семинари за 

едукација; уредување на презентации за 

едукативни цели; уредување на наставни 

програми; советодавни услуги за кариера 

(совет или обука); консултантски уелуги 

поврзани со деловна обука или обука на 

вработените; понатамошно образование; 

производство на материјал дистрибуиран 

на курсеви, конференции, семинари, 

работилници, и обуки; аудио, видео и 

мултимедијална продукција и 

фотографија; изработка на аудио-

визуелни снимки и презентации за обука и 

едукација; објавување извештаи за 

текетови, периодични списанија, книги и 

списанија; електронско објавување на 

книги, публикации и списанија, 

прирачници, и друѓи мултимедијален 

материјал (не може да се преземаат)  

кл. 42  комјутерски бази на податоци; 

компјутерски хардвер (советување во 

полето на компјутерски хардвер); алатки 

за пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување) за интернет; компјутерско 

програмирање; анализа на компјутерски 

системи; разменување податоци од 

физички на електронски носачи; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; дизајнирање графика; 

индустриски дизајн; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]; испитување 

(испитување материјали); истражувања во 

техниката; програмирање на софтвер за 

целите на истражување на пазарот и 

проценка на однесувањето на 

потрошувачите. дизајн и развој на методи 

за тестирање и анализа; истражување и 

развој за други  

 

(210) TM  2020/759 (220) 25/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) MAGINUS doo Kneza Višeslava 3,, 

11030, Beograd, RS 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, бела, сина, сива 

(531) 26.01.18;26.11.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  повекенаменски препарати за 

чистење; препарати за чистење; 

препарати за чистење за автомобили; 

препарати за чистење за лична употреба; 

препарати за чистење за употреба во 

домакинство; препарати за чистење на 

база на растворувачи; препарати за 

чистење подови; препарати за чистење, 

полирање и рибање; препарати за 

чистење, полирање, одмастување и 

стругање; препарати за чистење, 

полирање, рибање и абразивни 

препарати; препарати за чистење, 

полирање, рибање и стругање; препарати 

за чистење, перење и полирање; 

препарати за чистење, рибање и стругање; 

препарати за чистење тапети; препарати 

за чистење теписи; препарати за чистење 

ткаенини; препарати за чистење во облика 

на пена; препарати и супстанци за 

чистење и перење; препарати и супстанци 

за чистење, рибање и полирање; 

растворувачи за чистење, за употреба које 

не се однесува на процес на 

производство; раствори за чистење; 

средства за чистење во домакинство; 

средства за чистење за примена во 

домакинство; средства за чистење за 

употреба во домакинство; средства за 

чистење ренгли; средства за чистење 

ткаенини за намештај; средства за 

чистење во облик на пена за лична 

употреба; средства за чистење во спреј; 

средства за чистење во спреј за примена 

во домакинство; средства за чистење во 

спреј за употреба врз текстил; средства за 

чистење во спреј за употреба во 

домакинство; средства и препарати за 

чистење; течности за хемиско чистење; 

хемиски препарати за чистење за 

употреба во домакинство; средства за 

чистење и дезодорисување тапети; 

препарати за одмастување за употреба во 

домакинство; препарати за одмастување 

на база на растворувачи; препарати за 

одмастување на база на растворувачи, 

препарати за полирање, одмастување и 

стругање; производи за одмастување, кои 

не се за употреба во процес на 

производство; растворувачи за 

одмастување, за употреба која не се 

однесува на процес на производство; 

средства за миење WC шољи; препарати 

за одстранување на бигор за употреба во 

домакинство; течности за рибање  

кл. 5  антибактериски средства за 

чистење;средства за дезинфекција за 

чистење купатила;средства за 

дезинфекција на WC шољи;средства за 

дезинфекција за санитарна 

употреба;средства за дезинфекција за 

употреба во домакинство; универзални 

дезинфикациони средства; универзални 

препарати за дезинфекција и 

отстранување на непријатни 

мириси;средства против мувла;хемиски 

препарати за третирање мувла;фунгициди, 

гермициди, гермицидни детергенти  

 

(210) TM  2020/760 (220) 25/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) MAGINUD doo Kneza Višeslava 3, 

11030, Beograd, RS 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, сина, бела, зелена, црна 

(531) 26.11.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски препарати за спречување 

настанување мувла  

кл. 3  препарати за чистење, полирање; 

препарати за полирање; препарати за 

намештај и подови; препарати за 

отстранување флеки; препарати за 

отстранување бигор за употреба во 

домакинство; препарати за остранување 

р’ѓа; сапун; раствори за чистење  

кл. 5  антибактериски средства за 

чистење; средства за дезинфекција за 

чистење купатила; средства за 

дезинфекција за санитарни потреби; 

средства за дезинфекција за употреба во 

домакинство; универзални дезинфекциски 

средства, универзални препарати за 

дезинфекција и отстранување на 

непријатни мириси; средства против 

мувла; хемиски препарати за третирање 

мувла; фунгициди; гермициди; гермицидни 

детергенти, дезинфекциски средства за 

хигиенски намени; биоциди; препарати за 

отстранување мувла.  

 

(210) TM  2020/762 (220) 25/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) MAGINUS doo Kneza Višeslava 3,, 

11030, Beograd, RS 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

LAVA SEPT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  повекенаменски препарати за

 чистење; козметички производи и 

препарати за лична нега; немедицински 

препарати за лична хигиена; 

немедицински препарати за миење раце; 

немедицински препарати за чистење кожа; 

немедецински хигиенски препарати како 

тоалетни средства; препарати за 

натопување во пералници; препарати за 

отстранување на бигор за употреба во 

домакинство; препарати за чистење; 

препарати за чистење за лична употреба; 

препарати за чистење за употреба во 

домакинство; препарати за чистење на 

база на растворувачи; препарати за 

чистење подови; препарати за чистење, 

полирање и рибање; препарати за 

чистење, перење и полирање; препарати 

за чистење раце; препарати за чистење 

теписи; препарати за чистење ткаенини; 

препарати и супстанци за чистење и 

перење; препарати и супстанци за 

чистење, рибање и полирање; средства и 

препарати за чистење; хемиски препарати 

за чистење за употреба во домакинство; 

хигиенски препарати како тоалетни 

производи; средства за чистење во 

домакинство; детергенти за употреба во 

домакинство; детергенти кои не се за 

употреба во производствени процеси и не 

се за медицинска употреба: сапуни и 

детергенти; раствори за чистење; 

тоалетни производи (средства за лична 

хигиена); тоалетни сапуни; немедецински 

сапуни; парфимисани сапуни; сапуни за 

кожа; сапуни за бањање во течна, цврста 

состојба или во облик на гел; сапуни за 

лична употреба; сапуни за раце; сапуни за 

употреба во домакинство; течни сапуни; 

некпизечки течности за подови  

кл. 5  антибактериски средства за миење 

раце; антимикробни средства за миење 

раце; препарати за дезинфекциа на раце; 
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средства за дезинфекција за миење раце; 

средства за хируршко миење раце; 

средства за дезинфекција на WC шољи; 

средства за дезинфекција за санитарна 

потреба; хемиски препарати за санитарни 

потреби; антибактериски гелови на база на 

алкохол за дезинфекција на кожа; 

парфимирани сапуни за дезинфекција; 

средства за дезинфекција за употреба во 

домакинство; средства за дезинфекција за 

чистење купатила; универзални препарати 

за дезинфекција и отстранување на 

непријатни мириси; дезинфекциски 

средства; дезинфекциски средства за 

хигиенска намена; универални 

дезинфекциски средства  

 

(210) TM  2020/771 (220) 26/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(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)  

Mister Choc 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  печива и слаткарски производи, 

колачиња и слатки, сите прелиени со 

чоколада, чоколада и производи од 

чоколада, вклучени во оваа класа  

 

(210) TM  2020/772 (220) 26/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(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)  

Milbona 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, млечни 

пијалаци и мешани млечни пијалаци (каде 

што преовладува млеко), сирење и 

производи од сирење, свежо сирење  

кл. 32  безалкохолни пијалаци, овошни 

напитоци, овошни џусеви, зеленчукови 

џусеви, зеленчукови напитоци, млечни 

пијалаци и мешани млечни пијалаци, каде 

што не преовладува млеко  

 

(210) TM  2020/773 (220) 26/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(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)  

LEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за избелување и други 

супстанции за употреба при перење 

алишта; средства за чистење, полирање, 

одмастување и рибање; сапуни, 

детергенти; парфимерија, есенцијални 

масла, козметика, лосиони за коса и пасти 

за заби; дезедоранси за лична употреба  

 

(210) TM  2020/774 (220) 27/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Центар за информатика и обука 

ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица 
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Јосифовски ЈТД Кочани ул. Скопска бр. 

21, Кочани, MK 

(740) Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 

25/708, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, портокалова, црвена, бела 

(531) 01.15.11;03.09.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обука тренирање; организирање и 

водење на работилници (обука)  

кл. 42  компјутерско 

програмирање;програмирање компјутерски 

системи;давање информации за 

компјутерски технологии и прграмирање 

преку интернет страници;изнајмување 

компјутерски програми;одржување 

компјутерски програми;инсталирање 

компјутерски програми;изработка на 

компјутерски програми;анализа на 

компјутерски системи;советување за 

компјутерски програми;осовременување 

на компјутерски програми;советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија  

 

(210) TM  2020/776 (220) 27/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(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)  

Lord Nelson 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај од Англија  

 

(210) TM  2020/777 (220) 27/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) ФЕЈМ УАН ДОО Бул. 8ми 

Септември бр. 3-2/48, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, магента, жолта 

(531) 27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  автобуски превоз  

 

(210) TM  2020/779 (220) 27/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) CINEPLEXX International GmbH 

Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.11.02;26.13.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  кино прикажувања, прикажување 

филмови, планирање шоу програми, 

кинематографски забавни услуги, 

образовни услуги, подготовка за обука 

(тренинг), забава, спортски и културни 

активности  

кл. 43  служење храна и пијалаци,, 

кафетерии и снек-барови, бифеа, 

резервирање за привремено сместување  

 

(210) TM  2020/780 (220) 25/08/2020 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(442) 30/11/2020 

(731) JOY FRAGRANCES S.R.L. VIA 

GAVINANA 14, BUSTO ARSIZIO 

(VARESE), IT 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за дезодорирање на 

воздуот; дезодоранси за автомобили; 

препарати за дезодорирање за употреба 

во домаќинството и за комерцијална или 

индустриска употреба  

 

(210) TM  2020/781 (220) 25/08/2020 

(442) 30/11/2020 

(731) Друштво за трговија, комуникации 

и услуги МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ увоз-извоз 

Дебар 

ул. 8-ми Септември бр. 35, Дебар, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање; услуги за посредување 

во трговија; административна обработка 

на нарачките за купување; промовирање 

продажба за трети лица  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

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/2020/0760 

3 MK/T/2020/0620 

3 MK/T/2020/0759 

3 MK/T/2020/0760 

3 MK/T/2020/0762 

3 MK/T/2020/0773 

5 MK/T/2020/0318 

5 MK/T/2020/0622 

5 MK/T/2020/0623 

5 MK/T/2020/0624 

5 MK/T/2020/0659 

5 MK/T/2020/0759 

5 MK/T/2020/0760 

5 MK/T/2020/0762 

5 MK/T/2020/0780 

6 MK/T/2020/0680 

9 MK/T/2020/0757 

9 MK/T/2020/0758 

16 MK/T/2020/0680 

17 MK/T/2020/0663 

29 MK/T/2020/0680 

29 MK/T/2020/0748 

29 MK/T/2020/0749 

29 MK/T/2020/0772 

30 MK/T/2020/0659 

30 MK/T/2020/0660 

30 MK/T/2020/0661 

30 MK/T/2020/0662 

30 MK/T/2020/0680 

30 MK/T/2020/0748 

30 MK/T/2020/0749 

30 MK/T/2020/0771 

30 MK/T/2020/0776 

31 MK/T/2020/0680 

32 MK/T/2020/0772 

33 MK/T/2020/0664 

33 MK/T/2020/0685 

34 MK/T/2020/0734 

35 MK/T/2020/0256 

35 MK/T/2020/0328 

35 MK/T/2020/0329 

35 MK/T/2020/0663 

35 MK/T/2020/0756 

35 MK/T/2020/0758 

35 MK/T/2020/0781 

36 MK/T/2020/0744 

38 MK/T/2020/0256 

38 MK/T/2020/0744 

38 MK/T/2020/0757 

39 MK/T/2020/0256 

39 MK/T/2020/0574 

39 MK/T/2020/0614 

39 MK/T/2020/0777 

41 MK/T/2020/0328 

41 MK/T/2020/0329 

41 MK/T/2020/0574 

41 MK/T/2020/0744 

41 MK/T/2020/0758 

41 MK/T/2020/0774 

41 MK/T/2020/0779 

42 MK/T/2020/0328 

42 MK/T/2020/0329 

42 MK/T/2020/0757 

42 MK/T/2020/0758 

42 MK/T/2020/0774 

43 MK/T/2020/0779 

45 MK/T/2020/0781 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

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) 

Brand Management Group Ltd MK/T/2020/0256 

CINEPLEXX International GmbH MK/T/2020/0779 

COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA MK/T/2020/0748 

COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA MK/T/2020/0749 

Haver Farma ilaç A.S. MK/T/2020/0623 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/2020/0659 

JOY FRAGRANCES S.R.L. MK/T/2020/0780 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac MK/T/2020/0660 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac MK/T/2020/0661 

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac MK/T/2020/0662 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0771 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0772 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0773 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0776 

MAGINUD doo MK/T/2020/0760 

MAGINUS doo MK/T/2020/0759 

MAGINUS doo MK/T/2020/0762 

Osel ilac Sanayi Tic. A.S. MK/T/2020/0624 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2020/0734 

THE GILLETTE COMPANY LLC MK/T/2020/0620 

The Coca-Cola Company MK/T/2020/0664 

The Coca-Cola Company MK/T/2020/0685 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2020/0622 

АЛМА - М ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0756 

ВИО ЛАБС ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0318 

ДАФИКС-ГРУП MK/T/2020/0663 

Друштво за компјутерски услуги НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/2020/0757 

Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт 

Кочани MK/T/2020/0758 

Друштво за производство, услуги и трговија РБ 2011 КОМ увоз-извоз  ДООЕЛ 

Струга MK/T/2020/0614 

Друштво за промет и услуги ВЕКОН ИНТ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0574 

Друштво за трговија и услуги ЕЛКОС ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/2020/0680 

Друштво за трговија, комуникации и услуги МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ увоз-извоз Дебар MK/T/2020/0781 

Дујак Ива MK/T/2020/0328 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

Дујак Ива MK/T/2020/0329 

СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје MK/T/2020/0744 

ФЕЈМ УАН ДОО MK/T/2020/0777 

Центар за информатика и обука ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица Јосифовски ЈТД 

Кочани MK/T/2020/0774 
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Трговски марки / Markat tregtare Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

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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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(111)  29092  (151)  17/11/2020 

(210)  TM  2013/1204 (220)  24/12/2013 

(181)  24/12/2023 

(450)  30/11/2020 

(732)  Соња Јовановска ул.„Првомајска“ 

бр.11-6/11, 1000 Скопје, MK 

(740)  Валентина Јовановска Василева, 

адвокат ул. „Пролет„ бр. 10А 2/13, Скопје, 

1000 

(540)  

 

(591)  темно сина, средно зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни 

услуги;обука;забава;спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив;индустриски анализи и истражувачки 

услуги;изработка и развој на компјутески 

хардвер и софтвер  

 

(111)  29082  (151)  17/11/2020 

(210)  TM  2014/956 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена и жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

 

(111)  29039  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2018/485 (220)  16/05/2018 

(181)  16/05/2028 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ИЛУЗИУМ ДОО Скопје ул. Максим Горки 

бр. 10, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава и културни активности  

 

(111)  29040  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2018/486 (220)  16/05/2018 

(181)  16/05/2028 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ИЛУЗИУМ ДОО Скопје ул. Максим Горки 

бр. 10, Скопје, MK 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава и културни активности  

 

(111)  29083  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/426 (220)  11/04/2019 

(181)  11/04/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ISMAIL ISMAIL Aleppo, SY 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела, сива, жолта, 

окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалаци  

 

(111)  29115  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2019/765 (220)  12/06/2019 

(181)  12/06/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  Нединковска Петрова Ева ул. 

Народен Фронт бр. 27/2-44, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  29090  (151)  11/11/2020 

(210)  TM  2019/941 (220)  09/08/2019 

(181)  09/08/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, црвена, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт  

 

(111)  29110  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2019/986 (220)  27/08/2019 

(181)  27/08/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за едукација и 

консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ Јани 

Лукровски 10/1-46, Скопје, MK 

(740)  Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-

28, 1000, Скопје 

(540)  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(591)  сива, сина, жолта, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги;изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  29114  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2019/1079 (220)  27/09/2019 

(181)  27/09/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ТРГОВИЈА ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ 

УВОЗ-ИЗВОЗ, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, 

нудење на помош за деловно управување 

во основањето и работењето на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти, услуги за 

планирање на деловни 

состаноци;обезбедуванк на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци;издавање сертификати 

(вредносни ваучери) за подарок кои може 

да се искористат за производи или 

услуги;услуги на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите  

кл. 43  хотелски услуги; ресторански 

услуги, кетеринг (угостителски) услуги, бар 

услуги како и услуги на фоаје (чекална); 

услуги на одморалиште и сместување; 

обезбедување на пртостории (кои се за 

ошта намена) за состаноци, конференции 

и изложби; обезбедување на простории 

(кои се за посебни прилики) за банкети и 

социјални функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско 

сместување  

 

(111)  29095  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2019/1151 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  30/11/2020 

(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 розева, темно розева, 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)  29096  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2019/1152 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  30/11/2020 
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(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)  розева, 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)  29097  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2019/1153 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  30/11/2020 

(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 сина, темно сина, 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)  29098  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2019/1154 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  30/11/2020 

(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)  сина, 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)  29105  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2019/1156 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  30/11/2020 

(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)  
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(591)  светло кафена, темно кафена, бела, 

зелена, црвена, светло сина, темно сина, 

црна, жолта 

(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)  29049  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1273 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, сина, бела, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29050  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1274 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, кафена, жолта, сина, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29051  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1275 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена, сина, црна, 

кафена, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  
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(111)  29052  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1276 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, кафена, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29053  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1277 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, розева, бела, црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29054  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1278 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29055  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1279 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, кафена, жолта, црвена, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29056  (151)  16/11/2020 
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(210)  TM  2019/1280 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, сина, црвена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо  

 

(111)  29057  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1281 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, розева, зелена, црвена, 

кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29058  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1282 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, жолта, црна, црвена, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29059  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2019/1283 (220)  15/11/2019 

(181)  15/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Индира Ганди 31 бр. 16, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, кафена, виолетова, сина, 

црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед  

 

(111)  29113  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2019/1289 (220)  18/11/2019 
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(181)  18/11/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП ул. Гоце 

Делчев бр. 167А, Штип, MK 

(740)  Миладинов Роберто ул. Сутјеска бр. 

51А 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  испорачување 

стоки;складирање;складирање стоки; 

транспортирање стоки; растоварање 

товар; пакување стоки  

 

(111)  29091  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2019/1374 (220)  11/12/2019 

(181)  11/12/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  Адвокат Даниел Иваноски ул. 

Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи  

кл. 41  обуки  

кл. 45  услуги при водење судски процеси; 

услуги за изработка на правни документи  

 

(111)  29111  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2019/1399 (220)  13/12/2019 

(181)  13/12/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  Bekim Maraj Tangentenweg 40 CH-

4058 Basel, CH 

(740)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 

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

1000, Скопје 

(540)  

GJITHMONË NJË BEG 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво,минерални води и газирани 

води,освежителни безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови;сируп и 

препарати за приготвување на пијалок  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  големо продажба и малопродажба 

за пиво,минерални води и газирани 

пијалоци,безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови,сирупи и 

препарати за приготвување на пијалок, 

пијачка вода, вода со адитиви 

(безалкохолни пијалоци)  

 

(111)  29046  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2019/1439 (220)  23/12/2019 

(181)  23/12/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  Бионовел Плус ДОО Скопје ул. 

Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски прехрамбени производи 

за медицинска употреба  

 

(111)  29047  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2019/1440 (220)  23/12/2019 

(181)  23/12/2029 
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(450)  30/11/2020 

(732)  Бионовел Плус ДОО Скопје ул. 

Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски прехрамбени производи 

за медицинска употреба  

 

(111)  29106  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2020/11 (220)  08/01/2020 

(181)  08/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 

Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. 

Box 22550 Doha, QA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  бизнис картички, списанија, билети, 

нотеси  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања, имено воздушен транспорт, 

организирање крстарења, организирање 

тури, резервирање места за патување, 

поштенски услуги, транспорт на патници, 

резервации за превоз, информирање за 

превоз  

 

(111)  29107  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2020/12 (220)  08/01/2020 

(181)  08/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 

Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. 

Box 22550 Doha, QA 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  бизнис картички, списанија, билети, 

нотеси  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања, имено воздушен транспорт, 

организирање крстарења, организирање 

тури, резервирање места за патување, 

поштенски услуги, транспорт на патници, 

резервации за превоз, информирање за 

превоз  

 

(111)  29109  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2020/15 (220)  10/01/2020 

(181)  10/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(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 
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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 

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)  29108  (151)  26/11/2020 

(210)  TM  2020/17 (220)  10/01/2020 

(181)  10/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 
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No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

TIREMIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29093  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2020/18 (220)  10/01/2020 

(181)  10/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(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)  

JAMIESON NATURAL 

SOURCES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; хранливи 

додатоци; пробиотски додатоци; 

витамински додатоци; минерални 

додатоци  

 

(111)  29094  (151)  23/11/2020 

(210)  TM  2020/19 (220)  10/01/2020 

(181)  10/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(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)  

JAMIESON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; хранливи 

додатоци; пробиотски додатоци; 

витамински додатоци; минерални 

додатоци  

 

(111)  29045  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2020/30 (220)  16/01/2020 

(181)  16/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(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)  

LEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29042  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2020/57 (220)  28/01/2020 

(181)  28/01/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Advanced New Technologies Co., 

Ltd. Cayman Corporate Centre, 27 

Hospital Road, George Town, Grand 

Cayman KY1-9008, KY 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ANTFIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање и проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 
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спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слики; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски софтвер; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни направи и компјутери; 

софтверски апликации за користење со 

мобилни направи; софтвер за 

процесирање електронски плаќања до и 

од други; компјутерски софтвер и 

софтверски апликации кои се користат во 

врска со финансиски услуги, финансиски 

трансакции, електронска трговија, 

електронски плаќања, менување на 

странски валути, услуги на тргување и 

брокерство и услуги на инвестициско 

советување; софтвер за автентификација; 

компјутерски софтвер и компјутерски 

софтверски апликации  (кои може да се 

симнуваат); софтвер за инстант пораки; 

софтвер за споделување датотеки; 

комуникациски софтвер за електронска 

размена на податоци, аудио, видео, слики 

и графики преку компјутерски, мобилни, 

безжични и телекомуникациски мрежи; 

компјутерски софтвер за процесирање 

слики, графика, аудио, видео и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за потпомагање на електронски 

пренос на информации, податоци, 

документи, глас и слики преку Интернет; 

компјутерски софтвер, кој може да се 

симнува, кој овозможува корисниците да 

учествуваат на веб-базирани состаноци и 

часови со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристап, гледање и контрола на 

оддалечени компјутери и компјутерски 

мрежи; софтвер за компјутерска обработка 

во облак кој може да се симнува; облак-

базиран софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер за следење и 

оценување на однесувањето на 

потрошувачите и личното однесување во 

врска со одлуки за купување; компјутерска 

софтверска апликација за користење или 

употреба во врска со заштита на 

околината, климатските промени, и 

намалување на емисијата на јаглерод; 

онлајн електронски публикации (кои може 

да се симнуваат од интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); електронски 

публикации во вид на списанија, статии, 

брошури, летоци, списоци со податоци,  

информативни материјали, инструктивни 

материјали, кои може да се симнуваат, во 

областа на бизнисот, e-трговијата, 

информатичката технологија, компјутерска 

обработка во облак, телекомуникациите, 

Интернет, обуки за бизнис и e-трговија, 

деловно, продажно, маркетинг и 

финансиско управување; компјутерски 

периферни уреди; ноутбук компјутери; 

лаптоп компјутери; преносни компјутери; 

рачни компјутери; лични дигитални 

асистенти; лични медиа плеери; мобилни 

телефони; смарт телефони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; хардвер за 

компјутерско и телекомуникациско 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерски мрежи; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и направи; држачи 
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за лаптопи, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); телекомуникациски aпарати; 

подлоги за глувчиња; слушалки за 

мобилен телефон; галантерија за мобилни 

телефони; игри, слики, кинематографски 

содржини, филмови и музика кои може да 

се симнуваат; алармни системи; 

безбедносни камери; мобилни направи за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; слушалки за на глава; слушалки 

за во уши; звучници; апарати и опрема за 

системи за глобално позиционирање 

(ГПС); компјутерски и електронски 

програми и софтвер и програми и софтвер 

за видео игри (вклучувајќи софтвер кој 

може да се симнува од Интернет); екрани 

со течен кристал за телекомуникации и 

електронска опрема; сет топ кутии; 

далечинско управување; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски огласни табли; 

кодирани или магнетни банкови кредитни, 

дебитни, кеш, платежни, телефонски и 

идентификациони картички; автоматски 

благајнички машини, уреди за раздавање 

на кеш; електронски читачи на книги; 

тонер патрони, празни, за печатачи и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за објективи; 

таблет компјутери; кодирани клуч 

картички; 3Д очила; мемориски картички за 

машини за видео игри; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите за 

олеснување на платежни трансакции на 

електронски начин и за овозможување 

потрошувачите  да пристапуваат до 

финансиски информации и информации за 

банкарски сметки и да вршат банкарски 

трансакциски работи; преносни 

компјутери, смартфони, монитори, 

дисплеи, компјутерски хардвер, следачи 

на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи сите способни да 

обезбедат пристап до безжични 

комуникациски мрежи, телекомуникациски 

мрежи и до Интернет; мобилни апликации 

кои може да се симнуваат за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 

плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; компјутерски 

апликациски софтвер за користење со 

преносни компјутери, смартфони, 

монитори, дисплеи, компјутерски хардвер, 

следачи на активност, аудио опрема, 

комуникациски апарати, 

телекомуникациски апарати, компјутерски 

периферни направи, преносни медиа 
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плеери и дигитални електронски 

комуникациски направи; кодирани или 

магнетни припејд платежни, банкарски, 

кредитни, дебитни, кеш и 

идентификациски картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работа со недвижнини; 

ослободување и порамнување на 

финансиски трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; онлајн банкарски 

услуги и финансиски услуги; услуги на 

кредитни картички, процесирање и пренос 

на сметки и плаќања за тоа и 

обезбедување осигурување за финансиски 

трансакции; услуги за трансфер на 

средства; пренос на средства по 

електронски пат за други; пренос на 

плаќања за други преку Интернет; 

финансиски услуги во вид на услуги за 

фактурирање и процесирање на плаќања; 

организирање и управување со наеми и 

закупи; закуп и наем на недвижнини; 

оценување на недвижнини; вреднување на 

недвижнини, финансирање на 

недвижнини, инвестирање во недвижнини; 

посреднички услуги за недвижнини; услуги 

на агенции за недвижнини; услуги на 

агенции за домување; актуарски услуги; 

услуги за управување со недвижнини и 

советодавни услуги; собирање на 

наемнини; изнајмување канцеларии 

(недвижнини); изнајмување апартмани и 

станови; обезбедување на финансиски 

информации преку Интернет; услуги на 

сефови и издавање на патнички ваучери; 

капитални инвестиции; финансиски оценки 

[осигурување, банкарство, недвижнини]; 

услуги на управување со финансии и имот; 

осигурителни и финансиски услуги; 

финансиски услуги обезбедени преку 

телекомуникации; услуги на финансиски 

консултации и совети; онлајн банкарство; 

банкарски услуги обезбедени он-лајн од 

компјутерски бази со податоци или 

Интернет; услуги на посредување со 

хартии од вредност, услуги на котирање на 

берзански цени; посредување за акции и 

обврзници, финансиски анализи; услуги на 

дебитни картички, услуги на наплатни 

картички и услуги на гарантни чекови; 

банкарски услуги, услуги на штедни сметки 

и инвестициски услуги; услуги на 

финансиски ослободувања; кредитно 

потврдување преку глобална компјутерска 

информациска мрежа; услуги на 

електронско управување со кредитен 

ризик; услуги на електронско плаќање при 

купување и електронско плаќање сметки; 

дебитни и кредитни услуги на финансиски 

сметки; електронски банкарски услуги; 

издавање вредносни картички, наплатни 

картички и дебитни картички; услуги на 

телефонски кредитни картички; 

информативни услуги поврзани со 

финансии и осигурување, обезбедени 

онлајн од компјутерска база со податоци 

или Интернет; агенција за собирање такси 

за гас и струја; проценка на старини; 

проценка на уметност; проценка на накит; 

проценка на користени возила; достава на 

даночни информации (финансиски услуги); 

хуманитарно собирање средства; 

организирање хуманитарни збирки; 

хуманитарни збирки; изнајмување машини 

за броење или процесирање на хартиени 

или железни пари; изнајмување на уреди 

за раздавање на кеш или автоматски 

благајнички машини; услуги на онлајн 

плаќања; договарање финансии за 

градежни проекти; издавање ваучери; 

обезбедување услуги за електронски 

пренос на средства; монетарни менувачки 

услуги, услуги на раздавање кеш, 

обезбедување на припејд картички и 

токени, услуги на пренос на пари; 

вклучувајќи обезбедување на сите 
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споменати услуги на електронски начин; 

советување, информациски и советодавни 

услуги поврзани со електронски трансфер 

на средства; услуги на пренос на странски 

валути; менување на странски валути; 

тргување со валути; управување со 

валути; брокерство со валути; финансиски 

трансакции преку блокчеин; обезбедување 

хуманитарни услуги на собирање средства 

во врска со намалување на емисијата на 

јаглерод; брокерство со намалување 

емисија на јаглерод;   финансиско 

спонзорирање на програми за намалување 

на емисијата на јаглерод; финансирање и 

инвестиции во проекти за намалување на 

емисии; инвестирање во програми и 

проекти за намалување на емисијата на 

јаглерод; инвестирање во фондови за 

намалување на емисии; обезбедување 

заеми; обезбедување привремени заеми; 

консултативни, информациски и 

советодавни услуги поврзани со 

гореспоменатите услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; софтвер како услуга 

(СааС); кодирање, декодирање и 

автентификација на информации, пораки и 

податоци; обезбедување на услуги за а 

aвтентификација на корисници со 

користење на биометрија, препознавање 

на лице, автентификација на отисоци од 

прсти, препознавање на глас и други 

типови на хардверска и софтверска 

автентификациска технологија за 

обезбедување на финансиски услуги, 

трансакции преку e-трговија, донации, 

следење на лиценцирани производи и 

ангажирање на обожаватели; услуги за 

безбедност на податоци; ИТ безбедност, 

заштита и  поправка; компјутерска 

безбедносна анализа за опасност за 

заштита на податоци; обезбедување 

безбедносни услуги за компјутерски 

мрежи, компјутерски пристап и 

компјутеризирани трансакции; 

сертификација (контрола на квалитет) на 

податоци преку блокчеин; 

автентификација на податоци преку 

блокчеин; вклучувајќи ги сите 

гореспоменати  услуги за користење во 

врска со платежни системи; компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и обработка на глас и 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 
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обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на лични 

дигитални асистенти и лични медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; хостирање веб страни за 

други; хостирање софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консултативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 

конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација на производи; архитектонски и 

дизајнерски услуги; внатрешен дизајн на 

згради, канцеларии и апартмани; 

компјутерски информациски услуги; 

мрежни информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и безбедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, услуги за 

безбедност на информации; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интернет; 

складирање на електронски податоци; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

обработка на податоци во облак; услуги на 

провајдер за хостирање во облак; 

обезбедување привремено користење на 

облак-базиран софтвер кој не може да се 

симнува и софтвер за обработка на 

податоци во облак; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку обработка на податоци во облак; 

изнајмување на софтвер за забава; 
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техничко истражување во областа на 

намалување на емисијата на јаглерод; 

обезбедување информации, совети  и 

консултации во врска со намалување на 

емисијата на јаглерод и заштита на 

околината; обезбедување технолошки 

информации за иновации кои се свесни за 

околината и зелени иновации; услуги за 

тестирање анализа и набљудување на 

околината; истражување во областите на 

заштитата на околината и конзервација; 

истражување и обезбедување на научни 

информации во областа на климатските 

промени; научни и индустриски 

советодавни услуги поврзани со горива, 

емисија на горива и јаглерод диоксид и 

прашања за околината; научни и 

технолошки услуги поврзани со препораки 

за насоки за дејствување за намалување 

на емисијата на јаглерод диоксид на 

економичен начин; научни и технолошки 

услуги  поврзани со управување со 

програми за намалување на јаглерод; 

услуги на истражување, управување и 

заштита на околината; консултативни, 

информациски и советодавни услуги 

поврзани со гореспоменатите услуги  

 

(111)  29112  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/145 (220)  24/02/2020 

(181)  24/02/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуго 

КИНГ ЕУРОПЕ ДОО увоз-извоз 

Гевгелија, Гевгелија, MK 

(740)  Адвокатско друштво Апостолски 

Скопје бул. Кочо Рацин бр. 14/лок.6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  светло кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава  

кл. 43  служење храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  29043  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2020/172 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за информатички 

инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН 

ДОО Скопје бул. Кузман Јосифовски бр. 

15, Аеродром, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

TRANSFORMIFY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; развој на компјутерски 

платформи; консултантски услуги за 

компјутерска безбедност; хостинг на 

компјутерски страници [веб-страници]; 

платформа како услуга [PaaS]; развој на 

софтвер во рамките на објавување на 

софтвер; изнајмување компјутери; 

компјутерско програмирање; изработка на 

компјутерски програми; обновување 

компјутерски бази на податоци; 
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одржување компјутерски програми; 

анализа на компјутерски системи; 

програмирање компјутерски системи; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; инсталирање 

компјутерски програми; конверзија на 

компјутерски програми и податоци, освен 

физичка конверзија; советување во врска 

со компјутерски програми; изнајмување 

веб [интернет] сервери; следење 

компјутерски системи со далечински 

пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ]; 

советување во врска со информатичка 

технологија; хостирање сервери; чување 

резервни копии на податоци надвор од 

мрежата; електронско зачувување 

податоци; давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници; обработка во 

облак [Cloud computing]; услуги на 

надворешни фирми во областа на 

информациските технологии; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; консултации за безбедност на 

податоци; услуги на кодирање податоци  

 

(111)  29044  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2020/173 (220)  28/02/2020 

(181)  28/02/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за информатички 

инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН 

ДОО Скопје бул. Кузман Јосифовски бр. 

15, Аеродром, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, жолта, розова, 

виолетова, сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; развој на компјутерски 

платформи; консултантски услуги за 

компјутерска безбедност; хостинг на 

компјутерски страници [веб-страници]; 

платформа како услуга [PaaS]; развој на 

софтвер во рамките на објавување на 

софтвер; изнајмување компјутери; 

компјутерско програмирање; изработка на 

компјутерски програми; обновување 

компјутерски бази на податоци; 

одржување компјутерски програми; 

анализа на компјутерски системи; 

програмирање компјутерски системи; 

креирање и одржување веб [интернет] 

страници за други; инсталирање 

компјутерски програми; конверзија на 

компјутерски програми и податоци, освен 

физичка конверзија; советување во врска 

со компјутерски програми; изнајмување 

веб [интернет] сервери; следење 

компјутерски системи со далечински 

пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ]; 

советување во врска со информатичка 

технологија; хостирање сервери; чување 

резервни копии на податоци надвор од 

мрежата; електронско зачувување 

податоци; давање информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку интернет-страници; обработка во 
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облак [Cloud computing]; услуги на 

надворешни фирми во областа на 

информациските технологии; советодавни 

услуги од областа на компјутерската 

технологија; консултации за безбедност на 

податоци; услуги на кодирање податоци  

 

(111)  29048  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/189 (220)  28/05/2020 

(181)  28/05/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Трговско друштво за транспорт 

трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. Методија Митевски бр. 

3/5-1, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено 

и варено овошје и зеленчук; јајца, млечни 

производи; желеа, џемеови, компоти; 

млеко и млечни пијалоци; производи 

подготвени за конзумирање и производи 

составени од гореспоменатите производи  

кл. 30  кафе и замена за кафе; чај, какао; 

чоколадо; шеќер, ориз, тапиока, саго; 

брашно и подготовки направени од 

житарки; леб, бисквити, торти, колачи 

(производи од тесто), чоколадо и слатки; 

сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, 

меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови 

како мирудии; мирудии; производи 

подготвени за конзумирање кои се 

составени од горе споменатите производи  

 

(111)  29041  (151)  04/11/2020 

(210)  TM  2020/201 (220)  06/03/2020 

(181)  06/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Pharmalys Laboratories SA 

Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; диететска храна и супстанции 

за медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци на храната за 

луѓето и животните; млеко во прав за 

бебиња; храна за бебиња; диететски 

додатоци на храната  

 

(111)  29104  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/207 (220)  10/03/2020 

(181)  10/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги МЕГА-ХОЛДИНГ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ул.. 

Јуриј Гагарин бр. 43-1/1, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  розева, тиркизна, зелена, жолта, 

виолетова 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на забави  

кл. 44  обезбедување на храна и пијалоци  

 

(111)  29081  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/210 (220)  12/03/2020 

(181)  12/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Прохор Пчински бр. 16, Скопје, MK 

(740)  Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  влечки, патики, обувки, сандали, 

спортски обувки, чевли, чизми  

 

(111)  29100  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/233 (220)  18/03/2020 

(181)  18/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  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. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 

1000 Скопје, МК 

(540)  

Metadem 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29103  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/234 (220)  18/03/2020 

(181)  18/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  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. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 

Скопје, МК 

(540)  

Ketax 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29060  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/248 (220)  20/03/2020 

(181)  20/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

AQUABEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи  

кл. 3  производите за чистење и тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29061  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/249 (220)  20/03/2020 

(181)  20/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 
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(540)  

NBL SOLEMAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи  

кл. 3  производите за чистење и тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29062  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/250 (220)  20/03/2020 

(181)  20/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

NBL AQUABEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи  

кл. 3  производите за чистење и тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29063  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/251 (220)  20/03/2020 

(181)  20/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

SOLEMAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи  

кл. 3  производите за чистење и тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29084  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/254 (220)  23/03/2020 

(181)  23/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива; минерални води; сода води; 

безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и 

овошни сокови; сирупи за правење 

пијалоци; безалкохолни подготовки за 

правење пијалоци; енергетски пијалоци  

 

(111)  29070  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/257 (220)  24/03/2020 

(181)  24/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  COINBANK DOOEL Export Import 

Skopje St.1615, No.20/A, floor 36, Apt 315, 

Aerodrom, 1045 Skopje, MK 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(591)  зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски услуги  

 

(111)  29064  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/263 (220)  26/03/2020 

(181)  26/03/2030 

(450)  30/11/2020 
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(732)  Electronic Arts Inc. 209 Redwood 

Shores Parkway, Redwood City, 

California, 94065, 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)  

ELECTRONIC ARTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги за забава, имено, 

обезбедување на онлајн компјутерски 

игри; услуги за забава, имено, 

обезбедување пристап и играње на 

комјутерски игри преку мобилни и 

целуларни телефони и други безжични 

уреди; обезбедување на информации 

поврзани со електронски компјутерски игри 

добиени преку Интернет; организирање, 

спроведување и раководење на 

натпревари и турнири за видео игри; 

услуги за забава во вид на организирање 

на електронски натпревари за спортски и 

видео игри, игри, турнири и натпревари; 

услуги за забава, имено, обезбедување на 

веб-сајт кој прикажува видеа кои не се 

преземаат вклучувајќи турнири на видео 

игри во живо кои се играат од играчи на 

видео игри  

 

(111)  29071  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/264 (220)  27/03/2020 

(181)  27/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapakli 

i Tekirdağ, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

CABRAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи и 

препарати  

 

(111)  29072  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/265 (220)  27/03/2020 

(181)  27/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 

Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapakli 

i Tekirdağ, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MAYFEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи и 

препарати  

 

(111)  29073  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/266 (220)  26/03/2020 

(181)  26/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Svetlana Pejić Gerić Ibarska 13, 

Belgrade, RS 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  кафена, жолта 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

медицински препарати; санитарни 

препарати за медицинска употреба; 

диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери; материјали за виткање; 

материјали за пломбирање заби, забарска 

смола; средства за дезинфекција; 

препарати за уништување на штетници; 

фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тестенини и резанки од тесто; 

тапиока и саго; брашно и производи од 

житарици; леб, печива и кондторски 

производи; чоколадо; сладоледи, сорбе и 

друг мраз што се јаде; шеќер, мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, додатоци 

за јадења, зачини, конзервирани зачински 

билки; оцет, сосови и други додатоци за 

јадења  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска заштита и нега на 

убавина за луѓе или животни; 

агрикултурни, хортикултурни и шумарски 

услуги  

 

(111)  29065  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/268 (220)  30/03/2020 

(181)  30/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(300)  34871  13/03/2020  AD 

(732)  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)  

RUSSET 

(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  

 

(111)  29066  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/269 (220)  30/03/2020 

(181)  30/03/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  
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NEBINORM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  29085  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/270 (220)  01/04/2020 

(181)  01/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Марие Нане-Богоеска and Сања 

Димова бул. Јане Сандански бр. 53-3, 

Скопје, MK and ул. Даскал Камчев бр. 

1/1-4, Скопје, MK 

(740)  Адвокат Владимир Стојановски бул. 

Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје 

(540)  

DENTISIMO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 44  забарство, ортодонски услуги  

 

(111)  29074  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/271 (220)  09/04/2020 

(181)  09/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Друштво за фармацевтско 

хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ 

ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

НЕУРО-ВИТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29075  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/272 (220)  02/04/2020 

(181)  02/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  M.M. Sinno & Sons S.A.L. Nemat 

Yafeth, Al Hamra, Beirut, LB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, 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, замена за 

кафе, ориз, тапиока, саго; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, десерт со мраз; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

 

(111)  29076  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/297 (220)  10/04/2020 

(181)  10/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диетални додатоци и диететски 

производи, хранливи додатоци, додатоци 

за храна, витамински додатоци, 

минерални додатоци, билни додатоци и 

билни екстракти; антиоксиданти  

кл. 30  немедицински слаткарски 

производи, пастили и бонбони за лижење 

кои содржат билни производи  

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; орални никотински торбички 

без тутун (не за медицинска употреба); 

бурмут за шмркање (snuff) со тутун; бурмут 

(snus) со тутун; бурмут за шмркање (snuff) 

без тутун; бурмут (snus) без тутун; тутун за 

виткање; тутун за луле; 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; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање  

 

(111)  29067  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/304 (220)  09/04/2020 

(181)  09/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

LIKOFAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  29068  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/305 (220)  09/04/2020 

(181)  09/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  LUIGI LAVAZZA S.P.A. Via Bologna 

32, 10152 Torino, IT 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

LAVAZZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  подметнувачи за чаши за пиво; 

хартиени чаршави за маса; шамивчиња од 

хартија; хартиени салфети за маса; 

картонски кутии; календари; магазини 

[периодични]; фотографии [печатени]; 

филтри (хартија за кафе); хартија за 

завиткување на бонбони; потпирачи за 

книги; канцелариски материјал; моливи  

кл. 21  чаши за кафе; стаклени чаши и 

шољи; филџани од хартија или пластика; 

чаши за пиење; перколатори за кафе, не 

електрични; садови за варење на кафе 

(ѓезвиња), не електрични; контејнери за 
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пијалоци; преносни термоизолирани 

контејнери (не електрични); капаци за 

чаши; лажици за кафе; не електрични 

машини за кафе; чинии; тацни; сервиси за 

кафе [прибор за маса]; сетови за кафе кои 

се состојат од шољи и тацни; шољи за 

кафе  

кл. 25  фустани; опрема за бебиња  

[облека]; облека за гимнастика; мантили за 

дожд; облека за танцување; обувки за 

плажа; шешири; чорапи; ракавици 

[облека]; враговрски; кожни ремени 

(облека); венчаници  

 

(111)  29077  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/308 (220)  08/04/2020 

(181)  08/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Chongqing HWASDAN Machinery 

Manufacturing Co., Ltd. Xipeng Industry 

Zone, Jiulongpo District, Chongqing, 

401326, CN 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  земјоделски машини, бензински 

мотори што не се за копнени возила, 

дизел мотори што не се за копнени 

возила, динама, електрични генератори, 

пумпи (делови од машини или мотори), 

електрични машини за заварување, 

апарати за миење, плугови за снег, 

жнеалки, машини за лупење жито и зрна, 

преносливи алати што не се рачно 

управувани, дробилки за кујнски отпад, 

култиватори (машини), машини за 

дренирање  

 

(111)  29078  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/311 (220)  08/04/2020 

(181)  08/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-

извоз Струмица ул. Гоце Делчев бр. 

105, Струмица, MK 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

MOLLY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, средства 

за дезинфекција, дезинфекциони 

стапчиња, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, сапуни за 

дезинфекција, дезинфициенси  

 

(111)  29086  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/312 (220)  04/04/2020 

(181)  04/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way 

Corona, California 92879, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 (591)  зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, автомобилски делови 

и додатоци  
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(111)  29087  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/313 (220)  04/04/2020 

(181)  04/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way 

Corona, California 92879, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, автомобилски делови 

и додатоци  

 

(111)  29069  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/326 (220)  16/04/2020 

(181)  16/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  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)  

MOVING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29088  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/340 (220)  23/04/2020 

(181)  23/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

НТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интерфејси за компјутери; 

компјутерски програми за дизајн на 

кориснички интерфејс; безжично поврзани 

електрични батериски апарати со вграден 

софтвер кој може да се освежува 

далечински и фирмвер за складирање и 

испуштање на зачувана струја за 

користење во живеалишта и згради; 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати со вграден софтвер кој може да 

се освежува далечински и фирмвер за 

складирање и испуштање на зачувана 

струја обезбедена од или до мрежа за 

електрична енергија или друг извор за 

генерирање електрична енергија за 

стабилизирање и задоволување на 

побарувачката на електрична енергија и 

целите за користење; компјутерски 

софтвер за набљудување, оптимизација и 

регулирање на складирање и испуштање 

на зачувана енергија до и од такви 
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безжично поврзани електрични батериски 

апарати; батерии за обезбедување струја 

за мотори за електрични возила; 

конектори за електрична енергија кои се 

монтираат на ѕид за полнење електрични 

возила; преносни утичници за конектори за 

електрична енергија за полнење 

електрични возила; софтвер кој може да 

се симнува во вид на мобилна апликација 

за набљудување на полнење со 

електрична енергија и статус на возила и 

далечинска контрола  на возила; софтвер 

кој може да се симнува во вид на софтвер 

за оперативен систем за возила; 

навигациски апарат за возила [он-борд 

компјутери]; локатор на возила и направи 

за поправка програмирани да користат 

глобален систем за позиционирање (ГПС) 

и целуларни телекомуникации; радија за 

возила; провални аларми; полначи за 

батерии за користење со батерии за 

возила; контрола на патување за моторни 

возила; безбедносна опрема за возила, 

имено, монитори на електронски 

вибрации, шок, движење, агол, 

температура и волтажа; безбедносна 

опрема за возила, имено он-борд  системи 

за надзор за возила сочинети од камери и 

монитори за изложување и елиминација 

на слепи точки на двете страни од 

возилото; безжични трансивери со 

технологија за собирање и прикажување 

на стаусот и следење на сите типови 

возила во локални средини; батерии, 

електрични, за возила; безбедносна 

опрема за возила, имено, електронски 

следачи на притисок во гуми; безбедносна 

опрема за возила, имено, резервни 

сензори и камери; единици за 

балансирање на гуми за копнени возила; 

системи за влегување без клуч и системи 

за палење без клуч за автомобили 

сочинети од микропроцесор, рисивер на 

електронски сигнал и привезоци за 

клучеви со транспондер на електронски 

сигнал; мерачи на брзина за возила; 

радарски детектори на објекти за 

користење во возила; ГПС сензор кој се 

монтира во возила за утврдување на 

брзината на движење за возило; полначи 

за батерии за користење во возила; 

делови за мотори за возила, имено, 

термостати; аудио опрема за возила, 

имено, стереа, звучници, појачувачи, 

стабилизатори, премостувачи и куќишта за 

звучници; УСБ влезови за полнење за 

користење во возила; електрични брави за 

возила; задни камери за возила; контроли 

за клима во возила; безжични контролори 

за далечинско набљудување и контрола 

на функционирањето и статусот на други 

електрични, на струја, и механички 

направи или системи, имено, батерии, 

безбедност, осветлување, системи за 

следење и обезбедување; далечински 

стартери за возила; лоцирање возила, 

системи за следење и безбедност 

сочинети од антена и радио преносник за 

поставување во возила; регулатори на 

волтажа во возила; аудио опрема за 

возила, имено, звучници за автомобилски 

аудио системи; навигациски инструменти 

за возила [он-борд компјутери]; 

електрични конектори за моторни возила 

со трејлери; батерии за возила; 

електрични апарати, имено, станици за 

полнење за полнење на електрични 

возила; компјутеризирани анализатори за 

мотори за возила; продолжни кабли за 

користење со возила; адаптери за струја 

за користење со возила; електрични кабли 

за користење со возила; акумулатори, 

електрични, за возила; термостати за 

возила; автоматски индикатори на низок 

притисок во гуми за возила; снимачи на 

километража за возила; далечински 
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контроли за управување со аларми за 

возила  

кл. 12  копнени возила и делови и опрема 

за нив, имено, структурни делови и 

погонски компоненти во вид на електрични 

мотори, трансмисија и оски; тела на 

моторни возила; мрежи за багаж за 

возила; скроени навлаки за возила; ланци 

против лизгање за возила; лепенки за 

поправка на гуми за возила; пумпи за 

пумпање на гуми за возила; автомобилски 

лајсни за ентериер; автомобилски панели 

за ентериер; кожени ентериери за возила 

кроени по мерка; рамки за таблички за 

возила; држачи за таблички за возила; 

тапацир за возила; електрични копнени 

возила; делови за електрични возила, 

имено, мотори; делови за електрични 

возила, имено, задни ретровизори, 

брисачи за ветробранско стакло и задни 

врати; целосно батериско електрични 

возила со високи перформанси; седишта 

за возила; оски на тркала за возила; 

тркала за возила; тапацир, кроени навлаки 

за возила; волани за возила; мотори за 

копнени возила; кровни решетки, 

абсорбери на удари, пружини, 

стабилизаторски прачки и суспензори, 

сите за возила; порабени панели за телото 

на возила; штипки за кочници за копнени 

возила; скроени навлаки за седишта за 

возила; држачи за мотор за возила; 

предизајнирани обвивки од винил 

специјално адаптирани за возила; делови 

за возила, имено, црева за серво 

управувачи; знаци за возила; перници за 

седишта за возила; состави на заглавија 

за тркала за автомобили; носачи за скии 

за возила; огледала за возила, имено 

ретровизори; запчаници за возење 

наназад за копнени возила; куки 

специјално дизајнирани за користење во 

возила за држење на додатоци за возила; 

ветробрани за возила; направи против 

кражба за возила; гуми за возила; 

внатрешни гуми за возила; пумпачи за 

гуми; пластични делови за возила, имено, 

автомобилски екстериерни и ентериерни 

пластични обликувани декоративни и 

заштитни лајсни; копнени возила, имено 

електрични коли, 

камиони и СУВови; полу-скроени навлаки 

за возила; водушни компресори за кочници 

за копнени возила; воздушни цилиндри за 

кочници за копнени возила; хауби за 

возила; шасии за моторни возила; 

заштитници за седишта за возила; 

структурни резервни делови за камиони и 

други моторни возила; механизми за 

погонски склоп за возила кои се состојат 

од квачило, менувач, погонска осовина и 

диференцијал; капаци за трансмисија за 

копнени возила; држачи за трансмисија за 

копнени возила; кутии за трансмисија за 

копнени возила; куки за влечење за 

возила; калници за возила; скали за 

закачување за копнени возила; куки за 

влечење за возила; рамки за тркала за 

возила и структурни делови за нив; возила 

за секакви терени (АТВ); сензори за 

копнени возила, имено, сензори за 

електричен серво кои се продаваат како 

компоненти од серво управувач; рамки за 

тркала за возила; менувачки кутии за 

копнени возила; кочници за возила; тела 

на возила; трансмисија за копнени возила; 

делови за возила, имено, ветробрански 

визири; делови за возила, имено, сончеви 

визири; делови за возила, имено, спојни 

осовини; делови за возила, имено, 

кугласти зглобови; делови за возила, 

имено, потпирачи за суспензија; делови за 

возила, имено, спојки за константна 

брзина; вентили за гуми за возила; делови 

за копнени возила, имено, диференцијали; 

штитници за хауби како структурни делови 
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на возила; вратила за копнени возила; 

облоги за кочници за возила; буренца за 

кочници за копнени возила; држачи за 

кочници за копнени возила; делови за 

суспензија за копнени возила, имено, 

лиснати пружини; делови за суспензија за 

копнени возила, имено, жичани пружини; 

метлички за ветробрански брисачи за 

возила; худраулични кола за возила; 

делови за суспензија за копнени возила, 

имено, стабилизатори; кожени ентериери 

за возила кроени по мерка; облоги на диск 

кочници за возила; држачи за чаши за 

користење во возила; трансмисија за 

копнени возила и резервни делови; 

ремени за трансмисија за копнени возила; 

суспендирачки системи за  копнени 

возила; лежишта за тркала за копнени 

возила; стаклени прозорци за возила; 

провални аларми за возила; железарија за 

кочници за возила; решетки за велосипеди 

за возила; осовински комплети за 

користење со копнени возила; лежишта за 

осовини за копнени возила; диск кочници 

за копнени возила; кровни носачи во облик 

на кутија за копнени возила; спортско 

рекреативни возила (СУВ); воздушни 

перничиња за возила; прозорци за возила; 

појаси за седишта за користење во возила; 

вентили за гуми за возила; свирки за 

возила; делови за копнени возила, имено, 

погонски ремени; квачила за копнени 

возила; скроени навлаки за возила за коли 

и камиони со намена за штитење од 

временски околности и елементи; наслони 

за глава за возила; воздушни перничиња 

кои се пумпаат за користење во возила за 

превенција на повреди и незгоди; синџири 

за возење за копнени возила; додатоци за 

автомобили после нивната прва продажба, 

имено торби за организрање во кола, 

мрежи и послужавнци специјално 

адаптирани за монтирање во возила; 

безбедносни ремени за седишта во 

возила; мрежи за багаж за возила; облоги 

за кочници за копнени возила; делови за 

копнени возила, имено оски; делови за 

копнени возила, имено погонски 

запчаници; метални делови за возила, 

имено, автомобилски екстериерни и 

ентериерни метални декоративни и 

заштитни лајсни; електрични возила, 

имено автомобили, камиони и СУВови; 

велосипеди; резервни предупредувачки 

аларми за возила; дискови за тркала за 

возила; електрични брави за моторни 

возила; алармни системи за моторни 

возила; управувачи за копнени возила и 

делови за нив; спојлери за возила; 

скалила за возила; воздушни перничиња; 

абсорбери за удари за автомобили; 

браници за автомобили; кровни решетки 

за товар и носачи за багаж за возила; 

кроени навлаки за возила; делови за 

копнени возила, имено, скалила за 

автомобили; делови за копнени возила, 

имено, калници; делови за копнени 

возила, имено, браници; делови за возила, 

имено, абсорбери на удари; врати за 

возила; рачки за трепкачи за возила; 

капачиња за гориво за копнени возила; 

капаци за таблички за возила; панели за 

врата за возила  

 

(111)  29089  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/341 (220)  23/04/2020 

(181)  23/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware 

limited liability company) 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 

48170, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 
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СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000 

Скопје 

(540)  

RIVIAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интерфејси за компјутери; 

компјутерски програми за дизајн на 

кориснички интерфејс; безжично поврзани 

електрични батериски апарати со вграден 

софтвер кој може да се освежува 

далечински и фирмвер за складирање и 

испуштање на зачувана струја за 

користење во живеалишта и згради; 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати со вграден софтвер кој може да 

се освежува далечински и фирмвер за 

складирање и испуштање на зачувана 

струја обезбедена од или до мрежа за 

електрична енергија или друг извор за 

генерирање електрична енергија за 

стабилизирање и задоволување на 

побарувачката на електрична енергија и 

целите за користење; компјутерски 

софтвер за набљудување, оптимизација и 

регулирање на складирање и испуштање 

на зачувана енергија до и од такви 

безжично поврзани електрични батериски 

апарати; батерии за обезбедување струја 

за мотори за електрични возила; 

конектори за електрична енергија кои се 

монтираат на ѕид за полнење електрични 

возила; преносни утичници за конектори за 

електрична енергија за полнење 

електрични возила; софтвер кој може да 

се симнува во вид на мобилна апликација 

за набљудување на полнење со 

електрична енергија и статус на возила и 

далечинска контрола  на возила; софтвер 

кој може да се симнува во вид на софтвер 

за оперативен систем за возила; 

навигациски апарат за возила [он-борд 

компјутери]; локатор на возила и направи 

за поправка програмирани да користат 

глобален систем за позиционирање (ГПС) 

и целуларни телекомуникации; радија за 

возила; провални аларми; полначи за 

батерии за користење со батерии за 

возила; контрола на патување за моторни 

возила; безбедносна опрема за возила, 

имено, монитори на електронски 

вибрации, шок, движење, агол, 

температура и волтажа; безбедносна 

опрема за возила, имено он-борд  системи 

за надзор за возила сочинети од камери и 

монитори за изложување и елиминација 

на слепи точки на двете страни од 

возилото; безжични трансивери со 

технологија за собирање и прикажување 

на стаусот и следење на сите типови 

возила во локални средини; батерии, 

електрични, за возила; безбедносна 

опрема за возила, имено, електронски 

следачи на притисок во гуми; безбедносна 

опрема за возила, имено, резервни 

сензори и камери; единици за 

балансирање на гуми за копнени возила; 

системи за влегување без клуч и системи 

за палење без клуч за  автомобили 

сочинети од микропроцесор, рисивер на 

електронски сигнал и привезоци за 

клучеви со транспондер на електронски 

сигнал; мерачи на брзина за возила; 

радарски детектори на објекти за 

користење во возила; ГПС сензор кој се 

монтира во возила за утврдување на 

брзината на движење за возило; полначи 

за батерии за користење во возила; 

делови за мотори за возила, имено, 

термостати; аудио опрема за возила, 

имено, стереа, звучници, појачувачи, 

стабилизатори, премостувачи и куќишта за 

звучници; УСБ влезови за полнење за 

користење во возила; електрични брави за 

возила; задни камери за возила; контроли 

за клима во возила; безжични контролори 
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за далечинско набљудување и контрола 

на функционирањето и статусот на други 

електрични, на струја, и механички 

направи или системи, имено, батерии, 

безбедност, осветлување, системи за 

следење и обезбедување; далечински 

стартери за возила; лоцирање возила, 

системи за следење и безбедност 

сочинети од антена и радио преносник за 

поставување во возила; регулатори на 

волтажа во возила; аудио опрема за 

возила, имено, звучници за автомобилски 

аудио системи; навигациски инструменти 

за возила [он-борд компјутери]; 

електрични конектори за моторни возила 

со трејлери; батерии за возила; 

електрични апарати, имено, станици за 

полнење за полнење на електрични 

возила; компјутеризирани анализатори за 

мотори за возила; продолжни кабли за 

користење со возила; адаптери за струја 

за користење со возила; електрични кабли 

за користење со возила; акумулатори, 

електрични, за возила; термостати за 

возила; автоматски индикатори на низок 

притисок во гуми за возила; снимачи на 

километража за возила; далечински 

контроли за управување со аларми за 

возила  

кл. 12  копнени возила и делови и опрема 

за нив, имено, структурни делови и 

погонски компоненти во вид на електрични 

мотори, трансмисија и оски; тела на 

моторни возила; мрежи за багаж за 

возила; скроени навлаки за возила; ланци 

против лизгање за возила; лепенки за 

поправка на гуми за возила; пумпи за 

пумпање на гуми за возила; автомобилски 

лајсни за ентериер; автомобилски панели 

за ентериер; кожени ентериери за возила 

кроени по мерка; рамки за таблички за 

возила; држачи за таблички за возила; 

тапацир за возила; електрични копнени 

возила; делови за електрични возила, 

имено, мотори; делови за електрични 

возила, имено, задни ретровизори, 

брисачи за ветробранско стакло и задни 

врати; целосно батериско електрични 

возила со високи перформанси; седишта 

за возила; оски на тркала за возила; 

тркала за возила; тапацир, кроени навлаки 

за возила; волани за возила; мотори за 

копнени возила; кровни решетки, 

абсорбери на удари, пружини, 

стабилизаторски прачки и суспензори, 

сите за возила; порабени панели за телото 

на возила; штипки за кочници за копнени 

возила; скроени навлаки за седишта за 

возила; држачи за мотор за возила; 

предизајнирани обвивки од винил 

специјално адаптирани за возила; делови 

за возила, имено, црева за серво 

управувачи; знаци за возила; перници за 

седишта за возила; состави на заглавија 

за тркала за автомобили; носачи за скии 

за возила; огледала за возила, имено 

ретровизори; запчаници за возење 

наназад за копнени возила; куки 

специјално дизајнирани за користење во 

возила за држење на додатоци за возила; 

ветробрани за возила; направи против 

кражба за возила; гуми за возила; 

внатрешни гуми за возила; пумпачи за 

гуми; пластични делови за возила, имено, 

автомобилски екстериерни и ентериерни 

пластични обликувани декоративни и 

заштитни лајсни; копнени возила, имено 

електрични коли, 

камиони и СУВови; полу-скроени навлаки 

за возила; водушни компресори за кочници 

за копнени возила; воздушни цилиндри за 

кочници за копнени возила; хауби за 

возила; шасии за моторни возила; 

заштитници за седишта за возила; 

структурни резервни делови за камиони и 

други моторни возила; механизми за 
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погонски склоп за возила кои се состојат 

од квачило, менувач, погонска осовина и 

диференцијал; капаци за трансмисија за 

копнени возила; држачи за трансмисија за 

копнени возила; кутии за трансмисија за 

копнени возила; куки за влечење за 

возила; калници за возила; скали за 

закачување за копнени возила; куки за 

влечење за возила; рамки за тркала за 

возила и структурни делови за нив; возила 

за секакви терени (АТВ); сензори за 

копнени возила, имено, сензори за 

електричен серво кои се продаваат како 

компоненти од серво управувач; рамки за 

тркала за возила; менувачки кутии за 

копнени возила; кочници за возила; тела 

на возила; трансмисија за копнени возила; 

делови за возила, имено, ветробрански 

визири; делови за возила, имено, сончеви 

визири; делови за возила, имено, спојни 

осовини; делови за возила, имено, 

кугласти зглобови; делови за возила, 

имено, потпирачи за суспензија; делови за 

возила, имено, спојки за константна 

брзина; вентили за гуми за возила; делови 

за копнени возила, имено, диференцијали; 

штитници за хауби како структурни делови 

на возила; вратила за копнени возила; 

облоги за кочници за возила; буренца за 

кочници за копнени возила; држачи за 

кочници за копнени возила; делови за 

суспензија за копнени возила, имено, 

лиснати пружини; делови за суспензија за 

копнени возила, имено, жичани пружини; 

метлички за ветробрански брисачи за 

возила; худраулични кола за возила; 

делови за суспензија за копнени возила, 

имено, стабилизатори; кожени ентериери 

за возила кроени по мерка; облоги на диск 

кочници за возила; држачи за чаши за 

користење во возила; трансмисија за 

копнени возила и резервни делови; 

ремени за трансмисија за копнени возила; 

суспендирачки системи за  копнени 

возила; лежишта за тркала за копнени 

возила; стаклени прозорци за возила; 

провални аларми за возила; железарија за 

кочници за возила; решетки за велосипеди 

за возила; осовински комплети за 

користење со копнени возила; лежишта за 

осовини за копнени возила; диск кочници 

за копнени возила; кровни носачи во облик 

на кутија за копнени возила; спортско 

рекреативни возила (СУВ); воздушни 

перничиња за возила; прозорци за возила; 

појаси за седишта за користење во возила; 

вентили за гуми за возила; свирки за 

возила; делови за копнени возила, имено, 

погонски ремени; квачила за копнени 

возила; скроени навлаки за возила за коли 

и камиони со намена за штитење од 

временски околности и елементи; наслони 

за глава за возила; воздушни перничиња 

кои се пумпаат за користење во возила за 

превенција на повреди и незгоди; синџири 

за возење за копнени возила; додатоци за 

автомобили после нивната прва продажба, 

имено торби за организрање во кола, 

мрежи и послужавнци специјално 

адаптирани за монтирање во возила; 

безбедносни ремени за седишта во 

возила; мрежи за багаж за возила; облоги 

за кочници за копнени возила; делови за 

копнени возила, имено оски; делови за 

копнени возила, имено погонски 

запчаници; метални делови за возила, 

имено, автомобилски екстериерни и 

ентериерни метални декоративни и 

заштитни лајсни; електрични возила, 

имено автомобили, камиони и СУВови; 

велосипеди; резервни предупредувачки 

аларми за возила; дискови за тркала за 

возила; електрични брави за моторни 

возила; алармни системи за моторни 

возила; управувачи за копнени возила и 

делови за нив; спојлери за возила; 
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скалила за возила; воздушни перничиња; 

абсорбери за удари за автомобили; 

браници за автомобили; кровни решетки 

за товар и носачи за багаж за возила; 

кроени навлаки за возила; делови за 

копнени возила, имено, скалила за 

автомобили; делови за копнени возила, 

имено, калници; делови за копнени 

возила, имено, браници; делови за возила, 

имено, абсорбери на удари; врати за 

возила; рачки за трепкачи за возила; 

капачиња за гориво за копнени возила; 

капаци за таблички за возила; панели за 

врата за возила  

 

(111)  29079  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/342 (220)  23/04/2020 

(181)  23/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  Shenzhen ShuangPingTai Medical 

Technology Co., Ltd. Room 701, 7th Floor, 

Boxun Building, Keyuan Road, Xili Street, 

Nanshan District, Shenzhen, CN 

(740)  БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија 

бр 27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

AICARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  мерачи на гликоза во крвта; 

сфигмоманометри; медицински апарати и 

инструменти; апарати за испитување што 

се за медицинска употреба; монитори на 

телесен состав; термометри за 

медицинска употреба; уреди за следење 

на пулсот; санитарни маски за медицинска 

употреба; маски за медицински персонал; 

материјали за шиење  

 

(111)  29080  (151)  16/11/2020 

(210)  TM  2020/347 (220)  28/04/2020 

(181)  28/04/2030 

(450)  30/11/2020 

(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)  

ROMANETTI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вермут, коктели  

 

(111)  29101  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/401 (220)  06/05/2020 

(181)  06/05/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  SAILUN GROUP CO., LTD No.588, 

Maoshan Road, Huangdao District, 

Qingdao City, Shandong, CN 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  aвтомобилски гуми, внатрешни 

гуми, гуми за пневматски гуми, 

надворешни гуми за пневматски гуми, 

пневматски гуми, гуми за возила, шарки на 

вулканизирани гуми, оски на тркала од 

возила, возила (бандажи за тркала на 

возила), возила, (гуми за  тркала на 

возила), синџири против лизгање  

 

(111)  29102  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/408 (220)  30/04/2020 

(181)  30/04/2030 

(450)  30/11/2020 
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(732)  Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş, 

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156, 

Sancaktepe, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Solifas 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29099  (151)  25/11/2020 

(210)  TM  2020/418 (220)  13/05/2020 

(181)  13/05/2030 

(450)  30/11/2020 

(732)  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)  

Dobcard 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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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 29060 

1 29061 

1 29062 

1 29063 

3 29060 

3 29061 

3 29062 

3 29063 

5 29041 

5 29045 

5 29046 

5 29047 

5 29060 

5 29061 

5 29062 

5 29063 

5 29066 

5 29067 

5 29069 

5 29071 

5 29072 

5 29073 

5 29074 

5 29076 

5 29078 

5 29093 

5 29094 

5 29099 

5 29100 

5 29102 

5 29103 

5 29108 

7 29077 

9 29042 

9 29088 

9 29089 

10 29079 

12 29086 

12 29087 

12 29088 

12 29089 

12 29101 

16 29068 

16 29106 

16 29107 

21 29068 

25 29068 

25 29081 

29 29048 

29 29075 

30 29048 

30 29049 

30 29050 

30 29051 

30 29052 

30 29053 

30 29054 

30 29055 

30 29056 

30 29057 

30 29058 

30 29059 

30 29073 

30 29075 

30 29076 

30 29082 

30 29090 

30 29095 

30 29096 

30 29097 

30 29098 

30 29105 

32 29083 

32 29084 

32 29111 

33 29080 

33 29111 

34 29065 

34 29076 

35 29085 

35 29091 

35 29092 

35 29111 

35 29114 

36 29042 

36 29070 

36 29109 

39 29106 

39 29107 

39 29113 

41 29039 

41 29040 

41 29064 

41 29091 

41 29092 

41 29104 

41 29110 

41 29112 

41 29115 

42 29042 

42 29043 

42 29044 

42 29092 

42 29110 

43 29112 

43 29114 

44 29073 

44 29085 

44 29104 

45 29091 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

Advanced New Technologies Co., Ltd. 29042 MK/T/2020/0057 

Bekim Maraj 29111 MK/T/2019/1399 

Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş, 29102 MK/T/2020/0408 

British American Tobacco (Brands) Limited 29076 MK/T/2020/0297 

COINBANK DOOEL Export Import Skopje 29070 MK/T/2020/0257 

Chongqing HWASDAN Machinery Manufacturing Co., Ltd. 29077 MK/T/2020/0308 

Electronic Arts Inc. 29064 MK/T/2020/0263 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29069 MK/T/2020/0326 

ISMAIL ISMAIL 29083 MK/T/2019/0426 

Jamieson Laboratories Ltd. 29093 MK/T/2020/0018 

Jamieson Laboratories Ltd. 29094 MK/T/2020/0019 

LUIGI LAVAZZA S.P.A. 29068 MK/T/2020/0305 

Lidl Stiftung & Co. KG 29080 MK/T/2020/0347 

M.M. Sinno & Sons S.A.L. 29075 MK/T/2020/0272 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 29086 MK/T/2020/0312 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 29087 MK/T/2020/0313 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 29045 MK/T/2020/0030 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 29060 MK/T/2020/0248 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 29061 MK/T/2020/0249 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 29062 MK/T/2020/0250 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 29063 MK/T/2020/0251 

Novartis AG 29066 MK/T/2020/0269 

Novartis AG 29067 MK/T/2020/0304 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 29108 MK/T/2020/0017 

Pharmalys Laboratories SA 29041 MK/T/2020/0201 

Philip Morris Products S.A. 29065 MK/T/2020/0268 

Pozavarovalnica Sava, d.d. 29109 MK/T/2020/0015 

Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 29106 MK/T/2020/0011 

Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 29107 MK/T/2020/0012 

Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29071 MK/T/2020/0264 

Recordati Ilaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29072 MK/T/2020/0265 

Red Bull GmbH 29084 MK/T/2020/0254 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 29088 MK/T/2020/0340 

Rivian IP Holdings, LLC, (a Delaware limited liability company) 29089 MK/T/2020/0341 
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SAILUN GROUP CO., LTD 29101 MK/T/2020/0401 

Shenzhen ShuangPingTai Medical Technology Co., Ltd. 29079 MK/T/2020/0342 

Svetlana Pejić Gerić 29073 MK/T/2020/0266 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29100 MK/T/2020/0233 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29103 MK/T/2020/0234 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29099 MK/T/2020/0418 

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП 29113 MK/T/2019/1289 

А.Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони 29090 MK/T/2019/0941 

Адвокат Даниел Иваноски 29091 MK/T/2019/1374 

Бионовел Плус ДОО Скопје 29046 MK/T/2019/1439 

Бионовел Плус ДОО Скопје 29047 MK/T/2019/1440 

ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ УВОЗ-

ИЗВОЗ 29114 MK/T/2019/1079 

Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ 29110 MK/T/2019/0986 

Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје 29043 MK/T/2020/0172 

Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје 29044 MK/T/2020/0173 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 29082 MK/T/2014/0956 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕГА-ХОЛДИНГ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 29104 MK/T/2020/0207 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 29081 MK/T/2020/0210 

Друштво за трговија и услуги  КИНГ ЕУРОПЕ ДОО увоз-извоз Гевгелија 29112 MK/T/2020/0145 

Друштво за трговија и услуги ИЛУЗИУМ ДОО Скопје 29039 MK/T/2018/0485 

Друштво за трговија и услуги ИЛУЗИУМ ДОО Скопје 29040 MK/T/2018/0486 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 29074 MK/T/2020/0271 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29095 MK/T/2019/1151 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29096 MK/T/2019/1152 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29097 MK/T/2019/1153 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29098 MK/T/2019/1154 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. 29105 MK/T/2019/1156 

ЗДПТУ МУЛТИХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 29078 MK/T/2020/0311 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29049 MK/T/2019/1273 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29050 MK/T/2019/1274 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29051 MK/T/2019/1275 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29052 MK/T/2019/1276 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29053 MK/T/2019/1277 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29054 MK/T/2019/1278 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29055 MK/T/2019/1279 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29056 MK/T/2019/1280 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29057 MK/T/2019/1281 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29058 MK/T/2019/1282 

ЗТДВИЛПТУ НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје 29059 MK/T/2019/1283 
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Нединковска Петрова Ева 29115 MK/T/2019/0765 

Сања Димова 29085 MK/T/2020/0270 

Соња Јовановска 29092 MK/T/2013/1204 

Трговско друштво за транспорт трговија и услуги ДИЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 29048 MK/T/2020/0189 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 4049 

(732) INEOS Olligomers USA LLC 2600 South Shore Boulevard, Lleague City, Texas 77573, 

US 

 

(111) 3754 

(732) Henkel Corporation One Henkel Way, Rocky Hill, Connecticut 06067, US 

 

(111) 2950 

(732) Bama GmbH, DE 

 

(111) 6673 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 6674 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 6678 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 6679 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 6681 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 6684 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 4562 

(732) Sanford, L.P. 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, US 

 

(111) 8909 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 11604 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

 

(111) 12835 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 
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(111) 12798 

(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelka), HR 

 

(111) 14010 

(732) CMC Magnetics Corporation 5th Fl., 53, Ming Chuan W. Rd., Taipei, 104, TW 

 

(111) 14011 

(732) CMC Magnetics Corporation 5th Fl., 53, Ming Chuan W. Rd., Taipei, 104, TW 

 

(111) 14988 

(732) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008, Paris, FR 

 

(111) 15096 

(732) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008, Paris, FR 

 

(111) 15940 

(732) Banat 1894 d.o.o. ul. Stepe Stepanovića 6, Vršac, RS 

 

(111) 16253 

(732) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008, Paris, FR 

 

(111) 16294 

(732) Душица Љуботенска Лазарова and Никола Љуботенски ул. „50-та Дивизија“ бр. 

34/1-15, 1000, Скопје, MK and ул.„Ванчо Прќе“ бр. ББ/Д2-А9, 2000, Штип, MK 

 

(111) 19984 

(732) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 

10281, US 

 

(111) 19986 

(732) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 

10281, US 

 

(111) 19987 

(732) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 

10281, US 

 

(111) 24311 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 27530 
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(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 27529 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 24198 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 24200 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 24312 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 24199 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

(111) 24324 

(732) ЕУРОКАРБОН д.о.о. за производство, трговија, промет и услуги улица 1 бр. 22, 

Блато, HR 

 

 

ПРЕНОС (претходен носител) / BARTJE (mbajtësi i mëparshëm) 

 

(111) 27685 

(732) Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. 1523 бр.1 , Скопје, MK 

 

(111) 27689 

(732) Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. 1523 бр.1 , Скопје, MK 

 

(111) 27690 

(732) Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. 1523 бр.1 , Скопје, MK 
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(111) 27691 

(732) Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. 1523 бр.1 , Скопје, MK 

 

(111) 27692 

(732) Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. 1523 бр.1 , Скопје, MK 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 4049 

(732) Ineos USA LLC 2600 South Shore Boulevard, Lleague City, Texas 77573, US 

 

(111) 3012 

(732) AXEL SPRINGER SE Axel-Springer-Strasse 65, 10969 Berlin, DE 

 

(111) 4117 

(732) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH 

 

(111) 6110 

(732) Western Union Holdings, Inc. 7001 East Belleview Avenue, Denver, Colorado, 80237, 

US 

 

(111) 9561 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 9878 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10425 

(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увоз-

извоз ул. 34 бр. 28, населба Илинден, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10443 

(732) Syngenta Limited Jealott's Hill International, Research Centre, Bracknell, Berkshire, 

United Kingdom, RG42 6EY, UK 
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(111) 9735 

(732) Osotspa Co., Ltd 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, TH 

 

(111) 9952 

(732) N.E.T. Co. United S.A. Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola VG1110, VG 

 

(111) 13446 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13447 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13448 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 10571 

(732) Sandvik Materials Limited Inveralmond, Perth, Tayside PH1 3EE, UK 

 

(111) 10571 

(732) Sandvik Limited Sandvik Limited, Manor Way, Halesowen, West Midlands, B62 8QZ, UK 

 

(111) 10747 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11669 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of Catering Services (скратен назив -GOODY'S S.A.) 

Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 11871 

(732) MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES 165, Tatoiou Avenue & 

Odysseos, 144 52 Metamorphosis, GR 

 

(111) 12969 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 12255 
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(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 12299 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 12300 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 12301 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 12303 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 12304 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sikreti Cumhuriyet Mahallesi 2253, 

Sokak No.11, Istanbul, Gebze/Kocaeli 41400, TR 

 

(111) 12620 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 12626 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15284 

(732) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица ул. Славчо Василев бр. 2, 

Струмица, MK 

 

(111) 15571 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 15049 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 
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(111) 15760 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 17613 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 

34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15940 

(732) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi AD Požarevac Ðure 

Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS 

 

(111) 15855 

(732) ДТУ Визард Системи ДООЕЛ Скопје ул. Црноризец Храбар бр. 32, Скопје, MK 

 

(111) 16076 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of Catering Services (скратен назив -GOODY'S S.A.) 

Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 14B Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 16603 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 16605 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 16606 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 17084 

(732) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернодрински бр. 8, 2310, Виница, MK 

 

(111) 17840 

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр.18, Скопје, MK 

 

(111) 17838 

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр.18, 1000, Скопје, MK 
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(111) 18139 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19487 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 19488 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 19489 

(732) Mc Donald's Corporation 110 N. Carpenter Street Chicago, Illinois 60607, US 

 

(111) 18163 

(732) MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054, US 

 

(111) 18554 

(732) KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, KR 

 

(111) 18202 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18187 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18186 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18184 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18183 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18182 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 
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(111) 18180 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18401 

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

 

(111) 18114 

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

 

(111) 18399 

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

 

(111) 18115 

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

 

(111) 18116 

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

 

(111) 18422 

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 

1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

 

(111) 19019 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19018 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19013 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19007 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 
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(111) 19017 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19004 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19010 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19266 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 19466 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 19031 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 19181 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 19033 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18596 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18599 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 18600 



 

 

182 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18601 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 18602 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18603 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18604 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18605 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18615 

(732) „ГЛОРИ - ГБ“ Дооел Скопје ул. 1611 бр. 8, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19417 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19416 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 19680 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20218 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20219 
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(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20395 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20396 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20590 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

 

(111) 20591 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20592 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 20184 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20183 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20182 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23777 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20192 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

 

(111) 20191 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20190 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20189 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20188 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20187 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20715 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 21525 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 21655 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 22791 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 22792 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 22793 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 22794 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 21690 

(732) Индустрија за млеко и млечни производи и сокови МЛЕКАРА Акционерско 

друштво Битола ул. Ѓурчн Наумов Пљакот бр. 1, Битола, MK 

 

(111) 21607 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

 

 

(111) 21608 

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и сокови МЛЕКАРА АД Битола ул. Ѓурчин 

Наумов Пљакот бр. 1, 7000, Битола, MK 

 

(111) 25063 

(732) КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД -  Друштво за осигурување на живот Скопје ул. 

Костурски херои бр. 38, Скопје, MK 

 

(111) 26827 

(732) ENNELIN LTD Финсбери Маркет 1, Лондон, Англија, ЕЦ2А 2БН, GB 

 

(111) 26828 

(732) ENNELIN LTD Финсбери Маркет 1, Лондон, Англија, ЕЦ2А 2БН, GB 

 

(111) 26367 

(732) ENNELIN LTD Финсбери Маркет 1, Лондон, Англија, ЕЦ2А 2БН, GB 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM 

(111) 20928 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

(111) 23380 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

(111) 23432 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

(111) 23489 

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

 

 

 

 

 

НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI 

 

(111) 20026  MK/T/ 2011/1123  
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

(111) 3775   (186) 19/04/2030 

(111) 3077   (186) 20/07/2030 

(111) 1988   (186) 25/05/2030 

(111) 3090   (186) 30/10/2030 

(111) 3092   (186) 13/04/2030 

(111) 4049   (186) 21/04/2030 

(111) 3012   (186) 25/07/2030 

(111) 5402   (186) 25/04/2030 

(111) 3517   (186) 10/05/2030 

(111) 3675   (186) 17/04/2030 

(111) 4856   (186) 17/04/2030 

(111) 4117   (186) 21/03/2030 

(111) 4123   (186) 22/06/2030 

(111) 1169   (186) 16/08/2030 

(111) 3345   (186) 17/04/2030 

(111) 2608   (186) 04/05/2030 

(111) 4286   (186) 02/02/2030 

(111) 1258   (186) 23/12/2030 

(111) 2092   (186) 05/06/2030 

(111) 2093   (186) 05/06/2030 

(111) 2096   (186) 05/06/2030 

(111) 2097   (186) 05/06/2030 

(111) 2098   (186) 05/06/2030 

(111) 2099   (186) 05/06/2030 

(111) 2657   (186) 24/12/2030 

(111) 1741   (186) 20/07/2028 

(111) 1390   (186) 02/04/2030 

(111) 6363   (186) 15/05/2030 

(111) 4540   (186) 15/05/2030 

(111) 4541   (186) 15/05/2030 

(111) 3259   (186) 13/07/2030 

(111) 2222   (186) 22/07/2030 

(111) 2295   (186) 25/06/2030 

(111) 2775   (186) 15/05/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(111) 2373   (186) 15/05/2030 

(111) 3306   (186) 16/05/2030 

(111) 9605   (186) 28/02/2030 

(111) 9606   (186) 28/02/2030 

(111) 9419   (186) 14/03/2030 

(111) 10425   (186) 11/04/2030 

(111) 10443   (186) 11/04/2030 

(111) 9654   (186) 03/05/2030 

(111) 9655   (186) 03/05/2030 

(111) 9657   (186) 04/05/2030 

(111) 9659   (186) 05/05/2030 

(111) 9735   (186) 11/05/2030 

(111) 9670   (186) 15/05/2030 

(111) 9972   (186) 15/05/2040 

(111) 9677   (186) 18/05/2030 

(111) 10030   (186) 26/05/2030 

(111) 10109   (186) 31/05/2030 

(111) 9681   (186) 02/06/2030 

(111) 10012   (186) 05/06/2030 

(111) 9683   (186) 06/06/2030 

(111) 9923   (186) 07/06/2030 

(111) 9799   (186) 07/06/2030 

(111) 9804   (186) 15/06/2030 

(111) 9952   (186) 03/07/2030 

(111) 9994   (186) 07/07/2030 

(111) 9719   (186) 28/07/2030 

(111) 9717   (186) 28/07/2030 

(111) 10062   (186) 09/08/2030 

(111) 10187   (186) 09/10/2030 

(111) 10253   (186) 13/11/2030 

(111) 11871   (186) 25/12/2022 

(111) 15284   (186) 26/10/2027 

(111) 15760   (186) 29/04/2028 

(111) 17613   (186) 29/04/2028 

(111) 15940   (186) 20/05/2028 

(111) 15818   (186) 21/05/2028 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(111) 15855   (186) 04/09/2028 

(111) 16076   (186) 06/10/2028 

(111) 16401   (186) 17/10/2028 

(111) 16414   (186) 17/10/2028 

(111) 16603   (186) 25/11/2028 

(111) 16605   (186) 25/11/2028 

(111) 16606   (186) 25/11/2028 

(111) 17262   (186) 03/06/2029 

(111) 17536   (186) 07/09/2029 

(111) 17929   (186) 07/12/2029 

(111) 17840   (186) 08/01/2030 

(111) 17838   (186) 22/01/2030 

(111) 19487   (186) 15/03/2030 

(111) 19488   (186) 15/03/2030 

(111) 19489   (186) 15/03/2030 

(111) 18209   (186) 24/03/2030 

(111) 18208   (186) 24/03/2030 

(111) 18720   (186) 31/03/2030 

(111) 18723   (186) 31/03/2030 

(111) 18722   (186) 09/04/2030 

(111) 18483   (186) 16/04/2030 

(111) 18143   (186) 19/04/2030 

(111) 18144   (186) 19/04/2030 

(111) 18145   (186) 19/04/2030 

(111) 18146   (186) 19/04/2030 

(111) 18147   (186) 19/04/2030 

(111) 18623   (186) 19/04/2030 

(111) 18485   (186) 21/04/2030 

(111) 18163   (186) 20/04/2030 

(111) 18049   (186) 23/04/2030 

(111) 19241   (186) 26/04/2030 

(111) 18554   (186) 26/04/2030 

(111) 17953   (186) 29/04/2030 

(111) 17952   (186) 29/04/2030 

(111) 18098   (186) 06/05/2030 

(111) 18187   (186) 06/05/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(111) 18186   (186) 06/05/2030 

(111) 18184   (186) 06/05/2030 

(111) 18183   (186) 06/05/2030 

(111) 18182   (186) 06/05/2030 

(111) 18180   (186) 06/05/2030 

(111) 18102   (186) 06/05/2030 

(111) 18099   (186) 06/05/2030 

(111) 18264   (186) 06/05/2030 

(111) 18100   (186) 06/05/2030 

(111) 18101   (186) 06/05/2030 

(111) 18103   (186) 06/05/2030 

(111) 18104   (186) 06/05/2030 

(111) 18108   (186) 06/05/2030 

(111) 17967   (186) 10/05/2030 

(111) 18109   (186) 11/05/2030 

(111) 18107   (186) 11/05/2030 

(111) 18394   (186) 14/05/2030 

(111) 17990   (186) 14/05/2030 

(111) 17989   (186) 14/05/2030 

(111) 18774   (186) 25/05/2030 

(111) 18972   (186) 25/05/2030 

(111) 22503   (186) 20/05/2030 

(111) 18290   (186) 27/05/2030 

(111) 18401   (186) 27/05/2030 

(111) 18114   (186) 27/05/2030 

(111) 18399   (186) 27/05/2030 

(111) 18115   (186) 27/05/2030 

(111) 18116   (186) 27/05/2030 

(111) 18422   (186) 27/05/2030 

(111) 17955   (186) 27/05/2030 

(111) 18353   (186) 31/05/2030 

(111) 18612   (186) 02/06/2030 

(111) 18356   (186) 03/06/2030 

(111) 18355   (186) 03/06/2030 

(111) 18354   (186) 03/06/2030 

(111) 17993   (186) 03/06/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020  
 

(111) 17978   (186) 04/06/2030 

(111) 18674   (186) 14/06/2030 

(111) 18311   (186) 22/06/2030 

(111) 18312   (186) 22/06/2030 

(111) 18313   (186) 24/06/2030 

(111) 18349   (186) 28/06/2030 

(111) 18350   (186) 28/06/2030 

(111) 18331   (186) 05/07/2030 

(111) 18322   (186) 07/07/2030 

(111) 18659   (186) 12/07/2030 

(111) 18087   (186) 13/07/2030 

(111) 18677   (186) 14/07/2030 

(111) 18769   (186) 30/07/2030 

(111) 18567   (186) 24/08/2030 

(111) 18451   (186) 24/08/2030 

(111) 18450   (186) 24/08/2030 

(111) 18447   (186) 02/09/2030 

(111) 18445   (186) 02/09/2030 

(111) 18905   (186) 24/09/2030 

(111) 18630   (186) 04/10/2030 

(111) 18615   (186) 12/10/2030 

(111) 18854   (186) 07/10/2030 

(111) 18828   (186) 25/10/2030 

(111) 18704   (186) 25/11/2030 

(111) 18783   (186) 13/12/2030 

(111) 19317   (186) 13/12/2030 

(111) 18970   (186) 13/12/2030 

(111) 19316   (186) 13/12/2030 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 

(21) ID  2020/3  (45) 30/11/2020 

(22) 24/02/2020    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Antony Joseph 

(73) Joseph Joseph Ltd. 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK 

(74) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ПОЛЕНАК ул. Орце Николов 98 1000 Скопје 

(51) 07-99 

(54) "Организер за прибор за јадење"  
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 

(21) ID  2020/7  (45) 30/11/2020 

(22) 27/03/2020    

(28) 5 (пет) дизајни, тродимензионални 

(72) не сака да биде наведен во пријавата 

(73) ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ експорт импорт Тетово Скопски пат бр.КП7229, 

Тетово, MK 

(51) 25-01 

(54) "ГРАДЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ"  
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(51) (21) 

07-99 MK/I/ 2020/3 

25-01 MK/I/ 2020/7 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

(73) (21) 

Joseph Joseph Ltd. 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK MK/I/ 2020/3 

ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ експорт импорт Тетово Скопски пат 
бр.КП7229, Тетово, MK MK/I/ 2020/7 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
 

(11) 905  (45) 30/11/2020 

(21) ID  2020/9  (22) 07/05/2020    

(18) 07/05/2025 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални  

(72) Ali Ülker (Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht) 

(73) Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) "Кутија за чоколади" 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
 

    

  

        

 

    

 

(11) 906  (45) 30/11/2020 

(21) ID  2020/10 (22) 07/05/2020    

(18) 07/05/2025 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални  

(72) Ali Ülker (Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht) 

(73) Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE 

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова. 15а-13 1000 Скопје 

(51) 09-03 

(54) "Обвивка за чоколади" 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
 

 

(11) 904  (45) 30/11/2020 

(21) ID  2020/15 (22) 01/06/2020    

(18) 01/06/2025 

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални  

(72) Ристевски Пеце (ул Широк Сокак бр. 86, 7000, Битола) 

(73) Ристевски Пеце ул."Широк Сокак" 86, 7000, Битола, MK 

 (51) 19-08 

(54) "СТИКЕРИ" 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
 

 

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) 

09-03 MK/I/ 2020/905 

09-03 MK/I/ 2020/906 

19-08 MK/I/ 2020/904 
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Индустриски дизајн/Disenjot Industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2020 - 30/11/2020 
 

 

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) 

Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE 905 MK/I/ 2020/9 

Godiva Belgium B.V./S.R.L. Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, BE 906 MK/I/ 2020/10 

Ристевски Пеце ул."Широк Сокак" 86, 7000, Битола, MK 904 MK/I/ 2020/15 
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БРИШЕЊЕ 
 
228. Валбона Марку Зулбеари, адвокат 
бул. Крсте Мисирков локал 3 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 071 371 268 
e-mail: advokatvalbona@hotmail.com 
 

mailto:advokatvalbona@hotmail.com
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ИСПРАВКИ 
На ден 31/10/2020 гпдина, вп службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска 

сппственпст, Гласник бр.3/2019 се пбјавени три знака (ТМ/2020/319, ТМ/2020/320 и ТМ/2020/321) 

кпи се пријавени за защтита какп тргпвска марка, на ппднпсителпт Друщтвп за прпмет и услуги 

ФОБАС КОМПАНИ дппел, Истпшна Индустриска зпна бб 3 – Мачари, 1000 Скппје, МК. 

При тпа, вп делпт (510,511) кпј се пднесува на Ппдатпци за тргпвската марка, кпнкретнп вп 

делпт Списпк на прпизвпди и услуги, сппред медунарпдната класификација на прпизвпди и услуги, 

има технишки грещки вп интерпукциските знаци вп пбјавените класи. 

Ппради тпа, Завпдпт гп пбјавува тпшнипт Списпк на прпизвпди и услуги, сппред 

медунарпдната класификација на прпизвпди и услуги, за пријавените знаци за ТМ/2020/319, 

ТМ/2020/320 и ТМ/2020/321). 

 

 

Список на производи и услуги сппред медунарпдната класификација за ТМ/2020/319, 

ТМ/2020/320 и ТМ/2020/321, гласи: 

класа 3 

средства за белеое и други супстанции за переое, препарати за шистеое, пплираое, триеое и 

нагризуваое, сапуни, парфимерија, етеришни масла, кпзметишки прпизвпди, лпсипни за кпса, 

препарати за нега на заби 
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На ден 30/04/2020 гпдина, вп службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска 

сппственпст, Гласник бр.4/2019 е пбјавенa рещение сп брпј ТМ/2019/983 сп регистарски брпј 

28471, на ппднпсителпт ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 

1000, Скопје. 

При тпа, вп делпт (450) има крекција на датумпт на пбјавата на рещениетп. 

Ппради тпа, Завпдпт гп пбјавува тпшнипт датум, сппред медунарпдната класификација на 

прпизвпди и услуги, за пријавените знаци за ТМ/2019/983 

 

 

(111)  28471  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/983 (220)  26/08/2019 

(181)  26/08/2029 

(450)  30/11/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

FLOWER LOVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, препарати за чистење на кожата и телото;тврд 

сапун;течен сапун за раце;гелови и креми за туширање;средства за миење на 

тело;препарати за нега на коса;дезодоранси, антиперспиранти и спрејови за под пазувите 

за пична употреба;навлажнувачи, лосиони и креми за тело и кожа;талк во прав;препарати 

за бричење;козметички препарати за сончање и препарати за заштита на кожата од 

ефектите на сонцето;влажни марамчиња импрегнирани со раствор за чистење  
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