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FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 
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Sanduiç të Jugut 
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GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

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

Industriale (ORAPI) 

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

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

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

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

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

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

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

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

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

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

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

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

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

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

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

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

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

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

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

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

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

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

në INID. 
 

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

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

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

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

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

patentën evropjanë  

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

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

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

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

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

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

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

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

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

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

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

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

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

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

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

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

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

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

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

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  E 03C 1/046, E 03D 9/00, E 05B 1/00, A 

47K 5/12, A 61L 2/18  

(11)  12163   (13) А 

(21)  2020/241   (22) 02/04/2020 

(45) 30/11/2021 

(30)  П-2020/241  02/04/2020  MK 

(73)  Настески Стефан ул.Белгратска БР.66 

Прилеп, MK 

(72) Настески Стефан 

(54)  Постапка за чистење на 

нечистотии,бактерии,вируси врз ракувана 

површина со дезинфикатор 

 

 

 

 

(57)   

Постапка за чистење на нечисти површини, 
бактерии, вируси врз ракувана површина на 
дезинфикатор со поллош на флуид под 
притисок со дезинфекционо средство го 
прекинува оставањето на нечистотии и 
секогаш површината за ракување ја одржува 
чиста за понатамошно користење, што 
овозможува широк спектар на корисници по 
домови, градинки, болници, училишта и 
секаде каде што има потреба. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  B 60T 13/36, B 61H 11/10  

(11)  12056   (13) А 

(21)  2020/357   (22) 11/05/2020 

(45) 30/11/2021 

(30)  201711122664.5  14/11/2017  CN 

(86)  13/11/2018 PCT/CN2018/115158 

(87)  23/05/2019 WO2019096111 

(73)  CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. 

Tianxin High-tech Park Zhuzhou, Hunan 

412001, CN 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000 , 1000, Скопје 

(72) YI,YANWU; FANG, Changzheng; LI, Dan; 

MAO, Jinhu; ZENG, Ping; DENG, Liping; 

HUANG, Jinhu and LI, Zhenmin 

(54)  ЛОКОМОТИВА И ПОМОШЕН УРЕД ЗА 

НЕЈЗИНО СОПИРАЊЕ 

(57)  Претставен е помошен уред за 

сопирање на локомотива, кој опфаќа релеен 

вентил на помошна сопирачка (2) поврзан со 

сопирачка цевка, и вентил на помошна 

сопирачка (1) поврзан со релејниот вентил на 

помошната сопирачка (2) преку помошна 

главна цевка (4), при што вентилот на 

помошната сопирачка (1) исто така 

паралелно е поврзан со цилиндар за 

воздушно ослободување притисок (7), а 

контролен уред е сместен меѓу цилиндарот 

за воздушно ослободување притисок (7) и 

помошната главна цевка (4) заради контрола 

на нивната поврзаност и прекин на таквата 

поврзаност. Помошниот уред за сопирање 

може да ја поврзе помошната главна цевка 

(4) со цилиндарот за воздушно 

ослободување притисок (7) откако ќе се 

отвори вентилот на помошната сопирачка 

(1), па помошната главна цевка (4) 

истовремено ќе го ослободи притисокот во 

атмосферата и во цилиндарот за воздушно 

ослободување притисок (7), притоа 

скратувајќи го времето на доцнење на 

сопирачката и намалувајќи го ризикот од 

несреќи. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  B 08B 3/00  

(11)  12059   (13) А 

(21)  2020/506   (22) 01/07/2020 

(45) 30/11/2021 

(73)  Павле Спасов ул.Овчеполска бр.14 

Штип, MK 

(72) Павле Спасов  

(54)  УРЕД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД 

ЗАГАДУВАЊЕ КОЈ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ 

ПРИКАЧЕН НА ХЕЛИКОПТЕРИ И АВИОНИ 

(57)   

Благодарение на тоа што оваа направа која е 

лесно подвижна и може брзо и лесно да се 

прикачи на хеликоптер или помал авион. 

Со нејзина примена би се олеснило или 

подобрило: 

 

- Чистење на воздухот од Аеро загадувањето 

во урбаните населби. 

- Растерување на маглата над аеродромите, 

урбаните населби итн. 

- Аеро распрашување (АЕРО СОЛ) со 

хемиски средства во борба со ситни инсект, 

комарци и друго, во урбани средини, 

мочуришта, големи депонии за отпад итн. 

- Пожари избувнати во тешко пристапни 

терени 

- Пожари во хемиски складишта, каде што не 

е возможен човечки пристап. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  G 06Q 30/00, G 07G 1/00  

(11)  12150   (13) А 

(21)  2020/558   (22) 24/07/2020 

(45) 30/11/2021 

(30)  TR2017/23114  29/12/2017  TR 

(86)  28/12/2018 PCT/TR2018/050940 

(87)  27/02/2020 WO/2020/040710 

(73)  MIGROS TURK TICARET ANONIM 

SIRKETI Atsturk Mah,Turgut Ozal Bulvari 

No:7, Instanbul, TR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) CANSEVER,Ferit; OZKAVUKCU, Aysegu; 

AKCAOGLU, Tugrul; TEOMAN, Serkan and 

SOYSAL, Sonat 

(54)  СИСТЕМ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА 

КУПУВАЧИ ДА КУПУВААТ ВО ФИЗИЧКИ 

ПРОДАВНИЦИ ПРЕКУ НИВНИТЕ МОБИЛНИ 

УРЕДИ 

(57)   
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  H 05C 1/00, F 22B 35/00  

(11)  12151   (13) А 

(21)  2020/704   (22) 10/09/2020 

(45) 30/11/2021 

(30)  П20200704  10/09/2020  MK 

(73)  Александар Стојановски ул. Борис 

Бојаџиски бр.41 Скопје, MK 

(74)  БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, 

Агенција за интелектуална сопственост  

Ул. Љубица Георгиева, бр.6-б Скопје 1000 

(72) Александар Стојановски  

(54)  СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА ОД СТРУЕН 

УДАР ЗА АКУМУЛАЦИОНИ БОЈЛЕРИ 

(57)   

Системот за заштита од струен удар за 

акумулациони бојлери е наменет за 

спречување можност од струен удар во 

случај да се користи топла вода без притоа 

да се исклучи довод на струја во бојлерот. 

Системот за заштита од струен удар за 

акумулациони бојлери користи сензор, трафо 

и реле кои заедно во една функционална 

целина реагираат за спречување последици 

од евентуален дефект на грејачот при протек 

на топла вода. 

Системот за заштита од струен удар за 

акумулациони бојлери кога грејачот ќе 

прекине да ја топли водата при достигнување 

на посакуваниот степен на згеаност 

овозможува сигурност на корисникот на 

топла вода во случаи кога се заборава 

исклучувањето на струјата. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  G 10D 9/00, G 10D 7/00  

(11)  12169   (13) А 

(21)  2020/827   (22) 26/10/2020 

(45) 30/11/2021 

(30)  П-2020/827  26/10/2020  MK 

(73)  Трајановски Владимир ул. 

Црногорска бр.45А 1060 Скопје, MK 

(72) Трајановски Владимир  

(54)  СТЕГА ЗА УСНИК НА САКСОФОН И 

КЛАРИНЕТ 

(57)   

Овој пронајдок се однесува на стега за 
прицврстување на единечна трска (2) на 
усникот (1) на дувачки инструмент, на пример 
саксофон или кларинет, со значително ист 
притисок на единечната трска (2) и на тој 
начин на потпорната површина (12) на 
усникот (1). Стегата содржи нерастегливо 
јаже (3) кое се протега околу трската (2) и 
усникот (1), две водилки (4) на јажето (3) за 
одржување на соодветно растојание и 
ориентација, и механизам за затегнување на 
јажето (3) составен од два паралелни 
цилиндрични елементи (5 и 5') и завртка (6) 
за затегнување. Јажето (3) на двата краеви е 
прицврстено за цилиндерот (5') и се движи во 
два правци и наизменично поминува под и 
над водилките (4) и низ цилиндричните 

елементи (5 и 5') со што се избегнува секаков 
допир на металните делови од стегата со 
усникот (1) и единечната трска (2) 
минимизирајќи ги несаканите вибрации 
помеѓу усникот (1) и трската (2). 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  A 61M 16/00, A 62B 7/02, A 62B 7/00  

(11)  12144   (13) А 

(21)  2020/870   (22) 05/11/2020 

(45) 30/11/2021 

(30)  П/2020/870  05/11/2020  MK 

(73)  Ангелков Димитрија ул."Јован 

Планински" бр.10 Кавадарци, MK 

(72) Ангелков Димитрија  

(54)  РЕСПИРАТОРНА МАШИНА 

(57)   

РЕСПИРАТОРНА МАШИНА 

АПСТРАКТ 

Оваа респираторна машина е конструирана 

за брза и интервентна употреба во услови на 

пандемија како што е ковид-19. Времето на 

користење на амбу маската е поголемо од 

450 работни часа. Се користи исклучиво за 

инвазивна вентилација и не е употреблива за 

не инвазивна вентилација. Респираторната 

машина користи погон на компримиран 

воздух со кој ја притиска амбу маската преку 

која пациентот вдишува и издишува воздух. 

Бидеjќи погонот е на компримиран воздух 

оваа респираторна машина е многу тивка 

има ниска ниво на електромагнетно зрачење, 

лесна за одржување и користење. Работи 

непрекинато минимум 14 дена има аларм кој 

сигнализира ако нема доволно притисок, 

проток и прекин на електрична енергија. 

ЕнергиЈата која ја троши е минимална. Со 

помош на микро електроника и пневматски 

елементи се врши целата работа. 

Респираторот е конструиран во портабилна 

форма лесен за пренос и употреба со 

минимален број на елементи кои ги имаат 

сите дозволи за медицинска употреба. Со 

постојниот лцд дисплеј ги следиме и 

подесуваме сите параметри за правилна 

работа. Со поврзување на таблет или 

компјутер преку сериска порта на UЅВ може 

да ги следиме и подесуваме сите параметри 

кои ги има во системот на монитор и да 

правиме записи во податочна база. Модот на 

работа е волуменски контролиран и со 

асистивна контролирана вентилација. Спојот 

на автомобилската индустрија и 

микроелектрониката овозможува ова 

решение да се користи секаде каде што е 

потребно. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 

 

 
(11) 5296 

(73) Allergan Therapeutics LLC 5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940,, US 

 

(11) 11251 

(73) BHS Corrugated Maschinen-und Anlagenbau GmbH Paul-Engel-Strasse 1, 92729 

Weiherhammer, DE 

 

(11) 11767 

(73) Ad Astra ehf Kaldalind 2 201 Kopavogur, IS 

 

(11) 11767 

(73) Algenion GmbH Kaldalind 2 201 Kopavogur, IS 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

(11) 5296 

(73) Allergan Pharmaceuticals Intermational Limited Clonshaugh Businness  & Technology 

Park, Coolock, D17, D17 E400, Dublin,, IE 

 

(11) 9946 

(73) Trillium Theapeutics Inc. 2488 Dunwin Drive Mississauga,Ontario L5L 1J9, CA 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

 

 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

 

 

(11) 1680 

(73) NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L. Viale Pasteur 10  20014 Nerviano (Milano), IT 

 

(11) 1673 

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

 

(11) 1810 

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

 

(11) 1929 

(73) Austech Sterile Resource Recovery Pty Ltd 6 Bell Street  Toowoomba  Queensland 4350, 

AU 

 

(11) 2052 

(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres 

Cantos, Madrid,, ES 

 

(11) 2212 

(73) Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgaard,, DK 

 

(11) 2178 

(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

 

(11) 2238 

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, 

IT 

 

(11) 2249 

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

 

(11) 2106 

(73) Grenzebach BSH GmbH August-Gottlieb-Strasse 5,  36251 Bad Hersfeld, DE 

 

(11) 2246 

(73) H. LUNDBECK A/S OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

 

(11) 2440 

(73) ELI LILLY AND COMPANY and ELAN PHARMACEUTICALS, INC Lilly Corporate Center,  

Indianapolis, IN 46285, US and 800 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US 

 

(11) 3218 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE 

 

(11) 3029 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 3472 

(73) Bayer S.A.S. 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR 

 

(11) 3814 

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

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  A 23B 4/20, A 23L 2/00  

(11)  12176   (13) Т1 

(21)  2021/124   (22) 11/02/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  US201361867862P  20/08/2013  US 

(96)  20/08/2014 EP14838034.8 

(97)  11/11/2020 EP3035805 

(73)  Isoage Technologies LLC P.O. Box 1988 

Athens, GA 30603-1988, 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)   HULL, Richard; TOLEDO, Mo and TOLEDO, 

Romeo 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ 

НА ВЛАГАТА ВО ПРЕХРАМБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ СО МЕСО 

(57)  1  Состав без фосфат за стабилизирање 

на влагата во мускулната храна, подготвен од 

сок од лимон и оцет, кој содржи ацетат сол и 

сол на цитрат во воден раствор со pH поголема 

од 7,5 и јонска јачина поголема од 0,2. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  D 06F 39/02, D 06F 35/00  

(11)  12058   (13) Т1 

(21)  2021/149   (22) 22/02/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  IT201600094671  21/09/2016  IT 

(96)  20/09/2017 EP17192255.2 

(97)  27/01/2021 EP3299505 

(73)  Bolton Manitoba SpA Via G.B. Pirelli 19 

20124 Milano , IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  NOVITA', Luciano;  PIMAZZONI, 

Massimiliano and BRIGNOLI, Cinzia 

(54)  ОПТИМИЗИРАН МЕТОД ЗА ПЕРЕЊЕ ВО 

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ 

(57)  1  Оптимизиран метод за перење во 

машини за перење, карактеризиран со чекор на 

додавање додаток за отстранување на 

дамки/чистење во текот на последниот чекор на 

испирање од кој било циклус на перење, при 

што споменатиот додаток се повлекува од 

одделот за диспензерот на додатокот на 

омекнувачот и доаѓа во контакт со облеката 

што треба да се испере со водата што минува 

низ одделот за диспензерот на омекнувачкиот 

додаток, се карактеризира со тоа што 

додатокот за отстранување на дамки/чистење е 

состав кој се состои од една или повеќе од 

следниве компоненти: нејонски, анјонски, 

амфотерични, катјонски сурфактанти и/или 

сапуни и/или ензими и/ или средства за 

раздвојување, избрани од фосфонати, EDTA 

или деривати на аминокиселини и/или 

избелувачи на база на хлор и/или полимери за 

зајакнување на перформансите, наведениот 

додаток е присутен во количина од 30 до 100 

ml. 

има уште 4 патентни барања 

 

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

(11)  12167   (13) Т1 

(21)  2021/152   (22) 22/02/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  EP20160170174  18/05/2016  EP 

(96)  17/05/2017 EP17726862.0 

(97)  06/01/2021 EP3458478 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein , 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)   CANADA, Keith A.; ZETTL, Markus; 

LORENZ, Ivo; SCHAAF, Otmar; WURM, Melanie; 

FORTIN, Jean-François; BRODEUR, Scott; 

CHLEWICKI, Lukasz; GUPTA, Pankaj; GUPTA, 
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Priyanka;  PEREZ, Rocio K.; WOSKA Jr., Joseph 

Robert; XIAO, Haiguang; YANG, Danlin and 

DAVIDSON, Walter Carroll 

(54)  АНТИ PD-1 И АНТИ-LAG3 АНТИТЕЛА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА РАК  

(57)  1   Анти-PD1 антитело молекула којашто 

содржи: 

(a) тешка низа на варијабилен регион којшто 

има три CDRs коишто ја содржат 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:1 

(hcCDR1), SEQ ID NO:2 (hcCDR2) и SEQ ID 

NO:3 (hcCDR3) и лесна низа на варијабилен 

регион којшто има три лесни низи CDRs коишто 

ја содржат аминокиселинската секвенца на 

SEQ ID NO:4 (IcCDR1), SEQ ID NO:5 (IcCDR2) и 

SEQ ID NO:6 (IcCDR3); или, 

(b) тешка низа на варијабилен регион којашто 

има три CDRs коишто ја содржат 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:7 

(hcCDR1), SEQ ID NO:8 (hcCDR2) и SEQ ID 

NO:9 (hcCDR3) и лесна низа на варијабилен 

регион којашто има три лесни низи CDRs 

коишто ја содржат аминокиселинската секвенца 

на SEQ ID NO:10 (IcCDR1), SEQ ID NO:11 

(IcCDR2) и SEQ ID NO:12 (IcCDR3); или, 

(c) тешка низа на варијабилен регион којашто 

има три CDRs коишто ја содржат 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:13 

(hcCDR1), SEQ ID NO:14 (hcCDR2) и SEQ ID 

NO:15 (hcCDR3) и лесна низа на варијабилен 

регион којашто има три лесни низи CDRs 

коишто ја содржат аминокиселинската секвенца 

на SEQ ID NO:16 (IcCDR1), SEQ ID NO:17 

(IcCDR2) и SEQ ID NO:18 (IcCDR3). 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 231/14, C 07D 409/14, C 07D 403/10, 

C 07D 401/14, C 07D 401/10, C 07D 413/14, C 

07D 401/06, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K 

31/4709, A 61K 31/454, A 61K 31/415  

(11)  12168   (13) Т1 

(21)  2021/153   (22) 22/02/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  GB201421083  27/11/2014  GB 

(96)  26/11/2015 EP19182383.0 

(97)  23/12/2020 EP3567037 

(73)  Kalvista Pharmaceuticals Limited  

Porton Science Park, Bybrook Road, Porton 

Down, Wiltshire SP4 0BF, GB 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  EVANS, David Michael; HODGSON, Simon 

Teanby;  DAVIE, Rebecca Louise and  

EDWARDS, Hannah Joy 

(54)   N-((HET)ARYLMETHYL)-HETEROARYL-

CARBOXAMIDES COMPOUNDS AS PLASMA 

KALLIKREIN INHIBITORS СОЕДИНЕНИЈА НА 

Н-((ХЕТ)АРИЛМЕТИЛ)-ХЕТЕРОАРИЛ-

КАРБОКСАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН 

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

негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват, за употреба во постапка на лекување 

на болест или состојба што вклучува активност 

на плазматски каликреин, при што болеста или 

состојбата што вклучува активност на 

плазматски каликреин е избрана од оштетена 

острина на видот, дијабетична ретинопатија, 

дијабетниот макуларен едем, наследен 

ангиоедем, дијабетес, панкреатит, церебрална 

хеморагија, нефропатија, кардиомиопатија, 

невропатија, инфламаторно заболување на 

цревата, артритис, воспаление, септичен шок, 

низок крвен притисок, карцином, респираторен 

дистрес синдром  кај возрасни, дисеминирана 

интраваскуларна коагулација, хирургија со 

помош на вонтелесен крвоток и пост- 

оперативно крварење, при што соединението е 

со формулата (I):  

 
 

(51)  A 61K 31/70, A 61K 47/26, A 61K 9/08, A 

61M 1/14, A 61M 1/28, A 61P 7/08  

(11)  12162   (13) Т1 

(21)  2021/157   (22) 23/02/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  EP17164425  31/03/2017  EP 

(96)  22/03/2018 EP18714471.2 

(97)  17/02/2021 EP3600486 

(73)  Opterion Health AG Spichermatt 7 

6365 Kehrsiten, 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)  GRENTZMANN, Guido and STEINHAUER, 

Hjalmar Bernulf 

(54)  ЈАГЛЕХИДРАТНО СОЕДИЕНИЕ ЗА 

ДИЈАЛИЗА 

(57)  1  Соединение составено од:  

a) соединение кое е избрано од групата која се 

состои од малтоза, глицерол, аминокиселина, 

олигопептид или мешавина од една или повеќе 

од нив, во содржина од 5 до 75% wt-% од 

вкупната тежина на а)-г) , 

б) глукоза во содржина помала од 1/2 содржина 

на а) и во вкупна содржина помала од 5% wt-% 

од вкупната тежина на a)-г), 

в) молекули на глукан од DP 3 и DP 4, земени 

заедно, во содржина помала од 1/2 од 

содржината на а), 

г) глукански молекули на DP>4 во содржина што 

дава 100% wt-% заедно со a), б) и в), при што 

- молекули на глукан на DP>10 се присутни во 
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количина од 15-80 wt-% од вкупната тежина на 

a)-г), 

- молекули на глукан на DP>24 се присутни во 

количина од 2-60 wt-% од вкупната тежина на 

a)-г), 

- молекулите на глукан со DP>55 се присутни во 

количина помала од 15 wt-% од вкупната 

тежина на a)-г). 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/12, C 07D 213/75, C 07D 401/12, 

A 61K 31/44, A 61K 31/4412, A 61P 29/00  

(11)  12175   (13) Т1 

(21)  2021/161   (22) 24/02/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  US201361759059P  31/01/2013  US 

(96)  29/01/2014 EP17152492.9 

(97)  23/12/2020 EP3239134 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210 , US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  ARUMUGAM, Vijayalaksmi; ANDERSON, 

Corey; ASGIAN, Iuliana, Luci; BEAR, Brian, 

Richard; TERMIN, Andreas, P.; JOHNSON, 

James, Philip and HADIDA RUAH, Sara, Sabina 

(54)  PYRIDONE AMIDES AS MODULATORS OF 

SODIUM CHANNELS ПИРИДОН АМИДИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА КАНАЛИ НА НАТРИУМ   

(57)  1  Соединение со формулата I или I’  

  

каде, независно во секое појавување:  

  

X е врска или C1-C6 алкил каде споменатиот 

C1-C6 алкил е заменет со 0-6 халоген, при што 

до две несоседни CH2 единици на споменатиот 

C1-C6 алкил може да бидат заменети со -O-;  

Rx е отсутен, H, или C3-C8 циклоалифатичен 

радикал, при што до две несоседни CH2 

единици на споменатиот C3-C8 

циклоалифатичен радикал може да бидат 

заменети со -O- и споменатиот C3-C8 

циклоалифатичен радикал е заменет со 0-3 

супституенти избрани од халоген и C1-C4 

алкил;  

R1 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халоген и при што до две несоседни CH2 

единици на споменатиот C1-C6 алкил може да 

бидат заменети со -O-;  

R2 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халоген, при што до две несоседни CH2 

единици на споменатиот C1-C6 алкил може да 

бидат заменети со -O-; 

R3 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халоген, при што до две несоседни CH2 

единици на споменатиот C1-C6 алкил може да 

бидат заменети со -O-;  

R4 е H, халоген, CN, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халоген, при што до две несоседни CH2 

единици на споменатиот C1-C6 алкил може да 

бидат заменети со -O-;  

R5 е H, халоген, CN, или -X-Rx;  

R5’ е H, халоген, CN, или -X-Rx;  

R6 е H, халоген, CN, или -X-Rx;  

R6’ е H, халоген, CN, или -X-Rx;  

R7 е H, халоген, CN, или -X-Rx;  

R8 е халоген, или C1-C6 алкил каде 

споменатиот C1-C6 алкил е заменет со 0-6 

халоген, при што до две несоседни CH2 

единици на споменатиот C1-C6 алкил може да 

бидат заменети со -O-;  

p е цел број од 0 до 3 вклучително; и 
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R9 е H, или C1-C6 алкил при што до две 

несоседни CH2 единици на споменатиот C1-C6 

алкил може да бидат заменети со -O-,  

под услов соединението со формулата I или I’ 

да не е:  

 

или 
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има уште 29 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61P 11/00, A 61P 17/00, A 

61P 37/08, A 61P 1/00, A 61P 11/06  

(11)  12068   (13) Т1 

(21)  2021/501   (22) 16/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201662414258P  28/10/2016  US 

(96)  24/10/2017 EP17794593.8 

(97)  05/05/2021 EP3532499 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DAVIES, Julian; BENSCHOP, Robert Jan; 

OKRAGLY, Angela Jeannine;  PATEL, 

Chetankumar Natvarlal and TRUHLAR, Stephanie 

Marie 

(54)  АНТИ-IL-33 АНТИТЕЛА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ  

(57)  1  Антитела коишто се врзуваат за човечки 

IL-33, коишто содржат два LCDR1s, секој од 

SEQ ID NO: 16, два LCDR2s, секој од SEQ ID 

NO: 17, два LCDR3s, секој од SEQ ID NO: 18, 

два HCDR1s, секој од SEQ ID NO: 13, два 

HCDR2s, секој од SEQ ID NO: 14, и два 

HCDR3s, секој од SEQ ID NO: 15 кадешто секој 

LCVR е SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 8, или SEQ 

ID NO: 12, и секој HCVR е SEQ ID NO: 3, SEQ ID 

NO: 7, или SEQ ID NO: 11.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 01H 71/40  

(11)  12069   (13) Т1 

(21)  2021/502   (22) 16/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20170000157  06/06/2017  SI 

(96)  10/05/2018 EP18733703.5 

(97)  15/04/2020 EP3635765 

(73)  NELA Razvojni center za elektroindustrijo 

in elektroniko d.o.o. Na Plavzu 79 4228 

Zelezniki, SI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STREHAR, Lucjan;  JANC, Domen and 

BAJRIC, Admir 

(54)  ПОДОБРЕН ТЕРМОМАГНЕТЕН СТАРТЕР 

КАЈ СИГУРНОСЕН ЕЛЕКТРИЧЕН 

ПРЕКИНУВАЧ 

(57)  1  Термомагнетен стартер погоден за 

употреба кај сигурносен електричен 

прекинувач, којшто заедно со прекинувачка 

склопка може да се монтира во внатрешноста 

на куќиштето на сигурносниот електричен 

прекинувач, и којшто содржи цевкасто куќиште 

(1), коешто е затворено на еден од неговите 

завршни краеви (1") и којшто е проширен на 

неговиот отворен завршен дел (1’) и е во 

просторот на наведениот отворен заден дел (1’) 

адаптиран да го прими капакот (8), кадешто 

игла за стартување (5) е вметната во рамките 

на наведеното куќиште (1), коешто е централно 

поставено и може да се размести кон и од долж 

наведеното куќиште (1) и којшто уште повеќе во 

просторот на наведеното куќиште (8) се 

испакнува надвор од наведеното куќиште (1) 

кадешто иглата (5) е поставена на одредена 
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одалеченост одвоено од затворениот завршен 

дел (1") на куќиштето (1), и кадешто 

неподвижна спојница (6) и сидро кое може да 

се размести (2) се вметнати во внатрешноста 

на куќиштето (1), така што наведената спојница 

(6) се наоѓа соседно на проширениот отворен 

завршен дел (1’) на куќиштето (1) и иглата (5) и 

се издолжува низ неа со можност за нејзино 

претходно спомената дислокација кон и од, и со 

тоа што сидрпто (2) е поставено во просторот 

затворениот завршен крај (1") на куќиштето (1) 

соседно на наведената игла (5) и може да се 

дислоцира кон и од наведеното куќиште (1) во 

правец на спојницата (6) или надвор од неа, и 

кадешто компресираната пружина (3) е исто 

така вметната во наведеното куќиште (1) 

помеѓу спојницата (6) и наведеното сидро (2) е 

со намена да го истисне сидрото (2) надвор од 

спојницата (6), кадешто сидрото (2) e опремен 

на својата страна свртена кон спојницата (6) со 

централно поставена шуплина (2"), шуплината 

(2") е адаптирана да го прими делот од 

пружината (3) којшто е свртен кон сидрото (2) 

но не и делот од пружината (3), којшто е свртен 

кон спојницата (6), и кадешто исто така 

биметалниот диск (7) е вметнат во наведеното 

куќиште (1), но кој што наведената игла за 

стартување (5) се издолжува и со помош на 

наведениот биметален диск (7) може аксијално 

да се дислоцира во правец на наведениот 

прекинувачки склоп на прекинувачот, и кадешто 

електромагнетен калем (4) е намотан околу 

наведеното куќиште (1), кое што може 

електрично да се поврза во елетрично коло 

коешто е воспоставено низ сигурносниот 

електричен прекинувач во којшто наведениот 

термомагнетен стартер е интегриран, се 

карактеризира со тоа што наведената спојница 

(6) долж својата цела периферија е одалечена 

од внатрешната површина на куќиштето (1) и е 

обиколена со термален изолациски прстен (10), 

кој што е непрекинат долж својата цела 

периферија и од една страна се одмара на 

внатрешната површина на куќиштето (1) и од 

друга страна се одмора на наведената спојница 

(6), и со тоа што сидрото (2) е, барем на 

сопствената страна која што е свртена кон 

затворениот завршен дел (1") oд куќиштето (1), 

опремено со централно поставен аксијален 

канал (2’), кадешто наведениот аксијален канал 

(2’) во рамките на сидрото (2) е адаптиран да ја 

прими термалната изолаторска водилка (9), 

којашто е вметната помеѓу сидрото (2) и 

куќиштето (1), и со тоа што термална 

изолаторска подлошка (11) е вметната помеѓу 

наведениот биметален диск (7) и наведената 

игла за стартување (5). 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 01B 21/50, A 61K 31/4418, A 61K 

31/4709, A 61K 31/519, A 61K 31/17, A 61K 

33/00, A 61P 17/00, A 61P 43/00, A 61P 9/00, A 

61P 11/00  

(11)  12070   (13) Т1 

(21)  2021/503   (22) 16/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20090151820P  11/02/2009  US and 

20090224021P  08/07/2009  US 

(96)  11/02/2010 EP19177863.8 

(97)  26/05/2021 EP3569237 

(73)  Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope 

Pharmaceuticals 16416 N. 92nd Street 125 

Scottsdale, AZ 85260, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  SHERMAN, Craig; SCHULZE, Erich; 

LEPINE, Anthony James; SMITH, Catherine Marie 

and WIRTZ, Kevin Robert 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ КОИ 

ШТО СОДРЖАТ НАТРИУМ НИТРИТ 

(57)  1  Натриум нитрит кој што содржи не 

повеќе од 0.02mas.% на натриум карбонат и не 

повеќе од 10 ppm на агенс против згрудчување, 

при што натриум нитритот има губиток на 

сушење од не повеќе од 0.25mas.%; 

при што содржина на вода во натриум нитрит 

не изнесува повеќе од 0.5mas.%; 

при што натриум нитрит содржи не повеќе од 

0.4mas.% на натриум нитрит, не повеќе од  

0.005mas.% на нерастворлива материја, не 

повеќе од 0.005mas.% на хлорид, не повеќе од 

0.01mas.% на сулфат, не повеќе од 0.001mas.% 

на железо, не повеќе од 0.01mas.% на калциум, 

не повеќе  од 0.005mas.% на калиум, не повеќе 

од 0.05 ppm на жива, не повеќе од 2 ppm на 

алуминиум, не повеќе од 3 ppm на арсеник, и не 

повеќе од 0.003mas.% на селен; 

при што натриум нитрит содржи не повеќе од 10 

ppm, не повеќе од 100 ppm, не повеќе од 500 

ppm, не повеќе од 1000 ppm, или не повеќе од 

5000 ppm на органски испарливи нечистотии; 

при што вкупната содржина на неиспарлив 

органски јаглерод во натриум нитрит не 

изнесува повеќе од 2.5 ppm, или не повеќе од 

10 ppm; 

при што натриум нитритот има вкупен аеробен 

број на микробиолошка содржина од не повеќе 

од  100 CFU/g, има вкупен број на квасец и 

мувла од не повеќе од 20 CFU/g, содржи не 

повеќе од 0.25 EU/mg бактериски ендотоксини; 

при што натриум нитритот содржи не помалку 

од 97mas.% и не повеќе од 101mas.% на 

натриум нитрит како што е измерено со USP 

колориметријскиот тест; и 

при што содржината на тешки метали во 

натриум нитрит не изнесува повеќе од 10 ppm, 

за употреба во постапка на третман, превенција 

или редукција на ризик од заболување или 

сотојба поврзана со кардиоваскуларен систем, 

при што тоа заболување или состојба поврзана 

со кардиоваскуларниот систем представува 

ангина, клаудикација, заболување на 

периферните артерии, критична исхемија на 

екстремитетите, повреда на исхемија-

реперфузија на ткивото, интраваскуларна 

тромбоза, појава на исхемија на централниот 

нервен систе или кардиоваскуларно 

заболување; 

или за употреба во постапката на зголемување 

на протокот на крвта во ткиво, при што протокот 

на крвта во спомнатото ткиво е намален 

директно или индиректно со кардиопулмонален 

бајпас, коронарно заболување, синдром на 

срцева исхемија, ангина, ангиопластика, 

миокардијална исхемија или исхемија на 

ткивото. 

има уште 2 патентни барања 
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(51)  A 61K 36/53, A 61K 8/00, A 61K 9/00, A 61P 

17/14  

(11)  12071   (13) Т1 

(21)  2021/504   (22) 16/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20170003045  12/01/2017  IT 

(96)  11/01/2018 EP18702926.9 

(97)  07/04/2021 EP3568146 

(73)  Giuliani S.p.A. Via Palagi, 2 20129 Milano, 

IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BENEDUSI, Anna; MARZANI, Barbara and 

GIULIANI, Giammaria 

(54)  РАСТИТЕЛЕН ЕКСТРАКТ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН НА ГУБИТОКОТ 

НА КОСА 

(57)  1  Козметичката употреба на растителен 

екстракт од вид на Galeopsis tetrahit за 

стимулирање на раст на коса и/или превенција 

или третман на губиток на коса. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 04B 7/26  

(11)  12072   (13) Т1 

(21)  2021/505   (22) 17/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(96)  19/01/2015 EP15708913.7 

(97)  28/04/2021 EP3247684 

(73)  Cimpor Portugal, SGPS, SA and Instituto 

Superior Técnico Rua Alexandre Herculano, 35 

1250-009 Lisboa, PT and Avenida Rovisco Pais 

1049-001 Lisboa , PT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HORTA, Ricardo Simões Bayão; COLAÇO, 

Rogério Anacleto Cordeiro; LOPES, José Nuno 

Aguiar Canongia;  SANTOS, Rodrigo Lino Dos; 

PEREIRA, João Chaves; SILVA, Paulo José Pires 

da Rocha E and LEBREIRO, Sandra, Maria Martín 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

АМОРФНИ СИЛИКАТНИ ХИДРАУЛИЧНИ 

СВРЗУВАЧИ СО НИСКА СОДРЖИНА НА 

КАЛЦИУМ 

(57)  1  Метод за производство на хидрауличен 

сврзувач кој се состои од три-степен процес: 

A. Загревање на сирова смеса со 2.28% во 

тежина летачка-пепел, 32.93% во тежина песок, 
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2.12% во тежина згура и 62.67% во тежина 

варовник, која содржи најмалку калциум и 

силициум во севкупен C/S моларен сооднос 

еднаков на 1.до температура T1 од 1500 °C, со 

брзина на загревање од 25 °C/мин, при што T1 

е во рамки на течниот (L) регион во CaO-SiO2 

фазниот дијаграм за специфичниот хемиски 

состав; 

B. Одржување на таа температура T1 за t1 од 

60 минути; и 

C. Ладење на собна температура со брзина на 

ладење од 300 °C/мин. 

 

 

(51)  A 61K 31/404, A 61P 25/00  

(11)  12073   (13) Т1 

(21)  2021/506   (22) 17/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20172018190  18/01/2017  NL 

(96)  18/01/2018 EP18710925.1 

(97)  21/04/2021 EP3570830 

(73)  Procare Beheer B.V. Noorddijk 3 2391 CE 

Hazerswoude-Dorp , NL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје 

(72)  KÜÇÜKSEN, Murat and  KÜÇÜKSEN, Ali 

Neset 

(54)  ПСИЛОЦИБИН И/ИЛИ ПСИЛОЦИН ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО КАНАБИНОИДИ И/ИЛИ 

ТЕРПЕНИ 

(57)  1  Псилоцибин и/или псилоцин, во 

комбинација со најмалку еден канабиноид и/или 

барем еден терпен за употреба во превенција 

или третман на психолошко нарушување, каде 

што барем еден канабиноид и/или барем еден 

терпен се администрира одделно, 

последователно или истовремено на 

псилоцибин и/или псилоцин. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 47/18, A 61K 9/127, A 61K 47/28, A 

61K 47/24  

(11)  12074   (13) Т1 

(21)  2021/507   (22) 17/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562194355P  20/07/2015  US 

(96)  19/07/2016 EP16745318.2 

(97)  12/05/2021 EP3325015 

(73)  Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way 

Parsippany, NJ 07054, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DOMINOWSKI, Paul, Joseph;  MWANGI, 

Duncan; RAI, Sharath, K.; FOSS, Dennis, L.;  
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GODBEE, Traci, K.; SLY, Laurel, Mary; MAHAN, 

Suman and VORA, Shaunak 

(54)  ЛИПОЗОМАЛНИ АДЈУВАНТНИ 

СОСТАВИ  

(57)  1  Есенцијален липозом слободен од 

сапонин коjшто содржи надворешна липидна 

двослојна мембрана и внатрешен дел, 

надворешната мембрана содржи:  

 

a) кватернерно амониум соединение од четири 

алкил низи, две од нив се C10-C20 алкил и 

преостанатите две се C1-C4 алкил; 

b) стерол избран од групата составена од β-

ситостерол, стигмастерол, ергостерол, 

ергокалциферол и холестерол;  

c) фосфолипид; и 

d) гликолипид со формула I:  

Формула I 

кадешто, R1 е водород, или заситен алкил 

радикал којшто има се до 20 јаглеродни атоми; 

X е -CH2, -O- или -NH-; R2 е водород, или 

заситен или незаситен алкил радикал којшто 

има се до 20 јаглеродни атоми; R3, R4, и R5 се 

независно водород, - SO4 , -PO4, -COC1-10 

алкил; R6 е L-аланил, L-алфа-аминобутил, L-

аргинил, L-аспаргинил, L-аспартил, L-

цистеинил, L-глутамил, L-глицил, L-хистидил, L-

хидроксипролил, L-изолеуцил, L-леуцил, L-

лизил, L-метионил, L-орнитинил, L-

фенилаланил, L-пролил, L-серил, L-треонил, L-

тирозил, L-триптофанил, и L-валил или нивни 

D-изомери,  

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  F 26B 5/06, A 61J 1/10  

(11)  12075   (13) Т1 

(21)  2021/508   (22) 21/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201711359  14/07/2017  GB 

(96)  16/07/2018 EP18755314.4 

(97)  12/05/2021 EP3652491 

(73)  4D PHARMA LEÓN, S.L.U. Parque 

Technológico de León Parcela M-10.4 Armunia 

24009 León, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CARITE, Christophe and DECLOMESNIL, 

Sophie 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ЛИОФИЛИЗАЦИЈА НА 

ПРОИЗВОД 

(57)  1  Постапка за лиофилизација на производ 

кој се состои од: 

обезбедување на систем за товарење на рефус 

производи во форма на торба (1), торбата (1) 

има внатрешност и надворешност дефинирана 

со флексибилен ѕид, а торбата понатаму 

содржи приклучок за полнење (5) кој 

обезбедува пристап до внатрешноста на торба 

(1); 

полнење производ (3) кој се состои од живи 

бактериски клетки кои имаат прва содржина на 

влага во внатрешноста на торбата (1) преку 

приклучокот за полнење (5); 

товарење на исполнетата кеса (1) во 

лиофилизер; и 

изложување на производот (3) во внатрешноста 

на торбата (1) на циклус на лиофилизација  

со одржување на приклучокот за полнење (5) 

отворен, или  

со отворање на приклучокот за полнење (5) 

доколку приклучокот за полнење (5) бил 

затворе по полнењето на производот (3) во 

внатрешноста на торбата (1), или  

со отстранување на дел од флексибилниот ѕид 

на торбата (1), така што содржината на влага 

на производот (3) се намалува од првата 
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содржина на влага во втора, пониска, содржина 

на влага. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/14, C 07D 487/08, C 07D 209/04, 

C 07D 513/08, C 07D 471/08, A 61K 31/404, A 

61P 31/14  

(11)  12076   (13) Т1 

(21)  2021/509   (22) 21/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15166900  08/05/2015  EP and 16163342  

31/03/2016  EP 

(96)  04/05/2016 EPA16723965.6 

(97)  07/04/2021 EP3294738 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. KU Leuven 

Research & Development, Waaistraat 6, bus 

5105, 3000 Leuven, BE and 1125 Trenton-

Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie; 

RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; BONFANTI, Jean-

François; BARDIOT, Dorothée, Alice, Marie-Eve 

and MARCHAND, Arnaud, Didier, M 

(54)  МОНО- ИЛИ ДИ-СУПСТИТУИРАНИ 

ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС 

(57)  1  Соединение или негова стерео-

изомерна форма, фармацевтски прифатлива 

сол, или солват на истото, назначено со тоа, 

што наведеното соединение е 
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има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 38/19, A 61P 19/02, A 

61P 1/00  

(11)  12077   (13) Т1 

(21)  2021/510   (22) 21/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201762593776P  01/12/2017  US and 

201762595054P  05/12/2017  US 

(96)  29/11/2018 EP18833113.6 

(97)  28/04/2021 EP3658192 

(73)  AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North 

Chicago, IL 60064, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Lu; WANG, Lu; HOBSON, Adrian D.; 

MARVIN, Christopher C.; WAEGELL, Wendy; 

GOESS, Christian; MCPHERSON, Michael J.; 

HERNANDEZ, Axel, Jr. and SANTORA, Ling C. 

(54)  ГЛУКОКОРТИКОИДЕН РЕЦЕПТОРЕН 

АГОНИСТ И НЕГОВИ ИМУНОКОЊУГАТИ  

(57)  1  Коњугат на антитело лек којшто содржи:  

(a) анти-TNFa антитело коешто содржи тешка 

низа како што е прикажано во SEQ ID NO: 3 и 

лесна низа како што е прикажано во SEQ ID 

NO: 4; и 

(b) глукокортикоиден рецепторен агонист којшто 

содржи радикал претставен со формулата:  

 

кадешто антителото е коњугирано со 

глукокортикоиден рецепторен агонист преку 

поврзувач преставен со формулата:  

 

има уште 5 патентни барања 



 

 

29 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

 

(51)  C 07D 405/06, C 07D 417/14, C 07D 413/14, 

C 07D 409/14, C 07D 451/02, C 07D 405/14, A 

61K 31/4709, A 61K 31/4155, A 61K 31/4035, A 

61P 35/00  

(11)  12078   (13) Т1 

(21)  2021/511   (22) 21/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20160006024  22/12/2016  FI 

(96)  21/12/2017 EP17832250.9 

(97)  26/05/2021 EP3558981 

(73)  Orion Corporation Orionintie 1 02200 

Espoo , FI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WOHLFAHRT, Gerd; DIN BELLE, David; 

TIAINEN, Eija; MÄKELÄ, Mikko; PASSINIEMI, 

Mikko; PIETIKÄINEN, Pekka; RUMMAKKO, Petteri 

and  VAISMAA, Matti 

(54)  ПИРАН ДЕРИВАТИ КАКО CYP11A1 

(ЦИТОХРОМ P450 МОНООКСИГЕНЗАЗА 11A1) 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I)  

 

кадешто  

прстен B е 4-10 член моноцикличен или 

бицикличен прстен којшто содржи 0-4 

хетероатоми независно избрани од N, O или S 

прстен A е било коj од следните групи  

L е отсутен, -CH2-, -CH2-CH2- или -CH2-CH2-

CH2-, или во случај прстен A е (1), L може исто 

да биде -C(O)-CH2-; 

R1 е водород, C1-7 алкил, C1-7 алкокси, 

халоген, цијано, нитро, халоC1-7 алкил, 

халоC1-7 алкокси или C1-7 алкилтио;  
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R2 е водород, C1-7 алкил, халоген, хидрокси, 

халоC1-7 алкил, нитро, халоC1-7 алкокси или 

тиол; 

или R1 и R2 заедно со јаглеродните атоми кон 

коишто се сврзани формираат фузиран 1,3 

диоксол прстен; 

R3 е водород, халоген, нитро, цијано, оксо, C1-7 

алкил, C2-7 алкенил, C3-7 циклоалкил, 

хидрокси C3-7 циклоалкил, C1-7 алкокси, 

хидрокси C1-7 алкил, халоC1-7 алкил, цијано 

C1-7 алкил, C1-7 алкокси C1-7 алкил, C1-7 

алкилтио, аминокарбонил C2-7 алкенил, 

халоC1-7 алкилтио, C1-7 алкоксикарбонилC1-7 

алкил, C1-7 алкоксикарбонилC2-7 алкенил, 

=NSO2R20,-S(O)-C1-7 алкил, -S(O)(NR14)(R22), 

-S(NR15)(C1-7 алкил), -C(S)NR18R19, -D-C(O)-

NR6R7, -C(O)R8, -D-NR9R10, -

SO2R1опционално супституиран 3-10 член 

карбоциклил, опционално супституиран 3-10 

член карбоциклил C1-7 алкил, опционално 

супституиран 4-10 член хетероциклил или 

опционално супституиран 4-10 член 

хетероциклил C1-7 алкил; 

R4 е водород, халоген, хидрокси, C1-7 алкил, 

халоC1-7 алкил или оксо; 

R5 е водород, халоген или C1-7 алкил; 

R6 е водород, C1-7 алкил, C2-7 алкенил, C3-7 

циклоалкил, хидрокси C1-7 алкил, цијано C1-7 

алкил, -C1-7 алкил-O- C(O)C1-7 алкил или 

опционално супституиран 4-10 член 

хетероциклил; 

R8 е водород, C1-7 алкил, C2-7 алкенил, C3-7 

циклоалкил, C1-7 алкокси, халоC1-7 алкил, C1-

7 алкокси C1-7 алкил, C1-7 алкилкарбонил, C1-

7 алкоксикарбонил, -C1-7 алкил-O-C(O)-C1-7 

алкил, -C1-7 алкил-SO2(C1-7 алкил), -

N=S(O)(C1-7 алкил)(C1-7 алкил) или 

опционално супституиран 4-10 член 

хетероциклил ; 

R9 е водород, C1-7 алкил, C3-7 циклоалкил, C1-

7 алкилкарбонил, -SO2(C1-7 алкил) или -

SO2(C3-7 циклоалкил); 

R11 е C1-7 алкил, C2-7 алкенил, C3-7 

циклоалкил, халоC1-7 алкил, цијано C1-7 алкил, 

C1-7 алкокси C1-7 алкил, -NR12R13, 

опционално супституиран 3-10 член 

карбоциклил или опционално супституиран 4-10 

член хетероциклил; 

R12 е водород, C1-7 алкил, хидрокси C1-7 

алкил, цијано C1-7 алкил, C1-7 алкокси, C1-7 

алкокси C1-7 алкил или C1-7 алкилкарбонил; 

R7, R10, R13, R18, и R19 are, независно, 

водород, C1-7 алкил или C3-7 циклоалкил; 

R14 е водород, C1-7 алкил, C1-7 

алкилкарбонилили -SO2R21; 

R15 е водород, C1-7 алкил, C3-7 циклоалкил, 

C1-7 алкилкарбонил, -SO2R17; 

R17 е C1-7 алкил или опционално супституиран 

3-10 член карбоциклил; 

R20 и R21 се, независно, C1-7 алкил, C3-7 

циклоалкил или опционално супституиран 3-10 

член карбоциклил;  

R22 е C1-7 алкил или C3-7 циклоалкил; 

R23 е водород или оксо; 

R24 е водород или C1-7 алкил; 

D е отсутен, C1-7 алкил или C2-7 алкенил; 

кадешто опционалната супституција во секоја 

појава е избран од 1-3 супституенти независно 

избран од C1-7 алкил, халоген, хидрокси, C1-7 

алкокси, C1-7 алкокси C1-7 алкил, C1-7 

алкоксикарбонил или оксо; и кадешто 

хетероциклил група на секоја појава има 1-4 

хетероатоми независно избрани од N, O и S;  

или негова фармацевтска прифатлива сол; 

под услов да соединението не е  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-

[(2,5-диметилфенил)метокси]-4H-пиран-4-он;  

5-[(2,4-Дихлорофенил)метокси]-2-[(3,4-дихидро-

2(1H)-изокинолил)метил]-4H-пиран-4-он;  

5-[(3-Хлорофенил)метокси]-2-[(3,4-дихидро-

2(1H)-изокинолил)метил]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(4-

метилфенил)метокси]-4H-пиран-4-он;  

5-[(3,4-Дихлорофенил)метокси]-2-[(3,4-дихидро-

2(1H)-изокинолил)метил]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(3-
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флуорофенил)метокси]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-(1-

нафталенилметокси)-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[[3-

(трифлуорометил)фенил] метокси]-4H-пиран-4-

он;  

5-[(2-Хлорофенил)метокси]-2-[(3,4-дихидро-

2(1H)-изокинолил)метил]-4H-пиран-4-он;  

5-[(2-Хлоро-6-флуорофенил)метокси]-2-[(3,4-

дихидро-2(1H)-изокинолил) метил]-4H-пиран-4-

он;  

5-[(4-Хлорофенил)метокси]-2-[(3,4-дихидро-

2(1H)-изокинолил)метил]-4H-пиран-4-он;  

5-[(4-Бромофенил)метокси]-2-[(3,4-дихидро-

2(1H)-изокинолил)метил]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(2-

флуорофенил)метокси]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(2-

метилфенил)метокси]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-

(фенилметокси)-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[[4-

(трифлуорометил)фенил] метокси]-4H-пиран-4-

он;  

Метил 4-(((6-((3,4-дихидроизокинолин-2(1H)-

ил)метил)-4-оксо-4H-пиран-3-

ил)окси)метил)бензоат;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(4-

флуорофенил)метокси]-4H-пиран-4-он; 2-[(3,4-

Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(3,5-

диметоксифенил) метокси]-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(3-

нитрофенил)метокси]-4H-пиран-4-он;  

Метил 5-(((6-((3,4-дихидроизокинолин-2(1H)-

ил)метил)-4-оксо-4H-пиран-3-

ил)окси)метил)фуран-2-карбоксилат;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-(2-

фенилетокси)-4H-пиран-4-он;  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(3-

метилфенил)метокси]-4H-пиран-4-он; или  

2-[(3,4-Дихидро-2(1H)-изокинолил)метил]-5-[(4-

нитрофенил)метокси]-4H-пиран-4-он.  

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 

1/10, C 10L 1/08  

(11)  12079   (13) Т1 

(21)  2021/512   (22) 22/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2010905225  25/11/2010  AU and 

2010905226  25/11/2010  AU 

(96)  25/11/2011 EP17199562.4 

(97)  31/03/2021 EP3299442 

(73)  Gane Energy & Resources Pty Ltd 

Riverwalk, Level 2 649 Bridge Road Richmond, 

Victoria 3121, AU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BREAR, Michael John; SLOCOMBE, Ronald 

Andrew and MORRIS, Greg 

(54)  МЕТАНОЛ КОЈ СОДРЖИ ГОРИВО И 

ПРОЦЕС ЗА НАПОЈУВАЊЕ НА МОТОРИ СО 

ВНАТРЕШНО   СОГОРУВАЊЕ СО ОВА 

ГОРИВО 

(57)  1  Употреба на состав како главен состав 

на гориво за мотор со внатрешно согорување, 

при што составот содржи најмалку 20% од 

тежината метанол и 6-35% од тежината вода и 

еден или повеќе адитиви избрани од групата 

која содржи: подобрувачи на палење, 

продолжувачи на гориво, засилувачи на 

согорување, масло за апсорпција на кислород, 

адитиви за подмачкување, адитиви за 

бојадисување на производи, адитиви за боја на 

пламен, антикорозивни адитиви, биоциди, 

средства за намалување на замрзнување, 

редуктанти на депозити, денатуранти, средства 

за контрола на pH и нивни мешавини, при што 

составот содржи 0-20% од тежината диметил 

етер.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/00, A 61K 39/02, A 61P 35/00  

(11)  12080   (13) Т1 

(21)  2021/513   (22) 22/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15195490  19/11/2015  EP 

(96)  17/11/2016 EP16797930.1 

(97)  28/04/2021 EP3377094 

(73)  Universität Basel Petersgraben 35 4001 

Basel, 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)  ITTIG, Simon; AMSTUTZ, Marlise; KASPER, 

Christoph and CORNELIS, Guy R. 

(54)  БАКТЕРИИ СО НАМАЛЕНА 

ВИРУЛЕНТНОСТ ЗА ТРЕТМАН НА МАЛИГНИ 

ЦВРСТИ ТУМОРИ 

(57)  1  Рекомбинантен Грам-негативен 

бактериски вид со намалена вирулентност 

трансформиран со вектор кој се состои во 

насока од 5’до 3’: 

промотор; 

прва ДНК секвенца што кодира сигнал за 

испорака од бактериски ефектор протеин, 

оперативно поврзан со споменатиот промотор; 

втора ДНК секвенца што кодира хетерологен 

протеин споен во рамка на 3’крај од наведената 

прва ДНК секвенца, за употреба во метод за 

третман на малигнен цврст тумор кај субјект, 

при што рекомбинантниот Грам-негативен 
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бактериски вид со намалена вирулентност е 

вид Yersinia кој е дефицитарен во 

производството на сидрофор и се акумулира во 

малигниот цврст тумор, методот опфаќа 

истовремено давање на субјектот на 

споменатиот рекомбинантен Грам-негативен 

бактериски вид со намалена вирулентност со 

сидрофор, при што рекомбинантиот Грам-

негативен бактериски вид со намалена 

вирулентност се дава во количина што е 

доволна за третман на субјекот.   

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 08B 37/16, C 08L 5/16, C 12N 9/10, A 61K 

31/405, A 61K 45/06, A 61K 47/40, A 61K 9/14, A 

61K 31/352, A 61K 31/198, A 61K 31/167, A 61K 

31/19, A 61P 25/00, A 61P 25/18, A 61P 29/00, A 

61P 3/02, A 61P 43/00, A 61P 1/04, A 61P 1/00, A 

61P 1/12  

(11)  12081   (13) Т1 

(21)  2021/514   (22) 22/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201615232647  09/08/2016  US; 

201615285264  04/10/2016  US; 201662291202P  

04/02/2016  US and 201762444036P  09/10/2017  

US 

(96)  03/02/2017 EP17748308.8 

(97)  14/04/2021 EP3411047 

(73)  Czap Research And Development, LLC 

1370 Trancas Street 350 Napa, California 94558, 

US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CZAP, Al 

(54)  КОНТРОЛИРАНО-ОСЛОБОДУВАЊЕ И 

ГРУПИРАН КОМПЛЕКС НА ВКЛУЧЕНИ 

ЦИКЛОДЕКСТРИН НОСАЧИ 

(57)  1  Комплекс на вклучен циклодекстрин 

ослободувачки носач којшто содржи: 
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алфа циклодекстрин којшто има празнина; 

бутирична киселинска молекула, или нејзин 

глицерид, којашто е барем делумно задржана 

како гостин молекула во рамките на празнината 

на циклодекстринот, формирајќи циклодекстрин 

вклучен комплекс; 

фармацевтски прифатлив носач за 

циклодекстринскиот вклучен комплекс, кадешто 

гостин молекула  е стабилно задржана во 

циклодекстринот со фармацевтски 

прифатливиот носач; и, 

микробен амилазен ензим којшто има 

циклодекстрин-деградирачка активност 

способна за дигестирање на циклодекстринот 

којшто ја задржува гостин молекулата, кадешто 

микробниот амилазен ензим е ко-формулиран 

со циклодекстрин вклучувачкиот комплекс така 

што циклодекстрин-деградирачката активност е 

активирана по орално ослободување на 

носачот кај човечки пациент за да ја ослободи 

гостин молекулата од циклодекстринската 

празнина.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 01N 35/00, C 07C 49/784, C 07D 319/18, C 

07D 409/06, C 07D 213/50, C 07D 409/10, C 07D 

405/06, C 07D 405/10, C 07D 407/10, A 61K 

31/12, A 61P 25/00  

(11)  12082   (13) Т1 

(21)  2021/516   (22) 23/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201061427974 P  29/12/2010  US and 

374687 P  18/08/2010  US 

(96)  17/08/2011 EPA17193280.9 

(97)  05/05/2021 EP3311666 

(73)  BioSplice Therapeutics, Inc. 9360 Towne 

Centre Drive, San Diego, CA 92121, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

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

Sunil Kumar and BARROGA, Charlene F. 

(54)  ДИКЕТОНИ И ХИДРОКСИКЕТОНИ КАКО 

АКТИВАТОРИ НА КАТЕНИН 

СИГНАЛИЗИРАЧКА ПАТЕКА 

(57)  1  Соединение или фармацевтски 

прифатлива сол на истото што ја има 

структурата со формулата I: 

 

назначено со тоа, што R1 е селектиран од 

групата составена од супституиран или 

несупституиран хетероарил и супституиран или 

несупституиран хетероциклил со услов да 

јаглероден атом е прикачен на карбонилот; 
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каде што хетероарилот или хетероциклилот е селектиран од групата составена од 

 

 

 

 

R2 е селектиран од групата составена од 

супституиран или несупституиран арил, 

 

 

 

и 

R3, R4, R5 и R6 се H.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 07D 231/56, 

C 07D 405/12, A 61K 31/454, A 61K 31/416, A 

61P 43/00, A 61P 19/04, A 61P 19/02, A 61P 

19/00, A 61P 21/00  

(11)  12083   (13) Т1 

(21)  2021/517   (22) 23/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201662398869 P  23/09/2016  US 

(96)  21/09/2017 EPA17784404.0 

(97)  07/04/2021 EP3515894 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MACHAUER, Rainer; BURSULAYA, Badry; 

PETRASSI, Hank Michael James; FISCH, 

Andreas; LAJINESS, James Paul; MALEKAR, 

Swapnil; RAMAZANI, Farshad; REMOND, Anne-

Catherine; ULLRICH, Thomas; USSELMANN, 

Peggy and VANGREVELINGHE, Eric 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДАЗОЛ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ПОВРЕДИ НА ТЕТИВИ И/ИЛИ 

ЛИГАМЕНТ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) во 

слободна форма или во форма на 

фармацевтски прифатлива сол 

назначено со тоа, што, 

 

R1 е селектирано од C1-C3алкил, халоген и C1-

C3алкокси; 

R2 е независно селектирано од C1-C3алкил и 

халоген; 

n е 1 или 2; 

R3 е селектирано од H и C1-C3алкил, и 

R4 е селектирано од C4-C6циклоалкил 

опционално супституиран еднаш или повеќе од 

еднаш со R5; 5- или 6-член хетероцикличен не-

ароматичен прстен што содржи барем еден 

хетероатом селектиран од N, O или S, 

и 
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опционално супституиран еднаш или повеќе од 

еднаш независно со хидроксил, C1-C3алкил, 

C1-C3алкокси; каде што R4 не е 4-

хидроксициклохексил или тетрахидрофуран; 

или 

R3 и R4 заедно со N атомот на кој тие се 

прикачени формираат 4-, 5- или 6-член 

хетероцикличен не-ароматичен прстен 

опционално што содржи еден дополнителен 

хетероатом селектиран од N, O или S, 

наведениот прстен е супституиран еднаш или 

повеќе од еднаш со R6; 

R5 е независно селектирано од хидроксил, 

халоC1-C3алкил, халоген, C1-C2алкил, фенил, 

бензил, C3-C6циклоалкил, циано; 

R6 е независно селектирано од халоген, 

хидроксиC1-C3алкил, C(O)NH2, хидроксил, C1-

C3алкил, циано, халоC1-C3алкил. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07J 41/00, A 61K 31/575, A 61K 35/56, A 

61K 31/56, A 61K 45/06, A 61P 25/24, A 61P 

25/28, A 61P 1/10  

(11)  12084   (13) Т1 

(21)  2021/518   (22) 23/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201414329627  11/07/2014  US and 

201462015657 P  23/06/2014  US 

(96)  22/06/2015 EP15811714.3 

(97)  31/03/2021 EP3157531 

(73)  Enterin, Inc. 2005 Market Street, Suite 3125 

Philadelphia, Pennsylvania 19103, 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)  Zasloff, Michael 

(54)  МЕТОДИ И СОСТАВ ЗА СТИМУЛИРАЊЕ 

НА ЦРЕВНИОТ ЕНТЕРОЕНДОКОРИН СИСТЕМ 

ЗА ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ ИЛИ СОСТОЈБИ 

ПОВРЗАНИ СО ИСТИОТ 

(57)  1  Состав кој содржи фармацевтски 

прифатлив степен од најмалку еден 

аминостерол или негова фармацевтски 
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прифатлива сол, за употреба во третман или 

спречување на состојба или нарушување што 

има корист од стимулација на ГИ-одговор 

индуциран со аминостерол кај субјект, и при 

што состојбата или нарушувањето се однесува 

на нервниот систем и може да има корист од 

невро-заштита, при што:  

(a) употребата опфаќа орално давање на 

составот; и 

(б) барем еден аминостерол, или негова 

фармацевтски прифатлива сол, е присутен во 

составот во доза доволна за да се создаде 

корисен невро-заштитен ефект кај субјектот;  

(в) аминостеролот е скваламин или негова сол 

или аминостерол 1436 или негова сол; и (г) 

состојбата или нарушувањето поврзано со  

нервниот систем е Паркинсонова болест, 

Алцхајмерова болест, Хантингтонова болест, 

амиотрофична латерална склероза, акутна 

трауматска повреда на централниот нервен 

систем, мозочен удар, повреда на 'рбетот, 

дегенеративни процеси поврзани со стареење, 

деменција на стареење , церебрална парализа, 

епилепсија, периферна сензорна невропатија, 

депресија или-аутизам. 

има уште 27 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/04, A 61K 31/4184, A 61K 

31/4439, A 61P 35/00  

(11)  12086   (13) Т1 

(21)  2021/519   (22) 23/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201261656888P  07/06/2012  US 

(96)  04/06/2013 EP19169275.5 

(97)  05/05/2021 EP3533792 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. and Sloan 

Kettering Institute For Cancer Research 

10990 Wilshire Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA 

90024, US and 1275 York Avenue New York, NY 

10065, US 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  OUERFELLI, Ouathek; HERBERT, Mark R.; 

SMITH, Nicholas D. and DILHAS, Anna 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА АНДРОГЕН 

РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ  

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 4-

[7-(6-цијано-5-трифлуорометилпиридин-3-ил)-8-

оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]окт-5-ил]-2-

флуоро-N-метилбензамид; кадешто 4-[7-(6-

цијано-5-трифлуорометилпиридин-3-ил)-8-оксо-

6- тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]окт-5-ил]-2-

флуоро-N-метилбензамид е кристална Форма 

B; 

и кадешто кристалната форма B е 

карактеризирана со тоа што има барем еден 

од:  

a) модел на прашкаста дифракција со X-зраци 

(XRPD) истиот како што е прикажано во Слика 

2; 

b) модел на прашкаста дифракција со X-зраци 

(XRPD) со карактеристични највисоки врвови на 

12.1+0.1° 2-Тета, 16.0±0.1° 2- Тета, 16.7±0.1° 2-

Тета, 20.1±0.1° 2-Тета, 20.3±0.1° 2-Тета; 

c) единечни клеточни параметри еднакви на 

следните на -173°C:  

Кристален систем  Моноклиничен  

Просторна група  P21/c  a 

 17.7796(4)Å  α  90°  

  b  12.9832(3)Å  β 

 100.897(2)°  

  c  18.4740(4)Å  γ 

 90°  

V  4187.57(16)Å3  

Z  8  

Dc  1.515g.cm-1  

d) истиот модел на прашкаста дифракција со X-

зраци (XRPD) како a) или b) по чување на 40°C 

и 75% RH за барем недела; или 

e) истиот модел на прашкаста дифракција со X-

зраци (XRPD) како a) или b) по чување на 25°C 

и 92% RH за 12 денови.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  H 04L 5/00, H 04L 5/14, H 04W 28/06  

(11)  12087   (13) Т1 

(21)  2021/520   (22) 23/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2016012184  26/01/2016  JP 

(96)  24/01/2017 EP17744200.1 

(97)  12/05/2021 EP3410772 

(73)  Sharp Kabushiki Kaisha 1 Takumi-cho 

Sakai-ku Sakai City, Osaka 590-8522, 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)  TOMEBA, Hiromichi and YAMADA, Ryota 

(54)  АПАРАТ ЗА БАЗНА СТАНИЦА, 

ТЕРМИНАЛЕН АПАРАТ И МЕТОД НА 

КОМУНИКАЦИЈА 

(57)  1  Апарат за базна станица (1A) 

конфигуриран да комуницира со терминален 

апарат (2А, 2Б), при што апаратот за базна 

станица (1А) содржи: 

 единица за конфигурација на рамка 

(1033) конфигурирана да 

 ги распоредува преземените податоци 

на структурата на првата радио рамка со 

помош на првите подносачи, при што 

растојанието помеѓу првите подносачи е со прв 

плуралитет на вредности или на структурата на 

втората радио рамка со помош на вторите 

подносачи, при што растојанието помеѓу 

вторите подносачи е со втор плуралитет на 

вредности и 

 го распоредува сигналот за 

синхронизација на структурата на првата радио 

рамка и на структурата на втората радио рамка 

и 

 единица за радио пренос (1035) 

конфигурирана да ги пренесува преземените 

податоци и сигналот за синхронизација, каде 

 првиот плуралитет на вредности 

вклучува вредност којашто се разликува од 

секоја од вредностите во вториот плуралитет 

на вредности, 

 растојанието помеѓу подносачите за 

сигналот за синхронизација се разликува од 

растојанието помеѓу подносачите за 

преземените податоци во структурата на 

првата радио рамка и 

 растојанието помеѓу подносачите за 

сигналот за синхронизација е исто со 

растојанието помеѓу подносачите за 

преземените податоци во структурата на 

втората радио рамка. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  E 03B 7/04, F 24D 17/00  

(11)  12088   (13) Т1 

(21)  2021/521   (22) 23/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201810111579  15/05/2018  DE 

(96)  15/05/2019 EP19729444.0 

(97)  24/03/2021 EP3601688 

(73)  LTZ - Zentrum für Luft- und 

Trinkwasserhygiene GmbH Tempelhofer Weg 

70a 10829 Berlin, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)   BAWEY, Roberto; OPITZ, Patric and 

HEINECKE, Olaf 

(54)  ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА 

ЦИРКУЛAТОРНИОТ СИСТЕМ И 

ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ 

(57)  1  Постапката за управување на 

циркулаторниот систем (10) кој што има уред за 

ладење (12, 14) со влезен приклучок (12a, 14a) 

и излезен приклучок (12b, 14b) за ладење на 

вода и систем на цевководи со повеќе гранки 

кои што опфаќаат една или повеќе делумни 

секции со дадената топлотна спојка со 

околината и поврзани со јазли, при што еден 

или повеќе водови на цевководен систем 

конфигуриран како проточен вод (4, 5, 6), 

најмалку со еден поединечен вод за 

снабдување  (7) поврзан со местото (9) на 

превземање и најмалку со еден вод 

конфигуриран како циркулаторен вод (10a) 

поврзан на проточен вод или водови (4, 5, 6), со 

фази 

- прилагодување на температура на вода на 

излезниот приклучок (12b, 14b) на вредност Ta 

со помош на уредот за ладење (12, 14) 

- прилагодување на волуметрискиот проток на 

влезниот приклучок (12a) на вредноста Vz, 

назначен со тоа, што опфаќа следните фази 

- утврдување, особно пресметување, на 

промена на температура на вода помеѓу 

почетното и крајното подрачје според моделот 

на аксијална промена на температура за првата 

делумна секција поврзана на излезниот 

приклучок (12b, 14b), почнувајќи од 

температура на почетната вредност  TMA* 

<Tтреба и почетната вредност на 
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волуметрискиот проток Vz*, 

- утврдување, особно пресметување, на 

промена на температура на вода помеѓу 

почетното и крајното подрачје за секоја 

понатамошна зададена делумна секција според 

моделот на промена на температура, под 

граничен услов да температурата на вода во 

почетното подрачје на зададената делумна 

секција е иста на температура на водата во 

крајното подрачје на делумната секција на која 

што е дадена делумна секција поврзана, и  

- избор на вредноста Ta на температура на 

вода и вредноста Vz на волуметрискиот проток 

на излезниот приклучок (12b, 14b), така што во 

крајното подрачје на секоја делумна секција на 

температура на вода TME <Tтреба a на 

влезниот приклучок (12a, 14b) температура на 

водата е претставена на Tb <Tтреба sa Tтреба 

- Tb <θ, каде што θ> 0 е зададената вредност. 

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/352, A 61K 31/4184, A 61K 9/20, A 

61K 9/28, A 61P 1/04  

(11)  12089   (13) Т1 

(21)  2021/522   (22) 24/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562172680P  08/06/2015  US 

(96)  08/06/2016 EP16807788.1 

(97)  19/05/2021 EP3305291 

(73)  HK inno.N Corporation 6F, 7F, 8F, 100 

Eulji-ro Jung-gu Seoul 0455KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LEE, Ha Jin; KIM, Bong Tae; KIM, Hyun; 

NAM, Ji Yeon; PARK, Jie Eun; SONG, Geun Seog; 

RYU, Shin Young; KOIZUMI, Shinichi; 

TAKAHASHI, Nobuyuki and TAJIMI, Masaomi 

(54)  УПОТРЕБИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ 

ДЕРИВАТИ ЗА НОЌНО КИСЕЛИНСКО 

ПРОБИВАЊЕ  

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

заштитување или лекување на ноќно 

киселинско пробивање, којшто содржи: 

соединение претставено со хемиската формула 

1 подолу или негова фармацевтска прифатлива 

сол како активна состојка. 

[Хемиска формула 1] 
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има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61F 2/00, A 61F 2/04, A 61M 1/00, A 61M 

27/00  

(11)  12090   (13) Т1 

(21)  2021/523   (22) 25/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  0802154  10/10/2008  SE and 227831 P  

23/07/2009  US 

(96)  09/10/2009 EP09819502.7 

(97)  07/04/2021 EP2349082 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  ВГРАДЛИВ УРЕД ЗА ВНАТРЕШНА 

УРИНАРНА КОНТРОЛА 

(57)  1  Апарат (10) за лекување на задршка на 

урина кај пациент со испуштање на урина од 

мочниот меур (30), што содржи: 

член што може да се прошири (20) адаптиран 

да биде вграден во внатрешноста на мочниот 

меур на пациентот, и 

контролен уред (50) за контрола на волуменот 

на членот што може да се прошири, а 

контролниот уред е прилагоден да се постави 

надвор од мочниот меур и  

е поврзан со членот што може да се прошири 

преку ѕидот на мочниот меур, 

при што 

членот што може да се прошири е прилагоден 

како резултат на неговото проширување во 

волуменот за испуштање на урина од мочниот 

меур и при што 

членот што може да се прошири е прикачен на 

контролниот уред на начин да може да биде 

ослободен преку монтажна спојка (55).  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61B 1/3A 61B 1/00  

(11)  12091   (13) Т1 

(21)  2021/524   (22) 25/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20160008380  12/05/2016  GB 

(96)  12/05/2017 EP17724881.2 

(97)  21/04/2021 EP3454717 

(73)  Arc Medical Design Limited First Floor 43 

Park Place Leeds, Yorkshire LS1 2RY, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  AXON, Patrick 

(54)  ДОДАТОК ЗА МЕДИЦИНСКИ ЕНДОСКОП, 

МЕДИЦИНСКИ ЕНДОСКОП ШТО ГО 

СОЧИНУВА ДОДАТОКОТ, И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Капак (1) за оска на медицински уред за 

ендоскопија, капакот се состои од цевчест член 

(2) подреден за употреба над периферен врв од 

оска на медицински уред за ендоскопија со 

цевчест член (2), во употреба, продолжувајќи се 

по должина на дел од должината на 

периферниот врв од оската, цевчестиот член 

(2) се состои од непосредно обиколен раб (7), 

периферно обиколен раб (6), внатрешна 

површина (5) од која барем дел ја стиска 

оската, и надворешна површина (4), капакот се 

состои од многубројни издадени елементи (3) 

меѓусебно распоредени едни од други 

периферно околу цевчестиот член (2), секој 

издаден елемент (3) има базен дел (13) и дел 

крак (14), базниот дел (13) се состои од први и 

втори склопови (18, 19) преку кои издадениот 

елемент (3) е осовински монтиран на 

цевчестиот член (2) во однос на оската на 

осовината, карактеризизиран со тоа што   

базниот дел се состои од задржувач (20), и 

цевчестиот член се состои од испакнување (23) 

што го обезбедува регионот што е поткренат во 

однос на барем дел од околната површина да 

обезбеди чисто дефиниран контактен регион 

(21), наведениот контактен регион (21) е така 

лоциран на осовинското движење од 

издадениот елемент (3) кон периферната 

насока, што задржувачот (20) ќе влијае на 

контактниот регион (21), со што се попречува 

понатамошно осовинско движење на базата 

(13) од издадениот елемент (3).     

има уште 16 патентни барања 
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(51)  A 01N 43/72, C 07D 273/00, C 07K 11/02  

(11)  12092   (13) Т1 

(21)  2021/525   (22) 28/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562163997P  20/05/2015  US 

(96)  20/05/2016 EP16734488.6 

(97)  28/04/2021 EP3298027 

(73)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 Duluth, 

GA 30096, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LONG, Alan; PACOFSKY, Gregory; DE 

FALLOIS, Loic, Le Hir; MENG, Charles;  LEE, 

Hyoung, Ik and OGBU, Cyprian, O. 

(54)  АНТИХЕЛМИНТИЧНИ ДЕПСИПЕПТИДНИ 

СОЕДИНЕНИЈА  

(57)  1  Циклично депсипептидно соединение со 

формула (I), или негова фармацевтска или 

ветеринарна прифатлива сол:  

  

кадешто:  

Cy1 и Cy2 се независно арил, карбоцикличен, 

хетероарил или хетероцикличен опционално 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

избрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, алкокси, халоалкокси, алкилтио, 

халоалкилтио, тиоамидо, амино, алкиламино, 

диалкиламино, алкил, халоалкил, алкенил, 

халоалкенил, алкинил, халоалкинил, SF5, 

R5S(O)-, R5S(O)2-, R5C(O)-, R5R6NC(O)-, 

R5R6NC(O)NR5-, R5OC(O)-, R5C(O)O-, 

R5C(O)NR6-, -CN, - NO2, циклоалкил, 

хетероалкил, хетероциклил, арил, хетероарил, -

O-хетероарил, -S-хетероарил, -O-хетероциклил 

или -S- хетероциклил, кадешто секој 

циклоалкил, хетероциклил, арил или 

хетероарил е опционално дополнително 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

избрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, алкокси, халоалкокси, алкилтио, 

халоалкилтио, тиоамидо, амино, алкиламино, 

диалкиламино, алкил, халоалкил, алкенил, 

халоалкенил, алкинил, халоалкинил, SF5, 

R5S(O)-, R5S(O)2-, R5C(O)-, R5R6NC(O)-, 

R5OC(O)-, R5C(O)O-, R5C(O)NR6-, -CN и - NO2;  

R5 и R6 се независно водород, алкил, 

халоалкил, тиоалкил, алкилтиоалкил, 

хидроксиалкил, алкоксиалкил, алкенил, 

халоалкенил, алкинил, халоалкинил, или 

групата -CH2C(O)NHCH2CF3; или R5 и R6 

заедно со атом (и) кон којшто тие се сврзани 

формираат C3-C6 циклична група; 

R’, R", R’" и R"" се секој независно водород или 

C1-C3алкил;  

Ra и Rb се независно водород, C1-C3алкил или 



 

 

46 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

C1-C3халоалкил; и  

 

(a) R1 и R3 се секој независно C1-C8 алкил 

супституирани со еден или повеќе халогени; и 

R2 и R4 се секој независно C1-C8 алкил; или 

(b) R2 и R4 се секој независно C1-C8 алкил 

супституирани со еден или повеќе халогени; и 

R1 и R3 се секој независно C1-C8 алкил; или  

(c) R1 и R2 се секој независно C1-C8 алкил 

супституирани со еден или повеќе халогени; и 

R3 и R4 се секој независно C1-C8 алкил; или 

(d) R1 и R4 се секој независно C1-C8 алкил 

супституирани со еден или повеќе халогени; и 

R2 и R3 се секој независно C1-C8 алкил; или  

(e) R2 и R3 се секој независно C1-C8 алкил 

супституирани со еден или повеќе халогени; и 

R1 и R4 се секој независно C1-C8 алкил; или 

(f) R3 и R4 се секој независно C1-C8 алкил 

супституирани со еден или повеќе халогени; и 

R1 и R2  се секој независно C1-C8 алкил;  

кадешто халоген е флуоро.  

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 23C 2/00, F 27B 14/14, F 27D 21/00  

(11)  12098   (13) Т1 

(21)  2021/526   (22) 28/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201610110170  02/06/2016  DE 

(96)  06/04/2017 EP17165210.0 

(97)  31/03/2021 EP3252412 

(73)  Kopf Holding GmbH Heinkelstr.25 73230 

Kirchheim/Teck, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Kopf, Willi and Köhler, Karsten 

(54)  ПЕЧКА ОБЛОЖЕНА СО ЦИНК 

(57)  1  Метод на работа на печка обложена на 

цинк (1) со канал обложен од цинк (6) и куќиште 

на печка (2), што го опкружува каналот обложен 

со цинк (6) и кое има правоаголен пресек, каде 

што куќиштето на печката (2) има два 

спротивни крајни ѕида на надолжната страна 

(4) и два спротивни странични ѕида (5), и со 

грејачи за загревање на течен цинк во каналот 

обложен со цинк (6), каде што најмалку еден 

сад (15) за грејач е обезбеден во регионите на 

два дијагонално спротивни агли на куќиштето 

на печката (2), каде што е обезбеден соодветен 

втор сад (16) за грејач во регионите на двата 

други дијагонално спротивни агли на куќиштето 

на печката (2) и каде што грејачите се 

наместени одбрани или во првите садови (15) 

или во вторите садови (16), каде што пламенот 

произведен од грејачите се води секој пат кога 

станува збор за тоа помеѓу надолжниот 

страничен ѕид (4) на куќиштето на печката (2) и 

спротивниот ѕид на каналот обложен со цинк 

(6), се карактеризира со тоа што дебелината на 

тековниот ѕид на каналот обложен со цинк (6) е 

детектирана во регионот на излезот на 

пламенот од барем еден грејач и дека се врши 

промена на грејачот кога тековната дебелина 

на ѕидот паѓа под претходно утврдената 

гранична вредност.  

има уште 1 патентни барања 
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(51)  E 02F 9/28  

(11)  12097   (13) Т1 

(21)  2021/527   (22) 29/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562234473 P  29/09/2015  US 

(96)  29/09/2016 EP16852555.8 

(97)  23/06/2021 EP3356609 

(73)  ESCO Group LLC 2141 NW 25th Avenue 

Portland, OR 97210, 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)  DARE, Michael, C.; CLARKE, Rodney, K.; 

QIAN, Junbo; DUNFORD, Matthew, J.; MOORE, 

Sean, G.; HODGES, Geoffrey, R.; AMES, Jared R. 

and HANKLAND, Joel, S. 

(54)  МОНТАЖЕН ДЕЛ ЗА ОПРЕМА ЗА 

РАБОТА СО ЗЕМЈА 

(57)  1  Монтажен алат (10) за опрема за работа 

со земја кој содржи:  

монтажен дел (12) за контакт со земјен 

материјал вклучително и монтирачкиот дел (28) 

за прицврстување на монтажниот дел (12) на 

опремата за работење со земја (14), при што 

монтирачкиот дел (28) вклучува внатрешна 

површина (34) за да се постави во однос на 

опремата за работа со земја како спротивна 

надворешна површина (36), и отвор (50) што се 

протега низ монтирачкиот дел (28) и се отвора 

во внатрешната површина (34) и надворешна 

површина (36), отворот (50) вклучува површина 

на лежиштето (60) свртена спротивно од 

внатрешната површина (34);  

ретенер (20) на отворот (50), ретенерот (20) 

вклучува дупка (62) кој има оска на дупчење 

(BА),  

се карактеризира со тоа што ретенерот (20) 

понатаму вклучува главна оска (LA) паралелна 

и поместена од оската на дупчење (BA), така 

што ретенерот (20) е ексцентричен; и  

завртка (18) за контакт со опремата за работа 

со земја (14) и навој во дупката (62) за да се 

повлече ретенерот (20) кон површината на 

лежиштето (60) и со тоа да се прицврсти 

монтажниот дел (12) на опремата за работа со 

земја (14), и да предизвикаат ретенерот (20) да 

се сврти околу оската на дупчење (BA) за да се 
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помести монтажниот дел (12) во насока 

попречно на оската на дупчење (BA) и со тоа да 

се стегне вклопувањето на монтажниот дел (12) 

на опремата за работа со земја (14). 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 277/56, A 61K 31/426, A 61P 9/00  

(11)  12096   (13) Т1 

(21)  2021/528   (22) 29/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20170382114  06/03/2017  EP 

(96)  06/03/2018 EP18710011.0 

(97)  19/05/2021 EP3592734 

(73)  Palobiofarma, S.L. Tecnocampus Mataró, 

3 Avenida Ernest Lluch, 32 Planta 4, oficina 1 

08302 Mataró-Barcelona , ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CAMACHO GÓMEZ, Juan and CASTRO 

PALOMINO LARIA, Julio 

(54)  АМИН СОЛ НА (1R,3S)-3-(5-ЦИЈАНО-4-

ФЕНИЛ-1,3-ТИАЗОЛ-2-

ИЛКАРБАМОИЛ)ЦИКЛОПЕНТАН 

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА  

(57)  1  Трометамин сол на (1R,3S)-3-(5-цијано-

4-фенил-1,3-тиазол-2-

илкарбамоил)циклопентан карбоксилна 

киселина. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/50, A 61K 45/06, A 61K 38/00, A 

61K 38/18  

(11)  12095   (13) Т1 

(21)  2021/529   (22) 29/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201462068296 P  24/10/2014  US; 

201462068514 P  24/10/2014  US; 201462068523 

P  24/10/2014  US; 201462068526 P  24/10/2014  

US; 201462068534 P  24/10/2014  US; 

201562141337 P  01/04/2015  US and 

201562141383 P  01/04/2015  US 

(96)  23/10/2015 EP18177893.7 

(97)  12/05/2021 EP3412302 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CAMPHAUSEN, Ray; MORIN, Paul E.; 

COHEN, Daniel; MUKHERJEE, Ranjan; REILLY, 

Timothy P.; CHRISTIAN, Rose C.;  LIPOVSEK, 

Dasa and KRUPINSKI, John 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ FGF-21 

ПОЛИПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Модифициран FGF-21 полипептид кој го 

содржи полипептидот со SEQ ID NO:201 каде 

што неговиот параацетил-фенилаланин остаток 

е поврзан со поли(етилен гликол) делот за 

употреба во метод на третирање на болест 

поврзана со фиброза избрана од не-алкохолен 

стеатохепатитис (NASH), црнодробна фиброза, 

и цироза кај пациент. 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/198, A 61K 38/36, A 61K 47/18, A 

61K 47/26, A 61K 9/00, A 61P 41/00, A 61P 7/04 

(11)  12094   (13) Т1 

(21)  2021/530   (22) 30/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  1663181  22/12/2016  FR 

(96)  22/12/2017 EP17837979.8 

(97)  07/04/2021 EP3558381 

(73)  Laboratoire Français du Fractionnement et 

des Biotechnologies ZA de Courtaboeuf 3, 

avenue des Tropiques 91940 Les Ulis , FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DEBRAIZE, Clémence 

(54)  ТЕЧЕН СОСТАВ ОД ЧОВЕЧКИ 

ФИБРИНОГЕН 

(57)  1  Течен фармацевтски состав што содржи 

човечки фибриноген, назначено со тоа, што 

истиот содржи: 

- помеѓу 10 и 300 mM аргинин 

- помеѓу 10 и 300 mM глутамат, 

 pH на составот е помеѓу 6 и 8. 

има уште 23 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/48, G 01N 33/574, C 07K 16/28, A 

61K 31/4745, A 61K 31/4985, A 61K 31/5377, A 

61K 31/47, A 61K 31/4545, A 61K 31/00, A 61K 

31/53, A 61P 35/00  

(11)  12093   (13) Т1 

(21)  2021/531   (22) 30/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201616116  22/09/2016  GB 

(96)  21/09/2017 EP17777211.8 

(97)  14/04/2021 EP3515418 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FRIGAULT, Melanie Mae 

(54)  УПОТРЕБА НА C-MET ИНХИБИТОРИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕРИ СО МЕТ-МУТАЦИИ 

(57)  1  C-MET инхибитор за употреба во 

третманот на канцер, каде што канцерот е 

назначено со тоа, што е со MET 1195 мутација 

и каде што c-Met инхибиторот е саволитиниб 

или фармацевтски прифатлива сол на истото. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/337, A 61K 31/7068, A 61K 45/06, 

A 61P 31/00, A 61P 35/04  

(11)  12099   (13) Т1 

(21)  2021/532   (22) 30/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201313794480  11/03/2013  US; 

201361751820 P  11/01/2013  US and 

201361752355 P  14/01/2013  US 

(96)  10/01/2014 EP14737791.5 

(97)  12/05/2021 EP2943192 

(73)  Abraxis BioScience, LLC 

86 Morris Avenue Summit, NJ 07901 , US 

(74)  МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ  

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

(72)  DESAI, Neil P. and RENSCHLER, Markus 

(54)  МЕТОДИ НА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

НА ПАНКРЕАС КОИ ОПФАЌААТ 

ПАКЛИТАКСЕЛ И ГЕМЦИТАБИН 

(57)  1  Состав кој содржи наночестички кои 

содржат паклитаксел и албумин за употреба во 

метод на лекување на метастатски или локално 

напреднат канцер на панкреас кај поединец кој 

има потреба од тоа, при што методот опфаќа 

давање на составот со гемцитабин и каде што 

поединецот е избран за третман врз основа на 

(i) има канцер на панкреас во примарната 

локација во главата на панкреасот и/или (ii) има 

ниво на CA19-9 во серумот што е ≥ 59 x ULN 

(горна граница на нормала).  

има уште 25 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

 

(51)  A 61M 1/12  

(11)  12142   (13) Т1 

(21)  2021/533   (22) 30/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  0802161  10/10/2008  SE and 202381 P  

24/02/2009  US 

(96)  12/10/2009 EP09819462.4 

(97)  07/04/2021 EP2344218 

(73)  MedicalTree Patent Ltd. Ideon Science 

Park 223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  ПУМПА ЗА ПОМОШ НА СРЦЕТО 

 

(57)  1   Апарат за срцева пумпа за помагање на 

срцето на човечки пациент, апаратот за срцева 

пумпа содржи слободна турбинска пумпа на 

централна оска која содржи: 

- ротирачко тело (12) прилагодено да биде 

поставено во крвотокот на пациентот за да му 

обезбеди на срцето на човечкиот пациент 

дополнителен капацитет за пумпање, 

карактеризиран со тоа што содржи 

- статор (14) прилагоден да биде поставен 

надвор од крвниот сад и наспроти ротирачкото 

тело поставено во крвотокот.  

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

 

(51)  C 07H 21/04, C 12N 15/113, A 61K 48/00  

(11)  12100   (13) Т1 

(21)  2021/534   (22) 30/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201361856551 P  19/07/2013  US; 

201361879621 P  18/09/2013  US; 201361885371 

P  01/10/2013  US and 201462014486 P  

19/06/2014  US 

(96)  21/07/2014 EP14826839.4 

(97)  07/04/2021 EP3022217 

(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.; 

KORDASIEWICZ, Holly and BUI, Huynh-Hoa 

(54)  СОСТАВИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ НА ТАУ 

ЕКСПРЕСИЈА 

(57)  1  Модифициран олигонуклеотид или 

негова фармацевтски прифатлива сол, кој се 

состои од 12 до 30 поврзани нуклеозиди, каде 

што модифицираниот олигонуклеотид има 

нуклеобазна секв енца која содржи најмалку 8 

последователни нуклеобази на нуклеобазната 

секвенца СЕКВ ИД БР: 1634, каде што 

нуклеобазната секвенца на модифицираниот 

олигонуклеотид е најмалку 90% 

комплементарен со СЕКВ ИД БР: 1 и каде што 

модифицираниот олигонуклеотид е способен 

да ја намали Тау експресијата. 

има уште 26 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  G 01N 33/569, C 07K 16/30, C 07K 16/18, C 

07K 16/28  

(11)  12101   (13) Т1 

(21)  2021/535   (22) 30/06/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201615714  15/09/2016  GB 

(96)  14/09/2017 EP17771536.4 

(97)  28/04/2021 EP3513191 

(73)  The University Of Sheffield Firth Court, 

Western Bank, Sheffield S10 2TN, 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)  RIVOLTA, Carlos Marcelo Nicolas and 

BODDY, Sarah Louise 

(54)  ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИЗОЛАЦИЈА НА 

ЧОВЕЧКИ УШЕН ПРОГЕНИТОР 

(57)  1  Ин витро метод за идентификација на 

човечки ушни прогениторни клетки во мешана 

популација на клетки, што содржи одредување 

дали клетката има најмалку два површински 

маркери на клетка избрани од SSEAGD3, TRA-

2-49, SSEA4, GD2 и CD141.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 498/16, C 07D 498/18, A 61P 35/00

  

(11)  12107   (13) Т1 

(21)  2021/536   (22) 01/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201261705731 P  26/09/2012  US 

(96)  26/09/2013 EP18213678.8 

(97)  07/04/2021 EP3486248 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham, MA 0245US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   Widdison, Wayne C and Zhao, Robert 

Yongxin 

(54)  ПОДОБРЕНИ МЕТОДИ ЗА АЦИЛАЦИЈА 

НА МАИТАНЗИНОЛ 

(57)  1  Метод за подготовка на соединение 

претставено со следнава формула: 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

каде што R1 е метил; и R2 е метил, 

методотсодржи: 

а) реакција на маитанзинол со N-

карбоксијанхидрид во реакциска мешавина, која 

дополнително содржи база и агенсза сушење, 

при што N-карбоксијанхидрид е претставен со 

следнава формула: 

 

  

 

  

 

со што се формира соединението со 

формулата (Ia); и 

б) реакција на нереагиран N-карбоксијанхидрид 

од реакциската мешавина во чекор а) со 

нуклеофилен реагенс, каде што нуклеофилниот 

реагенс е вода. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/574, C 07K 14/025, C 07K 16/08 

(11)  12108   (13) Т1 

(21)  2021/537   (22) 01/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201610124171  13/12/2016  DE 

(96)  13/12/2017 EP17835602.8 

(97)  21/04/2021 EP3384292 

(73)  Abviris Deutschland GmbH 

Beimoorkamp 6 22926 Ahrensburg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HILFRICH, Ralf 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(54)  СЕРОЛОШКИ ТЕСТ ЗА КОНТРОЛА НА 

ТЕРАПИЈА НА HPV16 ПОЗИТИВЕН 

КАРЦИНОМ  

(57)  1  Ин витро постапка за контрола на 

лекување по третман на HPV16-позитивен 

карцином којашто ги содржи чекорите на  

 

(a) контактирање на примерок од пациент со 

HPV16-позитивен карцином, споменатиот 

пациент има примено анти-канцерогена 

терапија, со множество на антигени коишто 

содржат конформационен епитоп на HPV16 L1 

капсид или капсомер, кадешто споменатиот 

епитоп не е присутен на мономерниот и/или  

денатуриран HPV16 Lпод услови во којшто 

антителата коишто се присутни во примерокот 

може да се врзат за антигените и  

b) откривање на врзувањето на антителата во 

примерокот сврзан за антигенот, кадешто 

врзувањето на споменатите антитела носи 

негативна поврзаност со успешната анти-

канцерогена терапија кај пациентот и кадешто 

сврзувањето на споменатите антитела е 

споредено со референтно ниво на врзување, 

особено кадешто сврзувањето на споменатите 

антитела е споредено со врзувањето на 

споменатите антитела во еден или повеќе 

примероци земени од споменатиот пациент 

како предодредени временски интервали, 

кадешто болеста на споменатото врзување 

преку предопределеното време прикажува 

успешна анти-канцерогена терапија и кадешто 

покачувањето на споменатото врзување преку 

време прикажува повторно појавување на 

HPV16-позитивен карцином кај споменатиот 

пациент. 

има уште 10 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  A 61K 31/05, A 61P 41/00  

(11)  12109   (13) Т1 

(21)  2021/538   (22) 01/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15177544  20/07/2015  EP 

(96)  19/07/2016 EP16739518.5 

(97)  26/05/2021 EP3324951 

(73)  Opterion Health AG Spichermatt 7 6365 

Kehrsiten, 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)  GRENTZMANN, Guido 

(54)  ПЕРИТОНЕАЛНА ТЕРАПЕВТСКА 

ТЕЧНОСТ 

(57)  1  Перитонеална терапевтска течност која 

содржи еден или повеќе агенси за зголемување 

на биокомпатибилноста (BCA), кој е избран од 

групата која се состои од полифенолно 

соединение, сол на полифенолно соединение 

или гликозид од полифенолно соединение, за 

употреба како течност за перитонеална 

дијализа, или како перитонеална терапевтска 

течност со намалена цитотоксичност за човечки 

перитонеални мезотелијални клетки.  

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/198, A 61K 9/16, A 61P 35/00  

(11)  12185   (13) Т1 

(21)  2021/539   (22) 02/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201314062194  24/10/2013  US and 

201361894279P  22/10/2013  US 

(96)  21/10/2014 EP14802529.9 

(97)  26/05/2021 EP3060200 

(73)  Time, Inc. 1 Pluckemin Way,Suite 103 

Bedminster, NJ 0792US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HOFFMAN, Steven 

(54)  ТИРОЗИН ДЕРИВАТИ И СОСТАВИ 

КОИШТО ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ 

(57)  1  Постапка којашто содржи: 

• обезбедување на тирозин дериват, 

цврст честичен метеријал и меланин; и 

• нанесување на забрзувачка сила кон 

споменатиот тирозин дериват, споменатиот 

цврст честичен материјал и споменатиот 

меланин за време и под услови ефективни да 

предизвикаат барем еден од споменатиот 

тирозин дериват и цврст честичен материјал за 

целосно или делумно обиколување на другиот 

тирозин дериват и цврст честичен материјал. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  A 61K 31/5377, A 61K 47/02, A 61K 47/12, A 

61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 9/19, 

A 61P 35/00  

(11)  12110   (13) Т1 

(21)  2021/540   (22) 02/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201462093060P  17/12/2014  US and 

201562250633P  04/11/2015  US 

(96)  10/12/2015 EP15813578.0 

(97)  30/06/2021 EP3233054 

(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)  BACK, Kevin Richard; CRAM, Michael; 

HARPER, Aidan James; HUANG, W. James; 

LILLIS, Jonathan Richard; LUKAS, Timothy 

Michael and LUTHRA, Sumit 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА PI3K/MTOR-

ИНХИБИТОР ЗА ИНТРАВЕНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЈА  

(57)  1  Лиофилизирана формулација добиена 

со сушење со замрзнување на фармацевтска 

формулација на воден раствор којaшто содржи  

1-(4-{[4-(диметиламино)пиперидин-1-

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

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

лактатна сол, млечна киселина и вода, кадешто 

1-(4-{[4-(диметиламино)пиперидин-1-

ил]карбонил}фенил)- 

3-[4-(4,6-диморфолин-4-ил-1,3,5-триазин-2-

ил)фенил]уреа е присутен во раствор со 

концентрација помала од 6mg/ml и доволно од 

млечната киселина е присутно за да се добие 

чист раствор; или 

1-(4-{[4-(диметиламино)пиперидин-1-

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

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

фосфатна сол, ортофосфорна киселина и вода, 

кадешто 1-(4-{[4-(диметиламино)пиперидин-1-

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

ил-1,3,5-триазин-2-ил)фенил]уреа е присутен во 

раствор со концентрација помала од  4mg/ml и 

доволно ортофосфорна киселина е присутна за 

да се добие чист раствор. 

има уште 29 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(51)  A 61B 1/04, A 61B 1/273, A 61B 1/313, A 

61B 17/00, A 61B 17/04, A 61B 17/064, A 61B 

17/068, A 61B 17/34, A 61B 17/32, A 61B 17/08, 

A 61B 17/30, A 61F 5/00, A 61F 2/04, A 61N 1/36 

(11)  12111   (13) Т1 

(21)  2021/541   (22) 05/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  0802138  10/10/2008  SE and 6719 P  

29/01/2008  US 

(96)  29/01/2009 EP15182334.1 

(97)  28/04/2021 EP3072480 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  АПАРАТ ЗА ТРЕТМАН НА ГЕРБ КОЈ 

СОДРЖИ УРЕД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ 

(57)  1  Апарат (23) за третман на рефлуксна 

болест кај пациент од цицач, човек или 

животно, кој содржи:  

вграден уред за стимулирање (26) прилагоден 

да се вклучи во кардија сфинктерот на 

пациентот; и контролен уред за контрола на 

уредот за стимулирање (26) за стимулирање на 

кардија сфинктерот преку обезбедување на 

електрични енергетски импулси за зголемување 

на тонусот на сфинктерот, така што кардијата 

се затвора; при што:  

контролниот уред е прилагоден, во оперативна 

состојба, да предизвика уредот за стимулирање 

(26) да го стимулира кардија сфинктерот со 

најмалку два пулсни воза; барем некои од 

пулсирањата во рамките на барем еден од 

пулсните возови се одделени едни од други со 

прва пауза; најмалку два пулсни воза се 

одделени едни од други со втора пауза; а 

втората пауза е подолга од првата пауза, се 

карактеризира со тоа што наведениот апарат 

(23) понатаму содржи: вграден уред за 

ограничување на движењето (10) прилагоден 

да се вгради во врска со ѕидот на дното 

желудникот кај пациентот, на не-заокружувачки 

начин во однос на стомакот на пациентот, при 

што уредот за ограничување на движењето (10) 

има големина од најмалку 125 mm3 и обем од 

најмалку 15 mm. 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

 

(51)  C 07D 261/18, A 61K 31/42, A 61P 9/00  

(11)  12112   (13) Т1 

(21)  2021/542   (22) 05/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201662305393P  08/03/2016  US and 

201662346336P  06/06/2016  US 

(96)  07/03/2017 EP17712605.9 

(97)  05/05/2021 EP3408260 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard South San Francisco, 

CA 94080, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FLEURY, Melissa; RAPTA, Miroslav; 

HUGHES, Adam D.; THALLADI, Venkat R.; FASS, 

Gene Timothy; SIMEONE, Michael; BALDWIN, R. 

Michael and BOURDET, David L. 

(54)  КРИСТАЛНA (2S,4R)-5-(5'-ХЛОРО-2-

ФЛУОРО-[1,1'-БИФЕНИЛ]-4-ИЛ)-2-

(ЕТОКСИМЕТИЛ)-4-(3- 

ХИДРОКСИИЗОКСАЗОЛ-5-КАРБОКСАМИДО)-

2-МЕТИЛПЕНТАНОЧНА КИСЕЛИНА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ  

(57)  1  Кристална слободна киселинска форма 

на (2S,4R)-5-(5’-хлоро-2’-флуоро-[1,1’-бифенил]-

4-ил)-2-(етоксиметил)-4-(3-хидроксиизоксазол-

5-карбоксамидо)-2-метилпентаноична киселина 

(I’), кадешто кристалната форма е 

карактеризирана со модел на прашкаста 

дифракција со x-зраци којшто содржи 

дифракциони највисоки врвови со 2θ вредности 

на 6.51±0.20, 11.62±0.20, 13.05±0.20, 

15.07±0.20, и 23.28±0.20.  

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/04, C 07D 233/64, A 61K 

31/4174, A 61K 31/4439, A 61P 35/00  

(11)  12143   (13) Т1 

(21)  2021/543   (22) 06/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201662404474 P  05/10/2016  US 

(96)  05/10/2017 EP17787774.3 

(97)  09/06/2021 EP3523283 

(73)  Mitobridge, Inc. 1030 Massachusetts 

Avenue Suite 200 Cambridge, MA 02138, US 

(74)  Игор Тасевски, адвокат  

ул. „Петричка“ бр. 6/1-3, Скопје 
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(72)  TRZASKA, Scott and  LAGU, Bharat 

(54)  КРИСТАЛИН И ФОРМИ НА СОЛ ОД 

ППАР АГОНИСТ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение од Формула (I): 

  

во форма на сол на хемисулфат. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  12113   (13) Т1 

(21)  2021/544   (22) 06/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562219094P  15/09/2015  US 

(96)  15/09/2016 EP16774748.4 

(97)  19/05/2021 EP3350220 

(73)  Scholar Rock, Inc. 301 Binney Street, 3rd 

Floor Cambridge, MA 02142, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DONOVAN, Adriana; STRAUB, Michelle; 

CARVEN, Gregory, J. and TURNER, Katherine, 

Jane 

(54)  АНТИ-ПРО/ЛАТЕНТНИ-МИОСТАТИН 

АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело коешто содржи 

тешка низа на варијабилен регион којашто 

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:25 и лесна низа на варијабилен регион 

којашто содржи аминокиселинска секвенца на 

SEQ ID NO:3кадешто антителото специфично 

се врзува за про/латентен-миостатин. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  H 05K 7/20  

(11)  12114   (13) Т1 

(21)  2021/545   (22) 07/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201462098176 P  30/12/2014  US 

(96)  30/12/2015 EP15876247.6 

(97)  12/05/2021 EP3241418 

(73)  Lefebvre, Dale and Choi, Kenneth 

6795 Estate Smith Bay St. Thomas, VI 00802, 

US and 3509 Willett Place Santa Clara, CA 

9505US 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1000, Скопје 

(72)  Lefebvre, Dale and Choi, Kenneth 

(54)  СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА 

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ТОПЛИНА КАЈ 

ПОДАТОЧНИ ЦЕНТРИ 

(57)  1   Систем за отстранување на топлина и 

ладење на воздухот во средина на центарот 

заподатоци, системот се состои од:единица за 

ладење (102, 300, 400), единицата за ладење 

се состои од:куќиште (410) со доводен крај 

(301) и издувен крај (305); еден   или   повеќе   

вентилатори   (314,   416,   818)   распоредени   

во   куќиштето   (410)   занасочување на 

воздухот да тече низ куќиштето (410) од крајот 

на влезот (301) до крајотна издувните гасови 

(305); распрскувач (308, 420, 822) со млазници 

за прскање (422) за ладење на воздухот 

вокуќиштето (410);најмалку   еден   елемент   за   

ладење   на   распрскувачот   (424)   поставен   

низводно   одраспрскувачот (308, 420, 822) и 

структуиран за да се дозволи проток на 

воздухот, пришто   најмалку   еден   разладен   

елемент   за   распрскувач   (424)   има   

метална   површинаконфигуриран за 

кондензација на распрскувањата што 

дополнително го лади воздухотво   куќиштето   

(410);   и   најмалку   една   единица   за   

ладење   (306,   426,   824)   сместенанизводно   

од  барем   еден   елемент   за   ладење   на   

распрскувач   (424)   за   дополнителноладење 

на воздухот што тече низ најмалку еден 

елемент за ладење (424); иконтролер (810) кој 

спроведува контролен алгоритам за 

управување и контролирање наоперациите на 

еден или повеќе вентилатори (314, 416, 818), 

распрскувачот (308, 420,822) и / или најмалку 
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една единица за ладење ( 306, 426, 826).  има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/02, C 07D 471/04, A 61K 

31/4545, A 61K 31/437, A 61K 31/506  

(11)  12115   (13) Т1 

(21)  2021/547   (22) 07/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562235900 P  01/10/2015  US 

(96)  29/09/2016 EP16852640.8 

(97)  28/04/2021 EP3355884 

(73)  Olema Pharmaceuticals, Inc. 

512 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 

94107, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MYLES, David, C.; KUSHNER, Peter, J. and 

HARMON, Cyrus, L. 

(54)  ТЕТРАХИДРО-1H-ПИРИДО[3,4-b]ИНДОЛ 

АНТИ-ЕСТРОГЕНСКИ ЛЕКОВИ 

(57)  1  Соединение со формулата I, наведеното 

соединение со формулата I е соединение со 

формулата I(a), I(б), I(ц) или I(д): 
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или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

RR2, R3  и R4 се водород; 

R5 е водород, C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, 

C2-C6алкенил, C0-C4(C3-C6циклоалкил) или 

C1-C6хетероалкил; 

R6 е водород, C1-C6алкил, C1-C6халоалкил 

или C0-C4(C3-C6циклоалкил); и 

R7 и R8 се секое независно селектирани од 

водород или C1-C6алкил. 

има уште 12 патентни барања 

I(a) I(б) 

I(ц) I(д) 
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(51)  H 01M 10/06, H 01M 10/54, C 25C 7/02, C 

25C 7/06, C 25C 7/00, C 25C 1/18, C 25C 7/04  

(11)  12116   (13) Т1 

(21)  2021/548   (22) 07/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562160849P  13/05/2015  US; 

201562161062P  13/05/2015  US and 

201562161068P  13/05/2015  US 

(96)  13/05/2016 EP16793600.4 

(97)  14/04/2021 EP3294929 

(73)  Aqua Metals Inc. 1010 Atlantic Avenue 

Suite 101 Alameda, California 9450US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CLARKE, Stephen R.; CLARKE, Robert 

Lewis and  DOUGHERTY, Brian 

(54)  ЗАТВОРЕНИ ЦИКЛУСНИ СИСТЕМИ И 

ПОСТАПКИ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА КИСЕЛИ 

ОЛОВНИ БАТЕРИИ 

(57)  1  Постапка за производство на олово со 

висока чистота по електрохемиски пат, којашто 

содржи: 

 

 десулфатизација на оловната наслага 

со употреба на алкален процес, 

 растварање на десулфатизираната 

оловна наслага во кисел електропроцесиран 

 растворувач којшто има кисела pH за да 

се формира кисел оловен јонски-збогатен 

 електропроцесиран растворувач, и 

контактирање на киселиот оловен јонски-

 збогатен електропроцесиран 

растворувач со катода и анода, кадешто 

 електропроцесираниот растворувач 

содржи алкан сулфонска киселина; 

 кадешто катодата coдржи алуминиум, 

алуминиумска легура, или алуминумски 

 прашак вметнат во пластика; 

 намалување на јоните на олово во 

оловен јонски-збогатен електропроцесиран 

 растворувач на катодата под ефективни 

услови за формирање на лепливо олово  со 

висока чистота и регенериран 

електропроцесиран растворувач, кадешто 

 лепливото метално олово е наталожено 

на катодата како прекривка, тенка  леплива 

порозна аморфна маса на метално олово со 

заробен кислород; 

 отстранување на лепливото олово со 

висока чистота од еден дел од катодата 
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 додека јоните на оловото се редуцираат 

на друг дел од катодата, кадешто  катодата 

се поместува во однос на јонски-збогатениот 

електропроцесиран  растворувач за време на 

употреба на електричен потенцијал; 

 употреба на барем некој од 

регенерираниот електропроцесиран 

растворувач во  чекор на растворување 

на десулфатизираната оловна наслага како 

киселински  електропроцесиран растворувач; 

 кадешто анодата е дифузно 

контролирана анода, или водородно 

деполаризирана  анода, или 

 кадешто анодата е експонирана на 

редуцирачки агенс, или е одвоена од катодата 

 со мембрана и  анодата контактира 

електролит различен од оловен јонски-

 збогатен електропроцесиран 

растворувач, или 

 кадешто анодата е оперативна такашто 

концентрацијата на оловни јони на  анодата е 

помалку од 50 грама по литар [g/L]. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07H 21/02, C 12N 15/1C 12P 19/34, A 61K 

31/7115, A 61K 31/71A 61K 31/712  

(11)  12117   (13) Т1 

(21)  2021/549   (22) 07/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562221248 P  21/09/2015  US 

(96)  20/09/2016 EP16849423.5 

(97)  12/05/2021 EP3352584 
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(73)  TriLink BioTechnologies, LLC 107700 

Wateridge Circle, Suite 200 San Diego, CA 

92121, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HOGREFE, Richard I.; LEBEDEV, Alexandre; 

MCCAFFREY, Anton P. and SHIN, Dongwon 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА 

СИНТЕЗИРАЊЕ НА 5’-КАПА РНК 

(57)  1  Комплекс кој содржи иницијален капа 

олигонуклеотиден прајмер и ДНК-образец, а 

почетниот капа олигонуклеотиден прајмер ја 

содржи следната структура: 

  

Каде што:  

B1 и B2 се независно природна, модифицирана 

или неприродна база на нуклеозид; 

R1 и R2 се независно OH или O-метил; и 

R3 е OH или OMe, 

каде што ДНК образецот содржи промоторен 

регион кој содржи транскрипциско почетно 

место кое има прв нуклеотид во позиција на 

нуклеотид +1 и втор нуклеотид во позиција на 

нуклеотид +2; и 

каде што B1 е комплетно комплементарна со 

нуклеозидната база на образецот на 

нуклеинска киселина во позиција на образец за 

транскрипција +1 и B2 хибридизира со 

нуклеотидот во позиција +2. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/496  

(11)  12118   (13) Т1 

(21)  2021/550   (22) 07/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201641033741  03/10/2016  IN 

(96)  29/09/2017 EP17794060.8 

(97)  28/04/2021 EP3518905 

(73)  Suven Life Sciences Limited 5th Floor 

Serene Chambers Road No. 5, Off Avenue 7 

Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; MUDIGONDA, Koteshwara and 

DOGIPARTI, Dhanunjay Kumar 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА 5-HT6 

АНТАГОНИСТ 

(57)  1  Фармацевтски состав со непосредно 

ослободување, на вкупно 100% по тежина 

содржи:  

a) од 2 % до 60 % 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-

5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-

1H-индол или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

б) од 36 % до 97 % разредувач или вкупно двa 

разредувачи; при што разредувачот е избран 

од групата која се состои од микрокристална 

целулоза, лактоза монохидрат, дибазен 

калциум фосфат, лактоза, лактоза хидрат, 

лактоза анхидрат, манитол, скроб и изомалт; 

в) од 0,5 % до 2 % лубрикант; при што 

лубрикант е магнезиум стеарат; 

г) од 0,5 % до 1 % глидант; при што глидант е 

колоиден силициум диоксид; 

д) 0 % до 10 % врзивно средство; при што 

врзивно средство е избрано од група која се 

состои од повидон или хидроксипропил 

метилцелулоза; 

ѓ) 0 % до 5 % дезинтегратор; при што 

дезинтеграторот е избран од кросповидон, 

гликолат на натриум скроб и натриум 

кроскармелоза; и 

е) 0 % до 2 % закиселувачко средство; при што 

закиселувач е лимонска киселина. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 309/06, A 61K 31/135, A 61K 31/36, A 

61K 31/47, A 61K 31/133, A 61K 31/353  

(11)  12119   (13) Т1 

(21)  2021/551   (22) 07/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201462039622 P  20/08/2014  US 

(96)  20/08/2015 EP15756772.8 

(97)  19/05/2021 EP3183242 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  XIAO, Hai-Yun;  DYCKMAN, Alaric J.; XIAO, 

Zili;  YANG, Michael G.; DHAR, T.G. Murali; 

GILMORE, John L. and MARCOUX, David 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1   Соединение со Формули (I), (II), (III), (IV), 

или (V): 
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или негова сол, каде што: 

R1 е -OH или -OP(O)(OH)2; 

X1 е CH2 или O; X2 е CH2 или O; 

X3 е CH2 или O, под услов да X2 е O само ако 

двете X1 и X3 се секоја CH2; 

 R2 е R2a или R2b; 

----- претставува или единечна врска за R2a или 

двојна врска за R2b; 

R2a е -(CH2)3-6CH3, -(CH2)1-

4CH=CRxRx, -(CH2)1-4CH=CRx(CH2CH3), -

CH=CH(CH2)1-3C(Rx)3, -CH=CH(CH2)1-3OCH3,  

-(CH2)1-3CH=CHCH=CRxRx,  -CH=CH(CH2)1-

3CH=CRxRx,  -CH=CHRz,  -(CH2)1-3Rz, -(CH2)1-

3O(CH2)0-3Rz, -(CH2)1-3S(CH2)0-3Rz, -

CH2S(O)Rz, -CH2S(O)2Rz, -O(CH2)1-2Rz, -

O(CH2)1-2O(CH2)0-2Rz, -OC(O)Rz, -(CH2)1-

4O(CH2)0-9C(Rx)3, -(CH2)1-4O(CH2)0-9CF3, 

-(CH2)1-4CRxRxO(CH2)0-4C(Rx)3,-(CH2)1-

3O(CH2)1-4CH=CRx(CH2)0-3CH3, -(CH2)1-

3O(CH2)1-4CH=CRxRx, -(CH2)1-3O(CH2)1-

4C(OH)RxRx, -(CH2)1-3O(CH2)1-4O(CH2)0-

3CH3, -(CH2)1-3S(CH2)0-4C(Rx)3, -(CH2)0-

3O(CH2)1-4S(CH2)0-3C(Rx)3, -(CH2)1-

3S(CH2)1-4Si(CH3)3, -(CH2)1-3S(O)(CH2)0-

4C(Rx)3, -(CH2)1-3S(O)2(CH2)0-4C(Rx)3, -

(CH2)1-5NRxRx, -O(CH2)1-7C(Rx)3, -O(CH2)1-

4O(CH2)0-4C(Rx)3, -O(CH2)1-4CH=CRx(CH2)0-

3CH3, -O(CH2)1-4O(CH2)0-3C(Rx)3,-O(CH2)1-

4O(CH2)1-3CH=CRxRx, -O(CH2)1-4O(CH2)1-

3C≡CRx, -C(O)(CH2)0-4C(Rx)3,  -OC(O)(CH2)0-

4C(Rx)3, -OC(O)CRxRx(CH2)0-4C(Rx)3, -

OC(O)NRx(CH2)0-5C(Rx)3,-NRxC(O)NRx(CH2)0-

5C(Rx)3, -C(CH3)=N-O(CH2)0-5C(Rx)3, -

C(CH3)=N-O(CH2)1-2(фенил), -C(CH3)=N-

O(CH2)1-2(флуорофенил), -C(CH3)=N-O(CH2)1-

2(метоксифенил), фенил, или пиридинил; 

 R2b е 

 6-член спиро-прстен со еден 

кислороден атом и супституиран со нула или 1 -

(CH2)3CH3; или 

 =N-O-(CH2)3CH3, =N-O-CH2CH(CH3)2, 

=N-OCH2CH2(фенил), или =N-O-

CH2CH2CH2(фенил); 

 

Ra е H или -OH; 

секој Rb е независно H или -CH3; 

секој Rc е независно H, Cl, I, или -CH3; 

секој Rx е независно H или -CH3; и 

Rz е фенил, имидазолил, пиразолил, 
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пиридинил, пиримидинил, пиразинил, 

хинолинил, тиофенил, тиазолил, оксетанил, C3-

6 циклоалкил, адамантанил, или 

тетрахидропиранил, секој супституиран со нула 

до 4 супституенти независно избрани од F, Cl, I, 

 C1-4 алкил, -O(C1-3-алкил), -CF3, -

OCF3, -(CH2)1-6OCH3, -CH2NRxRx, -

C(O)NRxRx, -C(O)NRx(C1-4 алкил), и -

CH2C(O)NRxRx. 

под услов да (i) ако споменатото соединение ја 

има структурата со Формула (I) и R2 е -

(CH2)5CH3, тогаш најмалку еден од Rb и Rc не 

е H; и (ii) ако споменатото соединение ја има 

структурата со Формула (II) и XX2, и X3 се 

секоја CH2, тогаш R2a не е -(CH2)5CH3. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61B 5/053, A 61B 5/00  

(11)  12120   (13) Т1 

(21)  2021/552   (22) 08/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20180203207  29/10/2018  EP 

(96)  30/04/2019 EP19723621.9 

(97)  26/05/2021 EP3672483 

(73)  Paegasus Médical SA Route des Jeunes, 

41A 1227 Carouge GE, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CANEPA, Stefano Nicolò 

(54)  СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА КАНЦЕР ВО 

ЧОВЕЧКИ ТКИВА 

(57)  1  Систем адаптиран за детекција на 

канцер, системот се состои од: 

а. уред предавател (100) структуриран да зрачи 

во тесен појас на инцидентен радио-

фреквентен сигнал и озрачува ткиво на 

пациент, уредот предавател (100) се состои од 

барем една антена предавател (101), 

предавател (102), и напојување (103); 

б. уред приемник (200) кој се состои од повеќе 

од една антена за прием (201), приемник (202), 

пред-процесирачки модул (204), и напојување 

(203); и 

в. единица за процесирање на податоци, 

конфигурирана да извршува алгоритми кои го 

одредуваат присуството на канцер во ткивото 

кое се  тестира, се состои од микропроцесор 

(301; 104) и екран (302; 105); 

карактеризиран со тоа што уредот предавател 

(100) и уредот приемник (200) се 

конфигурирани да работат на фреквенција која 

се состои од помеѓу 2.3 GHz и 2.5 GHz.     

има уште 10 патентни барања 
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(51)  G 09F 3/20  

(11)  12174   (13) Т1 

(21)  2021/553   (22) 08/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  102018103755  20/02/2018  DE 

(96)  14/02/2019 EP19157222.1 

(97)  28/04/2021 EP3528235 

(73)  Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstr. 1 

74172 Neckarsulm, DE 

(74)  МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ ул. 

Народен Фронт 21/4/5, 1000 Скопје 

(72)  Scheidtmann, Philipp and Witsch, Rouven 

(54)  АДАПТИВЕН УРЕД И ПОСТАПКА ЗА 

ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА НОСИТЕЛОТ НА 

ИНФОРМАЦИИ НА НОСЕЧКА ШИНА 

ИЗВЕДЕНА СО ДВА ДРЖАЧИ  

(57)  1  Адаптивен уред (1) за прицврстување на 

носителот (2) на информации на носечка шина 

(3) изведена со два држачи (4, 5), каде што тој 

адаптивен уред (1) вклучува прв крак (6) и втор 

крак (7), каде што секој од нив може да се држи 

на еден од двата држачи (4, 5), каде што првиот 

крак (6) и вториот крак (7) се меѓусебно 

поврзани со зглоб (8), каде што при монтирање 

на адаптивниот уред (1), кога носителот (2) на 

информации не е поврзан со адаптивниот уред 

(1), првиот и вториот крак (6, 7) можат слободно 

да се вртат околу зглобот (8), и каде што кога е 

адаптивниот уред (1) во блокирана состојба, во 

која носителот (2) на информации може да се 

поврзе со адаптивниот уред (1), зглобот (8) 

може да биде блокиран, 

назначен со тоа, што 

првиот крак (6) го опфаќа првото средство (9) 

за поврзување поради поврзување на 

носителот (2) на информации со првиот крак 

(6), а вториот крак (7) го опфаќа второто 

средство (10) за поврзување на носителот (2) 

на информации за вториот крак (7) така да во 

блокирана состојба носителот (2) на 

информации може да се поврзе со првиот и 

вториот крак (6, 7) по пат на првото и второто 

средство (9, 10) за поврзување, а зглобот (8) 

може да биде блокиран со самиот носител (2) 

на информации. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 209/30, C 07D 471/04, C 07D 209/42, 

C 07D 209/32, C 07D 513/04, A 61K 31/437, A 

61K 31/407, A 61K 31/404, A 61P 31/14  

(11)  12121   (13) Т1 

(21)  2021/554   (22) 09/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  17172247  22/05/2017  EP 

(96)  18/05/2018 EP18729051.5 

(97)  28/04/2021 EP3630724 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. Waaistraat 6, 

Bus 5105, 3000 Leuven, BE and 1125 Trenton-

Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie; 

RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

BONFANTI, Jean-François; BARDIOT, Dorothée, 

Alice, Marie-Eve; MARCHAND, Arnaud, Didier, M; 

COESEMANS, Erwin and DE BOECK, Benoît, 

Christian, Albert, Ghislain 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС  

(57)  1  Соединение со формулата (I), 

вклучително која било стереохемиски изомерна 

форма на истото, 

  

назначено со тоа, што 

 

A е 

 

  

каде што 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е пентафлуоросулфанил, R5 е водород, 

Z е јаглерод, и R6 е водород; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е трифлуорометил, R5 е водород, Z е 

јаглерод, и R6 е метил; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е трифлуорометил, R5 е флуоро, Z е 

јаглерод, и R6 е водород; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е трифлуорометокси, R5 е водород, Z е 

јаглерод, и R6 е метил; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е трифлуорометокси, R5 е флуоро, Z е 

јаглерод, и R6 е водород; или 

R1 е флуоро, R2 е метокси, R3 е водород, A е 

(a-1), R4 е трифлуорометокси, R5 е водород, Z 

е јаглерод, и R6 е водород; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е деутериум, A е 

(a-1), R4 е трифлуорометокси, R5 е водород, Z 

е јаглерод, и R6 е водород; или 

R1 е хлоро, R2 е -OCH2CH2OH, R3 е водород, 

A е (a-1), R4 е трифлуорометокси, R5 е 

водород, Z е јаглерод, и R6 е водород; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е трифлуорометил, R5 е метокси, Z е 

азот, и R6 е отсутно; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

2), и R4 е трифлуорометил; или 

R1 е хлоро, R2 е водород, R3 е водород, A е (a-

1), R4 е трифлуорометилтио, R5 е водород, Z е 

јаглерод, и R6 е водород; 

или фармацевтски прифатлива сол, солват или 

полиморф на истото. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  H 01M 10/44  

(11)  12122   (13) Т1 

(21)  2021/555   (22) 09/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201510947373  16/12/2015  CN 

(96)  25/02/2016 EP16874280.7 

(97)  14/04/2021 EP3355329 

(73)  Shanghai Aowei Technology Development 

Co., Ltd. Guoshoujing Road No. 188 Pudong 

District Shanghai 201203, CN 

(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)  WU, Mingxia; AN, Zhongxun; HUANG, Tingli; 

YAN, Liangliang and FAN, Lingling 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОНДЕНЗАТОР СО ЛИТИУМОВИ ЈОНИ И 

КОНДЕНЗАТОР ДОБИЕН СО ИСТИОТ МЕТОД 

(57)  1  Пред-допинг метод за формирање за 

кондензатор со литиумови јони кој има 

позитивна електрода што содржи порозен 

јаглерод и литиум-интеркалиран метален оксид, 

негативна електрода што содржи не-

графизиран јаглерод и порозен колектор на 

струја, позитивната електрода, негативната 

електрода и струјниот колектор формираат 

ќелија, која се карактеризира со тоа што: трета 

метална литиумска електрода и ќелијата се 

поставени една кон друга и се одделени со 

сепаратор, а методот ги опфаќа следниве 

чекори:  

Чекор литиум-интеркалација на негативната 

електрода со земање на литиум-интеркалиран 

оксид во позитивната електрода како извор на 

литиум и обезбедување струја помеѓу 

негативната електрода и позитивната 

електрода;  

Чекор 2, дополнување, со третата метална 

литиумска електрода, литиумски јони до 

металниот оксид во литиум-деинтеркалирана 

состојба на позитивната електрода, со 

обезбедување на струја помеѓу третата метал-

литиумска електрода и позитивната електрода; 

и  

Чекор 3, на крајот на полнењето, отсекување на 

третата метална литиумска електрода од 

ќелијата и запечатување на рабовите на 

ќелијата за да се добие формираниот 

литиумски кондензатор.  

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, C 07K 16/24, C 12N 15/88  

(11)  12123   (13) Т1 

(21)  2021/556   (22) 09/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201361784903P  14/03/2013  US and 

201361920165P  23/12/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14717945.1 

(97)  19/05/2021 EP2970456 

(73)  Translate Bio, Inc. 29 Hartwell Avenue 

Lexington, MA 0242US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DEROSA, Frank; HEARTLEIN, Michael; 

GUILD, Braydon Charles and DIAS, Anusha 
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(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА MRNA КОДИРАНИ 

АНТИТЕЛА 

(57)  1  Состав којшто содржи прва mRNA 

којашто ја кодира тешката низа на антитело и 

втората mRNA којашто ја кодира лесната низа 

на антителото со моларен однос во опсег од 2:1 

до 1:2 за употреба во терапија кај пациент, 

кадешто првата mRNA и втората mRNA (i) 

секоја содржи 5’ кап структура, 3’ поли-A 

опашка, 5’ нетранслиран регион и 3’ 

нетранслиран регион и (ii) се енкапсулирани во 

рамките на липозоми коишто содржат катјонски 

липид, неутрален липид, холестерол-базиран 

липид и PEG-модифициран липид и којшто има 

големина не поголема од 150 nm, кадешто 

првата mRNA којашто ја кодира тешката низа и 

втората mRNA којашто ја кодира лесната низа 

се енкапсулирани во истиот липозом, кадешто 

антителото е тетрамер и секој тетрамер е 

составен од два идентични парови на 

полипептидни низи, секој пар има една лесна 

низа на приближно 25 kD и една тешка низа на 

приближно 50-70 kD и кадешто составот е 

администриран интравенски кај пациентот и 

антителото е дистрибуирано систематски кај 

пациентот.  

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/635, A 61K 9/00, A 61K 47/40, A 

61K 47/10, A 61K 47/02, A 61K 38/29, A 61K 

9/08, A 61P 43/00, A 61P 29/00, A 61P 19/10, A 

61P 19/08, A 61P 19/02, A 61P 19/00  

(11)  12124   (13) Т1 

(21)  2021/557   (22) 12/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562239773P   09/10/2015  US; 

201562239774P  09/10/2015  US; 

201562239801P   09/10/2015  US; 

201662324336P  18/04/2016  US; 

201662353249P  22/06/2016  US and 

201662396196P   18/09/2016  US 

(96)  08/10/2016 EP16854524.2 

(97)  14/04/2021 EP3359241 

(73)  Radius Health, Inc. and Kindeva Drug 

Delivery L.P. 950 Winter Street Waltham, MA 

02451 , US and 42 Water Street, Building 75 St. 

Paul, MN 55170, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Ying; HATTERSLEY, Gary; 

HARRIS, Alan; SAEH, Jamal; HAMED, Ehab; 

BROWN, Kenneth; DOHMEIER, Daniel; DICK, 

Lisa and MOSEMAN, Joan 
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(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА PTHRP АНАЛОЗИ, 

НИВНИ ТРАНСДЕРМАЛНИ ЛЕПЕНКИ И 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Формулација на препарат соодветенa за 

обложување на трансдермална лепенка 

кадешто формулацијата на препарат содржи 

абалопаратид и ексципиенс којшто содржи 

ZnCl2.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/12, C 12P 21/08, A 61K 39/085, A 

61K 39/40  

(11)  12173   (13) Т1 

(21)  2021/558   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201161440581P  08/02/2011  US 

(96)  07/02/2012 EP12745207.6 

(97)  02/06/2021 EP2673373 

(73)  MedImmune, LLC One MedImmune Way 

Gaithersburg, MD 20878, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  TKACZYK, Christine; CHOWDHURY, Partha; 

VARKEY, Reena; DAMSCHRODER, Melissa; 

OGANESYAN, Vaheh; HILLIARD, Jamese, 

Johnson; PENG, Li;  SELLMAN, Bret and  HUA, 

Lei 

(54)  АНТИТЕЛА ШТО СПЕЦИФИЧНО 

ВРЗУВААТ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

АЛФА ТОКСИН И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Изолирано антитело или негов 

фрагмент што врзува антиген, назначено со 

тоа, што изолираното антитело или неговиот 

фрагмент што врзува антиген  

имуноспецифично се врзува за Staphylococcus 

aureus алфа токсин полипептид и вклучува:  

(a) VH CDR1 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 69; 

(б) VH CDR2 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 70; 

(ц) VH CDR3 ја содржи секвенцата на амино 
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киселина од СЕК ИД БР: 71; 

(д) VL CDR1 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 1; 

(e) VL CDR2 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 2, и 

(ф) VL CDR3 ја содржи секвенцата на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 68. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  A 61K 47/34, A 61K 31/519  

(11)  12172   (13) Т1 

(21)  2021/559   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  WO2011EP59000  31/05/2011  EP and 

WO2011EP59001  31/05/2011  EP 

(96)  31/05/2012 EP12170362.3 

(97)  19/05/2021 EP2529756 

(73)  LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, 

S.A. c/Julian Camarillo, 35 28037 Madrid, ES 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  Franco Rodriguez, Guillermo and Gutierro 

Aduriz, Ibon 

(54)  Формулација на имплант со рисперидон 

и/или палиперидон 

(57)  1  Метод за производство на инјектабилна 

интрамускулна композиција со одложено 

дејство соодветна за формирање in situ цврст 

имплант во телото, која содржи лек рисперидон 

и/или палиперидон или која било фармацевтски 

прифатлива сол од нив во која било 

комбинација, биокомпатибилен кополимер 

базиран на млечна и гликолична киселина со 

сооднос на мономери на млечна со гликолична 

киселина од околу 50:50 и растворувач DMSO, 

при што композицијата го ослободува лекот со 

непосреден почеток на дејство и непрекинато 

најмалку 4 недели и при што композицијата има 

фармакокинетички профил ин виво, што ја 

прави соодветна за администрирање на секои 4 

недели или дури и на подолги периоди, 

содржејќи го чекорот на обезбедување 

биокомпатибилен кополимер со почетна 

молекуларна тежина поголема од потребната 

за интрамускулната композиција со одложено 

дејство и потоа прилагодувајќи ја неговата 

молекуларна тежина на помеѓу 30 и 36 kDa и 

неговата инхерентна вискозност во опсег од 
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0,26-0,29 dl/g со зрачење со гама или бета 

зрачење во опсег на дозата од 10-30 KGy на 

температура од 8 °C. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  C 07K 1/18, C 07K 16/06, C 07K 16/32, A 

61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  12171   (13) Т1 

(21)  2021/560   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20080024825P  30/01/2008  US 

(96)  28/01/2009 EP18157419.5 

(97)  30/06/2021 EP3401335 

(73)  Genentech, Inc 1 DNA Way, South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  HARRIS, Reed J. and MOTCHNIK, Paul A. 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ КОЈ СОДРЖИ АНТИТЕЛО 

КОЕ СЕ ВРЗУВА ЗА ДОМЕН  II HER2 И  

НИВНИ КИСЕЛИ ВАРИJАНТИ 

(57)  1  Состав кој се состои од главен вид 

антитела HER2 што содржи лесен и тежок 

ланец на  амино киселински секвенци во SEQ 

ID Nos. 15 и 16 соодветно и се врзува за 

доменот II на HER2, и киселите варијанти на 

тоа антитело на тој главен вид, при што 

главниот вид HER2 антитело е структурата на 

секвенцата на аминокиселините на антителата 

во составот што е квантитативно доминантна 

молекула на антитела во составот, каде што 

кисели варијанти вклучуваат дисулфид 
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намалена варијанта. има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/05, A 61K 31/07, A 61K 31/122, A 

61K 31/135, A 61K 31/197, A 61K 31/335, A 61K 

31/568, A 61K 33/26, A 61K 38/05, A 61K 38/28, 

A 61K 47/10, A 61K 47/12, A 61K 47/14, A 61K 

47/44, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 9/10, A 

61K 9/107, A 61K 9/66, A 61K 9/70, A 61L 15/48 

(11)  12125   (13) Т1 

(21)  2021/561   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562127220 P  02/03/2015  US and 

201562199007 P1  30/07/2015  US 

(96)  02/03/2016 EP16759418.3 

(97)  12/05/2021 EP3265140 

(73)  Medlab Clinical U.S., Inc. Suite 150 30021 

Tomas Road Rancho Santa Margarita, 

California 92688, US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  HALL, Sean, Michael; VITETTA, Luis; ZHOU, 

Yusi; RUTOLO, David, A., Jr. and COULSON, 

Samantha, Maree 

(54)  ТРАНСМУКОЗНИ И ТРАНСДЕРМАЛНИ 

СИСТЕМИ НА ДОСТАВА 

(57)  1  Трансмукозен и/или трансдермален 

систем на достава кој опфаќа композиција на 

мицела формулирана како спреј од фина 

магла, каде што таа композиција на мицела 

опфаќа: 

најмалку еден сурфактант, каде што тој 

најмалку еден сурфактант е нејонски 

сурфактант кој има вредност на хидрофилно-
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липофилна рамнотежа (HLB) од 12 до 16; 

најмалку еден полиол; 

најмалку еден активен агенс; 

најмалку едно масло; и 

вода, каде што односот на вода спрема 

најмалку едниот активен агенс, најмалку еден 

нејонски сурфактант и најмалку еден полиол 

изнесува од 4:1 до 1:1 по маса; и 

каде што композицијата на мицела има 

вискозност од 0.005 Pas (5 cP) до 0.035 Pas (35 

cP) кога е измерена на 25°C на Brookfield-овиот 

вискометар (осовина #1 при 20 o/min), и 

просечна големина на честички од 5 nm до 200 

nm. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/09, C 12N 7/0A 61P 35/02, A 61P 

35/00, A 61P 37/04  

(11)  12126   (13) Т1 

(21)  2021/562   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2016107481  30/05/2016  JP 

(96)  29/05/2017 EP17806608.0 

(97)  23/06/2021 EP3480307 

(73)  Astellas Pharma Inc. and National 

University Corporation Tottori University 

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

103-8411  

, JP and 101 Koyamacho-Minami 4-chome 

Tottori-shi Tottori 680-8550  

, JP 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ   

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

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(72)  NAKAO, Shinsuke; KAWASE, Tatsuya and 

NAKAMURA, Takafumi 

(54)  НОВ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКУВАН ВИРУС 

НА ВАКЦИНИЈА 

(57)  1  Вирус на вакцинија кој ги опфаќа 

следните (1) и (2) : 

(1) полинуклеотид кој кодира интерлеукин-7 (IL-

7); и 

(2) полинуклеотид кој кодира интерлеукин -12 

(IL-12). 

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/4196, A 61K 45/06, 

A 61P 31/14, A 61P 31/12  

(11)  12127   (13) Т1 

(21)  2021/563   (22) 13/07/2021 
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(45) 30/11/2021 

(30)  17164048  31/03/2017  EP 

(96)  29/03/2018 EP18715612.0 

(97)  28/04/2021 EP3601266 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. Waaistraat 6, 

bus 5105, 3000 Leuven, BE and 1125 Trenton-

Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

BONFANTI, Jean-François; KESTELEYN, Bart 

Rudolf Romanie; BARDIOT, Dorothée Alice Marie-

Eve; MARCHAND, Arnaud Didier M and 

COESEMANS, Erwin 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 

РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС 

(57)  1  Соединение што ја има формулата (I) 

  

назначено со тоа, што 

R1 е хлоро или флуоро, 

R2 е -CH2CH2OH, или C3-5алкилCOOH; 

R3 е трифлуорометил, или трифлуорометокси; 

R4 е водород, флуоро, или метокси 

R5 е водород или метил; 

или фармацевтски прифатлива сол, солват или 

полиморф на истото. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 403/04, A 61K 31/506, 

A 61K 31/53, A 61P 31/14  

(11)  12128   (13) Т1 

(21)  2021/564   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15196811  27/11/2015  EP 

(96)  25/11/2016 EP16801246.6 

(97)  07/07/2021 EP3380467 

(73)  Janssen Sciences Ireland Unlimited 

Company Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

COOYMANS, Ludwig Paul; JONCKERS, Tim 

Hugo Maria; MC GOWAN, David Craig; BUYCK, 

Christophe Francis Robert Nestor; BALEMANS, 

Wendy Mia Albert; EMBRECHTS, Werner 

Constant J and GUILLEMONT, Jérôme, Émile, 

Georges 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНДОЛИ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ИНФЕКЦИЈА ОД ВИРУС НА 

ГРИП 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

негова стерео-изомерна форма, фармацевтски 

прифатлива сол, солват или полиморф, 

назначено со тоа, што 

X е N и Y е N; или 

X е C супституиран од -F и Y е C супституиран 

од -F, -CI, -CH3, или -CN; 

Z е N, Q е селектиран од -C-CH3, -C-COOH или 

-C-CF3, и M е CF каде што R1 е независно 

селектиран од водород, халоген, циано, оксо, 

алкил, хидроксил, амино; или 

Z е N, Q е N и M е CH; или 

Z е C, Q е N и M е CH; and 

R е C3-8 циклоалкил супституиран од 

карбоксилна киселина, или -NH-C(O)-C3-6 

хетероцикл опционално супституиран од C1-6 
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алкил или -COOH. има уште 7 патентни барања 

 

(51)  G 21C 1/07, G 21C 21/14, G 21C 3/62, G 

21C 3/42, G 21C 3/58, G 21C 3/28  

(11)  12178   (13) Т1 

(21)  2021/565   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562118119 P  19/02/2015  US; 

201562249579 P  02/11/2015  US; 201615044706  

16/02/2016  US and 201615044747  16/02/2016  

US 

(96)  18/02/2016 EP16715369.1 

(97)  14/04/2021 EP3259759 

(73)  X-Energy, LLC 801 Thompson Avenue, 

Suite 300, Rockville, MD 20852, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PAPPANO, Peter and VAN STADEN, Martin 

Peter 

(54)  ТОПКА СО НУКЛЕАРНО ГОРИВО И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТАТА 

(57)  1  Метода за производство на елемент-

гориво конфигуриран за употреба во реакторско 

јадро со висока температура со ладење на гас, 

методата содржи: 

формирање дел-основа од графит на 

елементот-гориво; 

формирање зона на гориво на елементот-

гориво, што содржи: 

формирање на прв графитен слој на делот-

основа од графит; 

таложење прв слој на честички на првиот 

графитен слој со контролирање на 

позиционирањето на секоја честичка во 

рамките на првиот слој на честички; 

формирање на втор графитен слој на првиот 

слој на честички; и 

таложење втор слој на честички на вториот 

графитен слој со контролирање на 

позиционирањето на секоја честичка во 

рамките на вториот слој на честички; и 

формирање дел-капак од графит на елементот-

гориво, 

назначено со тоа, што честичките во првиот 

слој на честички и вториот слој на честички се 

една или повеќе од честички на гориво, 

согорливи отровни честички, и честички на 

плодна материја. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 08F 222/14, C 09D 4/06, C 09D 135/02  

(11)  12134   (13) Т1 

(21)  2021/566   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201510105979  20/04/2015  DE 

(96)  20/04/2016 EP16724272.6 

(97)  26/05/2021 EP3292175 

(73)  Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG 

Georg-Wilhelm-Strasse 189 21107 Hamburg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WEHNER, Jochen and COSTA, Andrea 

(54)  СИСТЕМИ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ, НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА КОМПОНЕНТИ ЗА 

ОБЛОЖУВАЊЕ И КОМПОНЕНТИ ОБЛОЖЕНИ 

СО НИВ ЗА ВЕТРОЕЛЕКТРАНИ 

(57)  1  Материјал за обложување за 

производството на облоги што содржи најмалку  

- 15 до 70 % од тежината барем едно СН-

киселинско соединение А со формулата I 

  

со 

R е водород, аликлна група или арилна група, 

Y е алкилна група, аралкилна група, арилна 

група, алкокси група или амино група, и со 

Y’ е алкилна група, аралкилна група, арилна 

група, алкокси група или амино група, 

 

- 4 до 40 % од тежината од најмалку едно 

винилогно карбонилно соединение В избрано 

од акрилати и/или малеати,  

- 0.1 до 15 % од тежината од барем една 

латентна база како катализатор С, 

- 0.00001 до 10 % од тежината од 

најмалку стабилизатор на светлина избран од 

групата која се состои од слободно-радикални 

скавенџери, UV апсорбери, квенчер агенси и 

пероксидни декомпозери, 

- 0.00001 до 20 % од тежината од 

најмалку еден продолжувач на отворено-време 

избран од групата што се состои од базни NH 

функционални соединенија со pKa вредност од 

помеѓу 4 и 14, и 

- 0.00001 до 20 % од тежината од 

најмалку еден продолжувач на времето на 
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работа избран од групата која се состои од 

алкохоли со дури до 6 јаглеродни атоми, и 

покажува број на евапорација од под 35, 

- 0.00001 до 70 % од тежината од 

најмалку еден неоргански пигмент и/или 

органски пигмент, и 

- 0.00001 до 25 % од тежината од 

најмалку еден агенс за матирање избран од 

групата која се состои од микронизирани 

аморфни силики, микронизирани и наталожени 

восоци и микронизирани полимери, 

секој врз основа на вкупната количина од 

материјалот за обложување. 

има уште 20 патентни барања 

 

(11)  12135   (13) Т1 

(21)  2021/567   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  102013100544  18/01/2013  DE 

(96)  23/12/2013 EP18157394.0 

(97)  23/06/2021 EP3354555 

(73)  CAYAGO TEC GmbH Benzstraße 10 32108 

Bad Salzuflen, 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)  WALPURGIS, Hans-Peter 

(54)  ПЛОВНО ТЕЛО ВО ВОДА СО ПРОСТОР 

ЗА ВЛИВАЊЕ НА ВОДА 

(57)  1  Водно пловило со труп (10) кој има 

канал за проток (60) или со кој е поврзан канал 

за проток (60), при што аранжманот за водно 

забрзување управувано од мотор, особено 

пропелер, е поврзан со каналот за проток (60) ,  

се карактеризира со  

тоа што трупот (10) дополнително има комора 

за вливање вода што е поврзана со околината 

преку отвори за премин на вода, имено отвор 

за влез на вода и отвор за излез на вода (35, 

33), со тоа што, за време на патувањето, 

водата влегува во комора за вливање преку 

отворот за влез на вода (35), и, со цел да се 

создаде проток на вода во комората за 

вливање, водата повторно ја напушта комората 

за вливање преку отворот за излез на вода (33).  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 

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

(11)  12136   (13) Т1 

(21)  2021/568   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2596CH2014  27/05/2014  IN and 

2597CH2014  27/05/2014  IN 

(96)  26/05/2015 EP15733532.4 

(97)  30/06/2021 EP3149000 

(73)  Rhizen Pharmaceuticals S.A. Fritz 

Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, 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)  VAKKALANKA, Swaroop Kumar Venkata 

Satya 

(54)  КРИСТАЛНА ТОСИЛАТНА СОЛ НА PI3K 

ДЕЛТА СЕЛЕКТИВЕН ИНХИБИТОР ЗА 

КОРИСТЕЊЕ ВО ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛИ 

(57)  1  Кристална сол на соединението од p-

толуенесулфонична киселина со состав 

  

при што солта покажува XRPD образец кој има 

еден или повеќе пикови избрани од 5,0, 10,22,1 

и 24,5 ± 0,2 ° 2Θ, како што се измерени на 

дифрактометар X'PertPRO MPD опремен со 

рентген цевка Cu CFF; и каде што кристалната 

сол има дистрибуција на големината на 

честичките d(0,9) од 5 до 50 μm. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 

61K 51/10, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61P 

43/00, A 61P 35/00, A 61P 37/04  

(11)  12137   (13) Т1 

(21)  2021/569   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201361870137 P  26/08/2013  US 

(96)  26/08/2014 EP14852746.8 

(97)  30/06/2021 EP3041507 

(73)  BioNTech Research and Development, Inc. 

228 E 45th Street, St. 9e New York, NY 10017, 

US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAWADA, Ritsuko; SUN, Shu-Man and 

SCHOLZ, Wolfgang 

(54)  НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ КОИ 

КОДИРААТ ЧОВЕЧКИ АНТИТЕЛА ЗА SIALYL-

LEWIS A 

(57)  1  Изолирано антитело кое се врзува за 

Sialyl-Lewisa и предизвикува активност на 

ADCC или CDC, споменатото антитело содржи 

домен на варијабилна тешка низа (VH) и домен 

на варијабилна лесна низа  (VL), при што 

споменатиот домен на VH и споменатиот домен 

на VL, редоследно, содржат аминокиселинска 

секвенца на остатоци 20-142 од СЕКВ. ИД БР: 2 

и остатоци 20-130 од СЕКВ. ИД БР: 4.  

има уште 9 патентни барања 
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(51)  D 21H 11/12, D 21H 11/14, D 21H 27/40, D 

21H 27/30, D 21H 27/10  

(11)  12138   (13) Т1 

(21)  2021/570   (22) 13/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  19151777.0  15/01/2019  EP 

(96)  15/01/2019 EP19151777.0 

(97)  21/04/2021 EP3683357 

(73)  Papierfabrik Meldorf GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft and Wehrmann, Hans 

Esinger Strasse 5-7 25436 Tornesch , DE and 

Gabriel-von-Seidl-Strasse 29a 82031 Grünwald, 

DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PFLUG, Martin and WEHRMANN, Hans 

(54)  Повеќеслојна хартија која содржи 

рециклирана хартија и тревни влакна 

(57)  1  1. Хартија (10), особено за 

употреба во производството на ребраст картон, 
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хартијата (10) е формирана од најмалку два 

слоја со различен состав кои се каландрирани 

едни на други, и хартијата (10) која содржи 

влакна од отпадна хартија и тревни влакна, 

тревните влакна се влакна на свежа и/или 

кисела трева и/или морска трева и/или алги, 

карактеризирана со тоа што првиот слој на 

хартијата (10) е дизајниран како слој за 

поддршка (11) и содржи влакна од отпадна 

хартија и максимален сооднос од тревни 

влакна на 30% по тежина или без тревни 

влакна, а во тоа што вториот слој на хартијата 

(10) формира горен слој (12) кој содржи влакна 

од отпадна хартија и други влакна во форма на 

влакна од отпадна хартија, горниот слој 

формира горeн слој (12) кој содржи тревни 

влакна и други влакна во форма на влакна од 

отпадна хартија или не тревни влакна, и тоа 

втор слој на хартија  формира горен слој кој 

содржи тревни влакна и други влакна во форма 

на влакна од отпадна хартија, при што горниот 

слој содржи минимален сооднос на тревни 

влакна од 20% по тежина и максимален 

сооднос на влакна од отпадна хартија од 80% 

од тежина и при што соодносот на тревни 

влакна во горниот слој (12) е поголем од 

соодносот на тревни влакна во основниот слој 

(11).  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61P 35/00  

(11)  12139   (13) Т1 

(21)  2021/571   (22) 14/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201670063  05/02/2016  DK and 201670834  

24/10/2016  DK 

(96)  03/02/2017 EP17706673.5 

(97)  28/04/2021 EP3411076 

(73)  Rigshospitalet and University of 

Copenhagen Blegdamsvej 9 2100 Copenhagen 

Ø , DK and Norregade 10 1165 Copenhagen K, 

DK 

(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)  NIELSEN, Christoffer;  BEHRENDT, Niels 

and ENGELHOLM, Lars Henning 

(54)  КОНЈУГАТИ НА АНТИТЕЛА- ЛЕК 

НАМЕНЕТ ЗА UPARAP 

(57)  1  Конјугат на лек-антитело наменет за 

uPARAP кој се состои од: 

а) антитело кое се врзува за 

аминокиселинската секвенца од СЕКВ ИД БР: 

32 или 33 (домен на фибронектин тип II (FN-II) 

на uPARAP), 

б) активен агенс, каде што активниот агенс е 

избран од терапевтски агенс, цитотоксичен 
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агенс, радиоизотоп и етикета која може да се 

следи, и 

в) поврзувач кој поврзува а) со б). 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 09B 61/00, A 23B 4/005, A 23L 3/16, A 

23L 3/10  

(11)  12140   (13) Т1 

(21)  2021/572   (22) 14/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  16904243.9  21/11/2016  EP 

(96)  21/11/2016 EP16904243.9 

(97)  30/06/2021 EP3345491 

(73)  Nortindal Sea Products, S.L. 

Polígono Irunzubi, 4 y 5 20490 Lizarza, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ALTOLAGUIRRE LOPEZ, Eva 

(54)  ПРОЦЕС КОЈ КОРИСТИ ТРЕТМАН ЗА 

СТЕРИЛИЗАЦИЈА СО ТОПЛИНА ЗА 

ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАСТИЛОТО КАЈ 

КОЛЕОИДНИТЕ ЦЕФАЛОПОДНИ МЕКОТЕЛИ 

(57)  1  Процес по пат на термичка обработка на 

стерилизација за зачувување на мастилото на 

колеоидните цефалоподни мекотели, што се 

карактеризира со следниве фази:  

- Хомогенизација и прва термичка обработка (1) 

во реактор за третман на пастеризација во кој 

се постигнува температура од најмалку 70°C 

над 10 минути, при што се додава згуснувач,  

- Ладење (2) на хомогенизираното мастило во 

резервоар подесен на температура под 30°C и 

задржување на мастилото во наведениот 

резервоар за да се намали неговата 

температура.  

- Процесот продолжува со полнење, вртење, 

издување на конзервите и обележување (3) на 

датумите на истекување,  

- Втор термички третман (4) потоа се изведува 

во автоклав во кој се врши термичка обработка 

за да се постигне температура на 

стерилизација поголема од 110°C за време што 

ќе зависи од количината што треба да се 

конзервира, и нивото на обезбедување на 

стерилитет од коефициент на fo> 6 што 

гарантира отсуство на микроорганизми,  

при што температурата и времето на вториот 
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термички третман варираат во зависност од 

количината што се конзервира, како што е 

дефинирано во следната табела: 

 

Тежина за конзервирање Минимална темп. 

во °C на правилниот процес Минимално 

време на правилен процес на загревање

 Минимална коректна вредност на 

стерилизација (F0) 

Тежина< 90 g >110 °C >2 минути 6 

Тежина >= 90 g >110 °C >20 

минути 6 

 

 

(51)  C 10B 47/30  

(11)  12141   (13) Т1 

(21)  2021/573   (22) 14/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  102017125297  27/10/2017  DE 

(96)  29/10/2018 EP18203090.8 

(97)  21/04/2021 EP3476916 

(73)  ARCUS Technologie GmbH & Co GTL 

Projekt KG Vetschauer Strasse 13 03048 

Cottbus, 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)  MAMIC, Dr. Jozo 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И 

ПИРОЛИТИЧКИ ГАС ВО РОТАЦИОНА ПЕЧКА 

(57)  1  Метод за производство на кокс (2) и 

пиролитички гас (4) во ротациона печка (100) со 

ротациона цевка, кој ги опфаќа следниве 

чекори:  

- обезбедување на јаглероден суровински 

материјал (1) со содржина на влага помала од 

20% од тежината; 

- индиректно загревање на ротационата печка 

(100); 

- полнење на ротационата печка (100) со 

суровинскиот материјал; 

- обезбедување и снабдување на претходно 

одредена, нискокислородна атмосфера на 

процеси (3) во ротационата печка (100) на 

начин што атмосферата на процесот (3) тече 

наспроти насоката на проток на суровинскиот 

материјал (1) и ја плакне ротационата цевка на 
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ротационата печка (100); 

- пиролизирање на јаглеродниот суровински 

материјал (1) во ротационата печка (100) до 

кокс (2) со загревање на ротационата печка 

(100) на температура помеѓу 870°C и 1100°C;  

- активирање на коксот (2) во ротационата 

печка (100), при што атмосферата на процесот 

(3) е веќе присутна во ротирачката печка (100) 

истовремено со пиролизата, со што 

активирањето на коксот се одвива барем 

делумно истовремено со пиролиза;  

- добивање на пиролитички гас (4); и 

- добивање кокс (2), при што атмосферата на 

процесот (3) е избрана на начин што најмалку 

азот и вода или водена пареа, или азот и 

јаглерод диоксид за активирање на коксот (2) со 

однос на квантитетот и квалитетот за да коксот 

(4) има содржина на јаглерод од најмалку 55% 

по тежина и BET површина поголема од 350 

m2/g. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 47B 49/00, A 47B 81/02, A 47B 77/10  

(11)  12145   (13) Т1 

(21)  2021/574   (22) 14/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201700069780  22/06/2017  IT 

(96)  18/06/2018 EP18739961.3 

(97)  28/04/2021 EP3641593 

(73)  INOXA SRL Via dell'Industria 28 60020 

Polverigi (AN), 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)  TROMBETTONI, Roberto and SILVI, 

Emanuele 

(54)  ЕЛЕМЕНТ СО ПОЛИЦИ НА 

ИЗВЛЕКУВАЊЕ И СООДВЕТЕН МЕХАНИЗАМ 

ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ 

(57)  1  Движечки механизам за движење на 

полици (9) што може да се извлече од 

елементот (1), кој содржи:  

фиксен дел (21), кој носи фиксни шарки (22, 23) 

за ротација околу вертикална линија (V) ;  

прва рака (5) и втора рака (6), кои се потпираат 

на фиксниот член (21), на извлекување, во 

внатрешноста на просторот за складирање (2) и 
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ротирачки околу вертикална линија (V), 

споменатата прва рака (5) и втора рака (6) за 

возврат ја потпираат полицата (9) во состојба 

за ротирање со вртечко движење околу 

најмалку една вертикална линија (V);  

барем втората рака (6) од наведените раце е 

снабдена со два компонентни сегменти (10, 11), 

кои се соединуваат во вметнат артикулиран 

зглоб (12); и 

контролни и водечки средства (13) за 

координација на движењето на споменатата 

прва рака (5) и втора рака (6) кои се 

дизајнирани да овозможат наведената полица 

(9) да се преведува по должината на 

траекторијата со променлива насока на 

неговата позиција, на начин да се овозможи 

полицата (9) слободно да помине низ отворот 

за пристап (3) од елементот (1);  

механизмот (4) се карактеризира со тоа што 

споменатите контролни и водечки средства (13) 

опфаќаат лизгач (14) и патека (16) кои имаат 

значително синусна форма, која опфаќа три 

лакови (16а, 16б, 16в) свртени во различни 

насоки кон едни со други, во однос на кои 

споменатиот лизгач (14) кој е подвижен, 

споменатиот лизгач (14) и споменатата патека 

(16) се како едно, постојано споени едни со 

други и оперативно позиционирани помеѓу 

споменатата прва рака (5) и втората рака (6) . 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61F 2/38  

(11)  12146   (13) Т1 

(21)  2021/575   (22) 14/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  193396 P  24/11/2008  US 

(96)  24/11/2009 EP09827813.8 

(97)  28/04/2021 EP2403436 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  ПЕРНИЧЕ ПОЛНЕТО СО ПЕНА ЗА 

ВГРАДУВАЊЕ ВО ЗГЛОБ НА КОЛЕНО 

(57)  1  Перниче прилагодено за вградување во 

зглоб на колено на  пациентот помеѓу коските 
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фемур и тибија, а перничето  (30C, 35A, 35B) 

содржи:  

- џеб направен од флексибилен материјал и 

течност (32) што ја исполнува внатрешноста на 

џебот, 

- џебот има големина за да се вклопи во 

просторот помеѓу коските фемур и тибија на 

пациентот, се карактеризира со тоа што 

перничето понатаму се состои од 

- единица за внатрешна контрола (66) 

прилагодена за вградување и контрола на 

притисокот во вграденото перниче (30C, 35A, 

35B), неинвазивна за вградување, при што 

перничето (30C, 35A, 35B), кога се вградува, се 

прилагодува за да овозможи притисок што 

треба да се додаде или отстрани од течноста 

што го пополнува перничето (30C, 35A, 35B) 

неинвазивно, и при што перничето 

дополнително содржи сензор за притисок (75) 

поврзан со перничето и со вградената единица 

за внатрешна контрола (66) , сензорот за 

притисок (75) се конфигурира да при 

постоперативно вградување го одреди нивото 

на притисок во перничето.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, 

C 07D 491/056, C 07D 405/12, C 07D 405/14, A 

61P 35/00  

(11)  12147   (13) Т1 

(21)  2021/576   (22) 14/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201662305930P  09/03/2016  US 

(96)  08/03/2017 EP17764026.5 

(97)  19/05/2021 EP3426243 

(73)  Raze Therapeutics, Inc. 4 Tremont St. 

Charlestown MA 02129, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MAINOLFI, Nello 

(54)  3-ФОСФОГЛИЦЕРАТ ДЕХИДРОГЕНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Соединение со формула I:  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  
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R1 е C1-4 алкил; 

секој од R2 и R3 е независно халоген, -OR, -CN, 

C1-6 алифатично опционално супституиран со 

2, или 3 халогени, или -L-R’; или R2 и R3 се 

опционално земени заедно со јаглеродните 

атоми кон којшто тие се сврзани и било кои 

интервенирачки атоми за да се формира 5-8 

член делумно незаситен прстен којшто има 0-2 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород или сулфур; 

R4 е водород, халоген, -OR5, -CN, C1-6 

алифатично опционално супституиран со 2, или 

3 халогени, или -L-R’; секој R е независно 

водород или опционално супституирана група 

избрана од C1-6 алифатичен, 3-8 член заситен 

или делумно незаситен моноцикличен 

карбоцикличен прстен, фенил, 8-10 член 

бицикличен ароматичен карбоцикличен прстен, 

4-8 член заситен или делумно незаситен 

моноцикличен хетероцикличен прстен којшто 

има 1-2 хетероатоми независно избран од азот, 

кислород, или сулфур, 5-6 член моноцикличен 

хетероароматичен прстен којшто има 1-4 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур, или 8-10 член 

бицикличен хетероароматичен прстен којшто 

има 1-5 хетероатоми независно избран од азот, 

кислород, или сулфур;  

R5 е водород, -(CH2)n-фенил, -(CH2)n-Cy’, или 

C1-6 алкил опционално супституиран со 2, или 

3 халогени; 

секој L е независно C1-6 бивалентна права или 

разгранета низа кадешто 1-4 метилен единици 

на низата се независно и опционално заменети 

со -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)N(R)-, -

(R)NC(O)O-, -C(O)N(R)-, -(R)NC(O)-, -N(R)-, -

N(R)C(O)N(R)-, -S-, -SO-, или -SO2-; 

секој R’ е независно водород, C1-6 алифатичен, 

или опционално супституиран 4-8 член заситен 

или делумно незаситен моноцикличен 

хетероцикличен прстен којшто има 1-3 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур; 

R6 е водород или C1-4 алкил; 

R7 е водород, -CO2R, опционално супституиран 

C1-6 алифатичен, -Cy-, или бивалентен 3-7 

член прстен; 

L1 е ковалентна врска или C1-8 бивалентна 

права или разгранета јаглеводородна низа 

кадешто 1-5 метилни единици на низата се 

независно и опционално заменети со -O-, -C(O)-

, -C(O)O-, -OC(O)-, -N(R)-, -C(O)N(R)-, -(R)NC(O)-

, -OC(O)N(R)-, -R)NC(O)O-, -N(R)C(O)N(R)-, -S-, -

SO-, -SO2-, -SO2N(R)-, -(R)NSO2-, -C(S)-, -

C(S)O-, -OC(S)-, -C(S)N(R)-, -(R)NC(S)-, -

(R)NC(S)N(R)-, или-Cy-; 

секој -Cy- е независно бивалентен 6-член 

арилен прстен којшто содржи 0-2 азотни атоми 

или бивалентен 5-член хетероарилен прстен со 

1-4 хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур, или бивалентен делумно 

незаситен 8-10 член бицикличен 

хетероцикличен прстен со 1-4 хетероатоми 

независно избрани од азот, кислород, или 

сулфур, кадешто -Cy- е опционално 

супституиран со 1 или 2 супституенти 

независно избрани од C1-4 алкил или -OR; -Cy’ 

е 4-8 член заситен или делумно незаситен 

моноцикличен хетероцикличен прстен којшто 

има 1-2 хетероатоми независно избрани од 

азот, кислород, или сулфур, 

R10 е C1-6 алифатично опционално 

супституиран со 2, или 3 халогени, -C(O)CH3, 

или -SO2-N(R1)(R11); 

R11 е -C(O)CH3, -C(O)NHRили пиразинил; 

n е независно 0, 2, 3, 4, или 5; 

m е независно 0, или 2; 
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X е O, S, или-N(R10)-; и 

секој од Y1 и Y2 е независно =N- или =C(R4)-.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 5/065, C 07K 5/02, A 61K 38/00, A 

61P 35/00  

(11)  12148   (13) Т1 

(21)  2021/577   (22) 15/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562110390 P  30/01/2015  US 

(96)  29/01/2016 EP16705387.5 

(97)  26/05/2021 EP3250237 

(73)  Sutro Biopharma, Inc. 111 Oyster Point 

Blvd South San Francisco CA 94080, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  YIN, Qun;  KLINE, Toni and BAJJURI, 

Krishna 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХЕМИАСТЕРЛИН ЗА 

КОНЈУГАЦИЈА И ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Соединение во согласност со Формула 

1000: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

солват, стереоизомер, или тавтомер, каде што: 

 

Ar е дивалентен шест-член, супституиран или 

несупституиран, моноцикличен арил; 

дивалентен пет- или шест-член, супституиран 

или несупституиран, моноцикличен хетероарил; 

дивалентен девет- или десет-член, 

супституиран или несупституиран, фузиран 

бицикличен арил; дивалентен осум-, девет- или 

десет-член, супституиран или несупституиран, 

фузиран бицикличен хетероарил; 

L е отсутен или е -CH2-; 

  

WW2, W3, W4, и W5 се секој независно 

единечна врска, отсутна, или дивалентна   

сврзувачка група; 

EG е отсутен или е отстранувачка група; 

секоја RT е ослободувачка тригер група, во 

скелетот на Формула 1000 или сврзана за EG, 

каде што секоја RT е опционална; 

RT1 е ослободувачка тригер група, или  

 

раскинувачки поврзувач, или RT1 е отсутна; 

HP е единечна врска, отсутна, или дивалентна 

хидрофилна група; 

HP1 е единечна врска, отсутна, дивалентна 

хидрофилна група, или 
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каде RHP е моновалентна хидрофилна група; 

SG е единечна врска, отсутна, или дивалентна 

разделителна група; и 

R е 

 

има уште 26 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/17  

(11)  12164   (13) Т1 

(21)  2021/578   (22) 15/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562202772P  07/08/2015  US; 

201562202775P  07/08/2015  US; 

201562202779P  07/08/2015  US; 

201562265887P  10/12/2015  US; 

201662276796P  08/01/2016  US; 

201662276801P  08/01/2016  US and 

201662346414P  06/06/2016  US 

(96)  05/08/2016 EP16835723.4 

(97)  28/04/2021 EP3331902 

(73)  ALX Oncology Inc. 866 Malcolm Road, 

Suite 100 Burlingame, CA 94010, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PONS, Jaume; DEMING, Laura;  

GOODMAN, Corey;  SIM, Bang Janet; KAUDER, 

Steven Elliot;  WAN, Hong and KUO, Tracy Chia-

Chien 

(54)  ТВОРБИ КОИ ИМААТ SIRP-ALPHA 

ДОМЕН ИЛИ НЕГОВА ВАРИЈАНТА 

(57)  1  Полипептид, кој се состои од сигнален 

регулаторен протеин α (SIRP-α) D1 варијанта и 

Fc варијанта, при што полипептидот содржи 
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секвенца избрана од групата која се состои од: 

СЕКВ ИД БР: 98-104, 107-113, 116-122 , и 135-

136. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/506, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 

61K 9/14, A 61K 9/16, A 61K 9/19, A 61K 9/20, A 

61K 9/48, A 61P 35/02  

(11)  12165   (13) Т1 

(21)  2021/579   (22) 16/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2015CHE6951  18/12/2015  IN 

(96)  30/01/2016 EP16875074.3 

(97)  14/07/2021 EP3389633 

(73)  NATCO PHARMA LTD 

Natco House Road No. 2 Banjara Hills 

Hyderabad 500034, IN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PARVATANENI, Durga Maheswari; 

APPADWEDULA, Venkata Satyanarayana; 

ADIBHATLA, Kali Satya Bhujanga Rao; 

NANNAPANENI, Venkaiah Chowdary and 

MOHANTY, Mitrabhanu 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ФЕНИЛАМИНОПИРИМИДИН 

ДЕРИВАТ  

(57)  1  Формулација соодветна за орална 

администрација којашто содржи терапевтска 

ефективна количина на (3,5-бис 

трифлуорометил)-N-[4-метил-3-(4-пиридин-3ил-

пиримидин-2-ил-амино)фенил]бензамид (NRC-

AN-019) или негова сол и барем еден 

полимерен матрикс агенс кадешто: 

 

формулацијата е во формата на цврста 

дисперзија; и 

полимерниот матрикс агенс е јонски полимер 

или не-јонски полимер или нивна комбинација, 

кадешто јонскиот полимер е целулозен 

полимер или метакрилен киселински кополимер 

или нивна комбинација и кадешто не-јонскиот 

полимер е целулозен полимер. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 01N 25/10, A 01N 25/24, A 01N 31/02, A 

01N 33/12, A 01P 1/00, C 08G 73/00, C 08L 

101/00  

(11)  12160   (13) Т1 

(21)  2021/581   (22) 19/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201462084917 P  26/11/2014  US; 

201514948962  23/11/2015  US; 201562127075 P  

02/03/2015  US and 201562166403 P  26/05/2015  

US 

(96)  24/11/2015 EP15864079.7 

(97)  02/06/2021 EP3224300 

(73)  MICROBAN PRODUCTS COMPANY and 

W.M. Barr & Company, Inc. 11400 Vanstory 

Drive Huntersville, NC 28078, US and 6750 

Lenox Center Court, Suite 200 Memphis, TN 

38115, 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)  LAN, Tian; HANNA, Samuel James; SLOAN, 

Gina Parise; AYLWARD, Brian Patrick; WELCH, 

Karen Terry; SHIREMAN, Dennis Earl; KAVCHOK, 

Kevin Andrew and HAWES, Charles L. 

(54)  ПОВРШИНСКИ ДЕЗИНФЕКТАНТ СО 

РЕЗИДУАЛНО БИОЦИДНО СВОЈСТВО 

(57)  1  Течна дезинфекциска формулација која 

има резидуална биоцидно својство, при што 

дезинфекциската формулација содржи: 0,1 до 

5% полимерно врзување, при што полимерното 

врзување е оксазолин хомополимер со 

структура: 
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При што  

R1 е водород, алкил, алкенил, алкокси, 

алкиламино, алкинил, алил, амино, анилино, 

арил, бензил, карбоксил, карбоксиалкил, 

карбоксиалкенил, цијано, гликозил, хало, 

хидроксил, оксазолиниум мезилат, 

оксазолиниум тозилат, оксазолиниум трифлат, 

силил оксазолинум, фенолна, полиалкокси, 

кватернарен амониум, тиол или тиоетер група;  

R2 е водород, алкил, алкенил, алкокси, 

алкиламино, алкинил, алил, амино, анилино, 

арил, бензил, карбоксил, карбоксиалкил, 

карбоксиалкенил, цијано, гликозил, хало, 

хидроксил, оксазолиниум мезилат, 

оксазолиниум тозилат, оксазолиноиум трифлат, 

силил оксазолиниум, фенолна, полиалкокси, 

кватернарен амониум, тиол или тиоетер група 

или макроциклична структура; 

 R3 е етил; и  

n е во опсег од 1 до 1.000.000, 0,1 до 3% од 

биоцидно соединение, при што биоцидното 

соединение е кватернерно амониумско 

соединение избрано од n-алкил диметил 

бензил амониум хлорид, ди-n-октил диметил 

амониум хлорид и комбинација на N-алкил 

диметил бензил амониум хлорид 40%, N-октил 

децил диметил амониум хлорид 30%, ди-

ндецил диметил амониум хлорид 15% и ди-н-

диоктил амониум хлорид 15%, и носач. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61B 17/17, A 61B 17/16, A 61F 2/34, A 

61F 2/36, A 61F 2/46, A 61F 2/30, A 61F 2/32  

(11)  12161   (13) Т1 

(21)  2021/582   (22) 19/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  0900957  10/07/2009  SE; 0900958  

10/07/2009  SE; 0900959  10/07/2009  SE; 

0900960  10/07/2009  SE; 0900962  10/07/2009  

SE; 0900963  10/07/2009  SE; 0900965  

10/07/2009  SE; 0900966  10/07/2009  SE; 

0900968  10/07/2009  SE; 0900969  10/07/2009  

SE; 0900970  10/07/2009  SE; 0900972  

10/07/2009  SE; 0900973  10/07/2009  SE; 

0900974  10/07/2009  SE; 0900976  10/07/2009  

SE; 0900978  10/07/2009  SE; 0900981  

10/07/2009  SE; 229735 P  30/07/2009  US; 

229738 P  30/07/2009  US; 229739 P  30/07/2009  

US; 229743 P  30/07/2009  US; 229745 P  

30/07/2009  US; 229746 P  30/07/2009  US; 

229747 P  30/07/2009  US; 229748 P  30/07/2009  

US; 229751 P  30/07/2009  US; 229752 P  

30/07/2009  US; 229755 P  30/07/2009  US; 

229761 P  30/07/2009  US; 229767 P  30/07/2009  

US; 229778 P  30/07/2009  US; 229786 P  

30/07/2009  US; 229789 P  30/07/2009  US and 

229796 P  30/07/2009  US 

(96)  12/07/2010 15181455.5 

(97)  12/05/2021 EP3066996 

(73)  Implantica Patent Ltd. Ideon Science Park 

223 70 Lund, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  УРЕД ЗА ЗГЛОБ НА КОЛК 

(57)  1  Систем на медицински уред за 

имплантација во зглоб на колк на пациент 

човек, а системот на медицински уред се 

состои од:  

вештачка глава на фемур (45, 607) прилагодена 

да ја замени барем површината на главата на 

фемурот, каде што вештачката глава на 

фемурот содржи позиционирање преку дупка 

(910),  

се карактеризира со тоа што системот за 
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медицинскиот уред дополнително содржи  

вратило за позиционирање (900) прилагодено 

да се стабилизира и да се става во барем една 

од фемурот и карличната коска, при што 

позиционирањето преку дупката на вештачката 

глава на фемурот е прилагодена да ја 

опкружува вратилото за позиционирање, за 

позиционирање на вештачката глава на 

фемурот во посакуваната положба во зглобот 

на колкот и каде што  

вратилото за позиционирање е прилагодено да 

се поставува во позиционирање преку отворот 

на вештачката глава на фемурот и во дупка за 

позиционирање на вештачки ацетабулум, за 

позиционирање на вештачката глава на 

фемурот и вештачки ацетабулум во однос на 

барем една од фемурот и карличната коска и за 

усогласување на вештачката глава на фемурот 

во однос на вештачкиот ацетабулум.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/4045  

(11)  12166   (13) Т1 

(21)  2021/585   (22) 20/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201261726893P  15/11/2012  US and 

201361769408P  26/02/2013  US 

(96)  14/11/2013 EP13798840.8 

(97)  26/05/2021 EP2919766 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WILLIAMS, William V.; PARIKH, Bhavnish; 

YELESWARAM, Krishnaswamy; NI, Yong and 

ERICKSON-VIITANEN, Susan 

(54)  ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА РУКСОЛИТИНИБ 

СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

(57)  1  Орална дозирана форма со продолжено 

ослободување којашто содржи барем една 

активна состојка којашто е руксолитиниб или 

негова фармацевтска прифатлива сол и барем 

еден формирач на матрикс со продолжено 

ослободување којшто е хидроксипропил 

метилцелулоза, кадешто споменатиот 

руксолитиниб или негова фармацевтска 

прифатлива сол е присутна во споменатата 
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дозирана форма во количина од околу 10 до 

околу 60 mg на слободна база како основа и 

кадешто споменатиот хидроксипропил 

метилцелулоза е присутен во споменатата 

дозирана форма во количина се до 30% од 

тежината; 

кадешто администрацијата на споменатата 

дозирана форма кај човек резултира во однос 

со среден највисок врв на плазма 

концентрација од (Cmax) до среднa 12-часовна 

плазма концентрација (C12h) на руксолитиниб 

од 2 до 7, и среден полу-живот (t1/2) од околу 

3.5 часа до околу 11 часа. 

има уште 33 патентни барања 

 

(51)  C 07D 209/04, C 07D 215/00, A 61K 45/06, A 

61K 9/16, A 61K 9/20, A 61K 31/47, A 61K 

31/404, A 61K 9/14  

(11)  12149   (13) Т1 

(21)  2021/586   (22) 20/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201461979848P  15/04/2014  US and 

201462059287P  03/10/2014  US 

(96)  14/04/2015 EP18173500.2 

(97)  02/06/2021 EP3424534 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

50 Northern Avenue Boston, MA 02210 , US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PHENIX, Brian Dean; BAGNOL, Laurent 

Jean-claude; BRODEUR, Geoffrey Glen; 

CHANDRAN, Sachin; DOKOU, Eleni; FERRIS, 

Lori Ann; KNEZIC, Dragutin; MCCARTY, Katie 

Lynn; MEDEK, Ales and WAGGENER, Sara A. 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕТО НА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 

ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ НА 

РЕГУЛАЦИЈА НА ТРАНСМЕМБРАНСКА 

СПРОВОДЛИВОСТ  

(57)  1  Исушена спреј дисперзија којашто 

содржи (R)-1-(2,2-дифлуоробензо[d] 

[1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3-дихидроксипропил)-

6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-метилпропан-2-ил)-

1H-индол-5-ил)циклопропанкарбоксамид 

(Соединение 1) и N-(5-хидрокси-2,4-ди-терц-

бутилфенил)-4-оксо-1H-кинолин-3-карбоксамид 

(Соединение 2), кадешто исушената спреј 

дисперзија е всушност аморфна и содржи 

помалку од околу 15% кристалност. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  G 10L 21/038  

(11)  12152   (13) Т1 

(21)  2021/587   (22) 20/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  1450969  07/02/2014  FR 

(96)  04/02/2015 EP15705687.0 

(97)  05/05/2021 EP3103116 

(73)  Koninklijke Philips N.V. High Tech 

Campus 52 5656 AG Eindhoven, NL 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KANIEWSKA, Magdalena and RAGOT, 

Stéphane 

(54)  Подобренo проширување на 

фрекфентниот опсег во декодер на аудио 

сигнал  

(57)  1  Метод за проширување на 

фреквентниот опсег на аудио-фреквентен 

сигнал за време на процес 

на декодирање или подобрување, што опфаќа 

чекор за добивање на декодиран сигнал во 

првиот фреквентен опсег, наведен како низок 

опсег, методот ги опфаќа следниве чекори 

извршени во фреквентниот домен: 

 

- екстракција (Е402) на тонски 

компоненти и на амбиентален сигнал од сигнал 

што потекнува од декодираниот сигнал со низок 

опсег; 

- комбинација (E403) на тонските 

компоненти и амбиентален сигнал со адаптивно 

мешање со употреба на ниво на енергија на 

контролни фактори за да се добие комбиниран 

сигнал; 

- продолжување (E401a) на барем една 

секунда на фреквентен опсег поголем од 

првиот фреквентен опсег декодиран сигнал со 

низок опсег пред чекор на екстракција или 

комбиниран сигнал по чекор на комбинација 

- синтеза (E404b) на аудио сигнал за 

внесување во временскиот домен: 

 

- комбиниран сигнал ако чекорот на 

продолжување (E401a) се изврши пред чекорот 

на екстракција (E402), или 

- продолжен комбиниран сигнал ако 

чекорот на продолжување (E401a) е извршен по 
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комбинираниот чекор (E403); 

 

методот се карактеризира со тоа што чекорот 

за екстракција на тонските компоненти и 

амбиенталниот сигнал се изведува според 

следниве чекори: 

 

- добивање на амбиенталниот сигнал со 

пресметување на просечната вредност на 

спектарот на декодираниот или декодираниот и 

продолжениот сигнал со низок опсег; 

- добивање на тонски компоненти со 

одземање на пресметаниот амбиентален 

сигнал од декодираниот или декодираниот и 

продолжениот сигнал со низок опсег. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/50, A 61K 45/06, A 61K 31/5377, 

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

(11)  12170   (13) Т1 

(21)  2021/588   (22) 20/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201261681447P  09/08/2012  US and 

201261722727P  05/11/2012  US 

(96)  08/08/2013 EP13751007.9 

(97)  09/06/2021 EP2882442 

(73)  Celgene Corporation 86 Morris Avenue 

Summit, NJ 07901 , US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  SCHAFER, Peter, H. and GANDHI, Anita 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН НА КАНЦЕР СО 

КОРИСТЕЊЕ 3- (4-((4- 

(МОРФОЛИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ)ОКСИ)-1-

ОКСОИЗОИНДОЛИН-2-ИЛ) ПИПЕРИДИН-2,6-

ДИОНЕ 

(57)  1  Соединение за употреба во метод на 

лекување или справување со канцер кај 

пациент кој има потреба од таков третман или 
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справување, при што соединението е 3-4-((4-

(морфолинометил)бензил)окси)-1-

оксоизоиндолин-2-ил)пиперидин-2,6-дион со 

следнава структура: 

 

или енантиомер или мешавина на 

енантиомери, или нивна фармацевтски 

прифатлива сол, солват, хидрат, ко-кристал, 

клатрат или полиморф и 

при што канцерот е миелом или лимфом. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 251/18, A 61K 9/14, A 61K 9/20, A 

61K 31/444, A 61K 9/16, A 61P 35/00  

(11)  12153   (13) Т1 

(21)  2021/589   (22) 21/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201461953480 P  14/03/2014  US 

(96)  13/03/2015 EP15761216.9 

(97)  05/05/2021 EP3116491 



 

 

104 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

(73)  Les Laboratoires Servier SAS 50 rue 

Carnot 92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  GU, Chong-Hui 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД 

ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Фармацевтски состав кој се состои од: 

(а) соединение (S)-N-((S)-1-(2-хлорофенил)-2-

((3,3-дифлуороциклобутил)амино)-2-оксоетил)-

1-(4-цијанопиридин-2-ил)-N-(5-флуоропиридин-

3-ил)-5-оксопиролидин-2-карбоксамид 

(соединение 1), или негова фармацевтски 

прифатлива сол, како дел од цврстата 

дисперзија каде што цврстата дисперзија 

содржи полимер растворлив во вода, по избор, 

каде што полимерот е целулозен полимер; или 

делумно растворлив во вода полимер и по 

избор (б) еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи носач/и; за употреба во метод на 

лекување на напредни цврсти тумори кај 

субјект, од кои секој се карактеризира со 

присуство на мутант алел на IDH1. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/00  

(11)  12154   (13) Т1 

(21)  2021/590   (22) 21/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  200916841109P  10/04/2009  US 

(96)  06/04/2010 EP19156509.2 

(97)  23/06/2021 EP3514173 

(73)  ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate 

Center Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Chedid, Marcio; Darling, Ryan James; Galvin, 

Rachelle Jeanette and Swanson, Barbara Anne 

(54)  DKK-1 АНТИТЕЛА 

(57)  1  DKK-1 антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент, којшто содржи лесна низа 

на варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на 

варијабилен регион (HCVR), кадешто LCVR ја 

содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 36 и HCVR ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 37. 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/04, A 61K 47/18, A 61K 9/48, A 

61K 31/498, A 61K 9/20, A 61P 35/00  

(11)  12155   (13) Т1 

(21)  2021/593   (22) 22/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15154554  10/02/2015  EP and 15188982  

08/10/2015  EP 

(96)  09/02/2016 EP16706551.5 

(97)  14/07/2021 EP3256109 

(73)  Astex Therapeutics Limited 436 

Cambridge Science Park Milton Road 

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BROGGINI, Diego Fernando Domenico 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ N-(3,5-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)-N'-(1-

МЕТИЛЕТИЛ)-N-[3-(1-МЕТИЛ-1H-ПИРАЗОЛ-4-

ИЛ)КВИН ОКСАЛИН-6-ИЛ]ЕТАН-1,2-ДИАМИН 

(57)  1  Употреба на меглумин во фармацевтски 

состав за зголемување на хемиската 

стабилност на N-(3,5-диметоксифенил)-N'-(1-

метилетил)-N-[3-(1-метил-1H-пиразол-4-

ил)киноксалин-6-ил]етан-1,2-диамин, негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват, 

содржан во споменатиот состав.  

има уште 31 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/06, C 07D 257/04, C 07D 249/06, 

C 07D 403/06, C 07D 405/06, A 61K 31/50A 61K 

31/497, A 61K 31/4439, A 61K 31/4196, A 61K 

31/4192, A 61K 31/506, A 61P 31/06  

(11)  12156   (13) Т1 

(21)  2021/594   (22) 22/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20170382574  17/08/2017  EP 

(96)  16/08/2018 EP18755815.0 

(97)  23/06/2021 EP3668856 

(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 
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(72)  ALEMPARTE-GALLARDO, Carlos; 

ESQUIVIAS PROVENCIO, Jorge and ENCINAS, 

Lourdes 

(54)  НОВИ ТЕТРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И 

НИВНА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ТУБЕРКУЛОЗА 

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

фармацевтска прифатлива сол 

 

кадешто  

X е CH или N; 

n е 0, 1 или 2; 

R1 е метил, етил, цијанометил, C-поврзан 

ацетамидо, метил ацетат, 2-хидроксиетил, 2-

хидрокси-1-пропил, 1,3-дихидрокси-2-пропил 

или 1,2-дихидрокси-3-пропил; 

R2 е независно избран од хало, амино, 

хидроксиметил, C1-2 алкил опционално 

супституиран се до три флуоро или C1-2 

алкокси опционално супституиран со се до три 

флуоро; 

R3 е фенил, пиридил, пиримидинил, пиразинил 

или пиридазинил кадешто секој од тие групи 

може да биде опционално супституиран со еден 

до два супституенти избрани од хало, цијано, 

C1-2 алкил опционално супституиран со се до 

три флуоро и C1-2 алкокси опционално 

супституиран со се до три флуоро, кадешто 

супституентите може да бидат истите или 

различни; или 

R3 е циклохексил којшто може да биде 

опционално супституиран со еден или два 

флуоро или хлоро кадешто секој супституент 

може да биде сврзан за истиот јаглероден атом 

и секој супституент може да биде истиот или 

различен; или 

R3 е тетрахидропиран; и 

R4 е H или метил. 

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  A 61F 6/00, B 65D 55/06  

(11)  12157   (13) Т1 

(21)  2021/595   (22) 22/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201361820315 P  07/05/2013  US and 

201461971187 P  27/03/2014  US 

(96)  07/05/2014 EP14730672.4 

(97)  07/07/2021 EP2994080 

(73)  Baby Blue Brand Corp. 

150 Monument Road Suite 207 Bala Cynwyd, 

Pennsylvania 19004 , US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GAINES, L. Kris; JACQUES, Veonous M.;  

JACQUES, Auguste;  GAINES, David A. and 

MORRISON, Crystal G. 

(54)  Видливо оштетување на пакување со 

кондом 

(57)  1  Пакување со кондом (110) кое се состои 

од: 

внатрешен слој на обвивка (630) го дефинира 

внатрешениот волумен структуриран и 

распореден за прием на кондом (120); и 

надворешен слој (610) кој барем делумно го 

покрива внатрешниот слој на обвивката (630); 

се карактеризира со тоа што процепот (640) е 

обезбеден помеѓу внатрешниот слој на 

обвивката (630) и надворешниот слој (610); и 

материјалот што укажува на оштетување (615) 

е обезбеден помеѓу внатрешниот слој на 

обвивката (630) и надворешниот слој (610) и во 

непосредна близина на процепот (640). 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 09K 5/04  

(11)  12158   (13) Т1 

(21)  2021/596   (22) 22/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201414340956  25/07/2014  US 

(96)  13/07/2015 EP15747278.8 

(97)  02/06/2021 EP3172290 

(73)  The Chemours Company FC, LLC 

1007 Market Street D7028 Wilmington, DE 

19801 , US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)   MINOR, Barbara Haviland and ALLGOOD, 

Charles Clinton 

(54)  МЕТОД КОЈ КОРИСТИ ЛАДИЛНА СМЕСА 

КОЈА СОДРЖИ ТЕТРАФЛУОРОПРОПЕН, 

ДИФЛУОРОМЕТАН, ПЕНТАФЛУОРОЕТАН, И 

ТЕТРАФЛУОРОЕТАН 

(57)  1  Метод на замена на R-22 ладилно 

средство во систем за пренос на топлина кој е 

дизајниран за употреба со R-22 ладилно 

средство, методот опфаќа: 

полнење на системот за пренос на топлина кој 

е дизајниран за употреба со R-22 ладилното 

средство со состав кој содржи: 

24.3 тежински % дифлуорометан; 

24.7 тежински % пентафлуороетан; 

25.7 тежински % 1,1,1,2-тетрафлуороетан; и 

25.3 тежински % 2,3,3,3-тетрафлуоропропен. 

има уште 3 патентни барања 

 

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

(11)  12159   (13) Т1 

(21)  2021/597   (22) 23/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201562198867P  30/07/2015  US; 

201562239559P  09/10/2015  US; 

201562255140P  13/11/2015  US and 

201662322974P  15/04/2016  US 

(96)  28/07/2016 EP18199685.1 

(97)  07/07/2021 EP3456346 

(73)  MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center 

Drive Rockville, MD 20850 , US 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JOHNSON, Leslie, S.; BONVINI, Ezio; SHAH, 

Kalpana; KOENIG, Scott; LA MOTTE-MOHS, 

Ross; SMITH, Douglas, H. and MOORE, Paul, A. 

(54)  PD-1 И LAG-3 ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Мултиспецифична анти-човечка PD-1-

врзувачка молекула којашто содржи 

варијабилна тешка низа на домен и 

варијабилна лесна низа на домен кадешто: 

споменатиот домен на варијабилна тешка низа 

ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ 

ID NO:147, и споменатиот домен на 

варијабилна лесна низа ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:153.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/12, C 07D 413/12, C 07D 405/12, 

C 07D 239/48, C 07D 471/04, C 07D 403/12, A 

61K 31/506, A 61K 31/505, A 61P 31/12  

(11)  12186   (13) Т1 

(21)  2021/599   (22) 26/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  11161595  08/04/2011  EP 

(96)  10/04/2012 EP19192173.3 

(97)  09/06/2021 EP3590928 

(73)  Janssen Sciences Ireland Unlimited 

Company Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; 

JONCKERS, Tim Hugo Maria; MC GOWAN, David 

Craig; LAST, Stefaan Julien; VLACH, Jaromir; 

EMBRECHTS, Werner, Constant J. and PIETERS, 

Serge Maria Aloysius 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Соединение за употреба во третманот 

на вирусна инфекција, што е селектирано од 

помеѓу соединенијата 
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Соединение 1 Соединение 2 Соединение 4 

 

 

 

 

 

 

Соединение 5 Соединение 6 Соединение 8 

 

 

 

 

 

 

Соединение 9 Соединение 10 Соединение 11 

 

 

 

 

 

 

Соединение 12 Соединение 13 Соединение 14 
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Соединение 15 Соединение 16 Соединение 17 

 

 

 

 

 

 

Соединение 18 Соединение 19 Соединение 20 

 

 

 

 

 

 

Соединение 21 Соединение 22 Соединение 23 

 

 

 

 

 

 

Соединение 24 Соединение 25 Соединение 26 

 

 

 

 

 

 

Соединение 27 Соединение 28 Соединение 29 
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Соединение 30 Соединение 31 Соединение 32 

 

 

 

 

 

 

Соединение 33 Соединение 34 Соединение 35 

 

 

 

 

 

 

Соединение 36 Соединение 37 Соединение 39 

 

 

 

 

 

 

Соединение 40 Соединение 41 Соединение 42 

 

 

 

 

 

 

Соединение 43 Соединение 44 Соединение 45 
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Соединение 46 Соединение 47 Соединение 48 

 

 

 

 

 

 

Соединение 49 Соединение 50 Соединение 51 

 

 

 

 

 

 

Соединение 52 Соединение 53 Соединение 54 

 

 

 

 

 

 

Соединение 55 Соединение 56 Соединение 57 

 

 

 

 

 

 

Соединение 58 Соединение 59 Соединение 60 
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Соединение 61 Соединение 62 Соединение 63 

 

 

 

 

 

 

Соединение 65 Соединение 66 Соединение 67 

 

 

 

 

 

 

Соединение 68 Соединение 69 Соединение 70 

 

 

 

 

 

 

Соединение 72 Соединение 73 Соединение 74 

 

 

 

 

 

 

Соединение 75 Соединение 76 Соединение 77 
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Соединение 78 Соединение 79 Соединение 80 

 

 

 

 

 

 

Соединение 81 Соединение 82 Соединение 83 

 

 

 

 

 

 

Соединение 84 Соединение 85 Соединение 86 

 

 

 

 

 

 

Соединение 87 Соединение 88 Соединение 89 

 

 

 

 

 

 

Соединение 90 Соединение 91 Соединение 92 

 

 

 

 

 

 

Соединение 93 Соединение 94 Соединение 95 

 

 

 

 

 

 

Соединение 96 Соединение 97 Соединение 98 
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Соединение 99 Соединение 100 Соединение 101 

 

 

 

 

 

 

Соединение 102 Соединение 103 Соединение 104 

 

 

 

 

 

 

Соединение 105 Соединение 106 Соединение 107 

 

 

 

 

 

 

Соединение 108 Соединение 109 Соединение 110 

 

 

 

 

 

 

Соединение 111 Соединение 112 Соединение 113 
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Соединение 114 Соединение 115 Соединение 116 

 

 

 

 

 

 

Соединение 117 Соединение 118 Соединение 119 

 

 

 

 

 

 

Соединение 120 Соединение 121 Соединение 122 

 

 

 

 

 

 

Соединение 123 Соединение 124 Соединение 125 

 

 

 

 

 

 

Соединение 126 Соединение 127 Соединение 128 
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Соединение 132 Соединение 133 Соединение 134 

 

 

 

 

 

 

Соединение 135 Соединение 136 Соединение 137 

 

 

 

 

 

 

Соединение 138 Соединение 139 Соединение 140 

 

 

 

 

 

 

Соединение 141 Соединение 142 Соединение 143 
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Соединение 162 Соединение 163 Соединение 164 
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Соединение 186 Соединение 187 Соединение 188 
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Соединение 282 Соединение 285 Соединение 286 
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Соединение 302 

  

и негова фармацевтски прифатлива сол,  

 

 

таутомер(и), солват или полиморф. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  F 24F 11/00, F 24F 3/16, F 24F 11/00  

(11)  12177   (13) Т1 

(21)  2021/600   (22) 26/07/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  102017101576  26/01/2017  DE 

(96)  22/01/2018 EP18152739.1 

(97)  02/06/2021 EP3379160 

(73)  WEISS KLIMATECHNIK GMBH 

Greizer Straße 41-49, 35447 Reiskirchen-

Lindenstruth, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LOTZ, Karl-Heinz and RÖHM, Steffen 

(54)  МЕТОДА ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ И УРЕД 

ЗА ПРОЦЕНКА 

(57)  1  Метода за контролирање систем за соба 

(10, 33), особено чиста соба, системот за соба 

содржи работна соба (12, 13, 14, 34), 

инсталација за вентилација и климатизација 

(15) и контролен уред (16, 37), инсталацијата за 

вентилација и климатизација може да се 

контролира и/или регулира со помош на 

контролниот уред, стапка на промена на 

воздухот во работната соба и разлика во 

притисокот помеѓу работната соба и околината 

(25) може да се воспостави со помош на 

инсталацијата за вентилација и климатизација, 

измерени вредности на концентрацијата на 

честички во работната соба или во издувен 

воздух на инсталацијата за вентилација и 

климатизација се утврдуваат во период на 

контролирање со помош на сензор за честички 

(339) на сензорски средства (19) на 

контролниот уред, 

каде што збирки на податоци со слики од 

работната соба се снимаат со помош на камера 

(30, 40) на сензорските средства во периодот 

на контролирање, збирки на податоци со слики 

се поврзуваат со временски вредности на 

периодот на контролирање и измерени 

вредности на концентрацијата на честички со 

помош на  уред за проценка (28, 38), збирките 

на податоци со слики се достапно складирани 

во средства за складирање (242). 

има уште 17 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/68, G 01N 33/50  

(11)  12106   (13) Т1 

(21)  2021/704   (22) 06/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  PCT/EP2015/053021  12/02/2015  EP 

(96)  09/02/2016 EP16704567.3 

(97)  18/08/2021 EP3256853 

(73)  BioNTech SE and TRON-Translationale 

Onkologie an der Universitäts medizin der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz gGmbH 

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and 

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian; LÖWER, 

Martin; VORMEHR, Mathias; BOEGEL, Sebastian; 

TADMOR, Arbel, D. and  SCHRÖRS, Barbara 

(54)  ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕПИТОПИТЕ НА Т-

КЛЕТКИ КОРИСНИ ЗА ВАКЦИНАЦИЈА 

(57)  1  Метод за предвидување на една или 

повеќе имуногени модификации на 

аминокиселини кои се корисни за вакцинација, 

при што модификациите се во протеин што 

опфаќа неоантиген од пациент поврзан со 

тумор, методот ги опфаќа чекорите:  

a) утврдување резултат за врзување на 

модифициран пептид кој е фрагмент од 

модифициран протеин со една или повеќе 

молекули MHC класа II на споменатиот 

пациент,  

б) утврдување на резултат за изразување или 

изобилство на модифициран протеин, при што 

утврдувањето на резултатот за изразување или 

изобилство на модифициран протеин опфаќа 

одредување на нивото на изразување на 

протеинот со кој е поврзана модификацијата и 

одредување на фреквенцијата на 

модифицираниот протеин меѓу протеинот со кој 

е поврзана модификацијата, при што 

фреквенцијата на модифицираниот протеин 

меѓу протеинот со кој е поврзана 

модификацијата се одредува со одредување на 

фреквенцијата на варијантните алели, и 

в) предвидување на една или повеќе имуногени 

модификации на аминокиселини,  

при што резултатот за врзување на 

споменатиот пептид со споменатата MHC класа 

II молекула ја одразува веројатноста за 

врзување на споменатиот пептид со 

споменатата MHC класа II молекула, при што 
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фреквенцијата на варијантните алели е збирот 

на откриените секвенци, во посебни читања, 

опфаќајќи ја локацијата на мутација и носејќи ја 

мутацијата поделена со збирот на сите 

откриени секвенци, во посебни читања, 

опфаќајќи ја локацијата на мутација, при што за 

да се утврди резултат за изразување или 

изобилство на модифициран протеин, 

резултатот за нивото на изразување на 

протеинот со кој е поврзана модификацијата се 

множи со резултатот за фреквенцијата на 

модифицираниот протеин меѓу протеинот со кој 

е поврзана модификацијата , при што 

предвидувањето на  имуногените модификации 

на аминокиселини се однесува на 

предвидување дали пептидот што содржи такви 

модификации на аминокиселини ќе биде 

имуноген и со тоа корисен како епитоп при 

вакцинација. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/00, A 61P 25/02, A 61P 9/14, A 

61P 27/06, A 61P 27/16, A 61P 17/02, A 61P 

27/02  

(11)  12130   (13) Т1 

(21)  2021/705   (22) 06/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201518911  26/10/2015  GB 

(96)  25/10/2016 EP16788748.8 

(97)  28/07/2021 EP3368678 

(73)  Quethera Limited 300 Dashwood Lang 

Road Bourne Business Park Addlestone,KT15 

2 NX, 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)  WIDDOWSON, Peter and MARTIN, Keith 

(54)  ГЕНЕТСКО ГРАДИВО 

(57)  1  Рекомбинантен адено-поврзан вектор 

(rAAV) кој содржи генетско градиво кое содржи, 

во ориентација од 5' до 3', промотор оперативно 

поврзан со првата секвенца за кодирање, која 

ги кодира рецепторите на тирозин киназа Б 

(TrkB), и втора секвенца за кодирање, кој 

кодира агонист на TrkB рецепторот, каде што 

агонистот е зрел BDNF, каде што втората 

кодирана секвенца содржи нуклеотидна 

секвенца што кодира сигнален пептид за 
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агонистот на TrkB рецепторот, така што кога се 

изразува, сигналниот пептид е конјугиран со N-

терминал на зрел BDNF, и каде што генетското 

градиво содржи разделна секвенца 

распоредена помеѓу првата и втората 

кодирачка секвенца, која разделна секвенца 

кодира пептиден разделник што е 

конфигуриран да се дигестира така што ќе 

произведе TrkB рецептор и агонист како 

одделни молекули.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 5/00, A 

61K 31/71A 61K 38/2A 61P 35/00  

(11)  12066   (13) Т1 

(21)  2021/715   (22) 10/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  USP201562249725  02/11/2015  US 

(96)  02/11/2016 EP16862825.3 

(97)  14/07/2021 EP3370733 

(73)  Memgen, Inc. and Board of Regents,  

12 Greenway Plaza Suite 1100, Houston, TX 

77046, US and The University of Texas System, 

210 West 7th Street Austin, TX 7870US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  OVERWIJK, Willem, W.; SINGH, Manisha; 

HWU, Patrick and CANTWELL, Mark 

(54)  МЕТОДИ НА АКТИВАЦИЈА НА CD40 И 

БЛОКАДА НА ИМУН ЧЕКПОИНТ 

(57)  1  Ин витро метода за подобрување на 

функцијата на имуна клетка која што вклучува 

контактирање на наведената имуна клетка со 

најмалку еден чекпоинт инхибитор и химеричен 

CD154 полипептид кој што вклучува (а) 

екстрацелуларен субдомен од човечки CD154 

кој што се врзува за рецептор на човечки CD 

154 и (б) екстрацелуларен субдомен од не-

човечки CD154 кој што заменува место за 

разделување од човечки CD154, каде што 

најмалку еден чек поинт инхибитор е анти-PD-1 

антитело или анти-CTLA-4 антитело. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07H 19/10, C 07H 19/073, C 07H 19/067, C 

07H 19/1A 61K 31/7068, A 61P 35/00, A 61P 

31/16, A 61P 31/14, A 61P 31/12, A 61P 31/18  

(11)  12179   (13) Т1 

(21)  2021/733   (22) 16/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201462096915 P  26/12/2014  US and 

201562201140 P  05/08/2015  US 

(96)  16/12/2015 EP15874145.4 

(97)  28/07/2021 EP3236972 

(73)  Emory University 1599 Clifton Rd. Atlanta, 

GA 30322, 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)  PAINTER, George R.; GUTHRIE, David B.; 

BLUEMLING, Gregory R. and NATCHUS, Michael 

G. 

(54)  АНТИВИРУСНИ ДЕРИВАТИ НА N4-

ХИДРОКСИЦИТИДИН 

(57)  1  Фармацевтски состав кој содржи 

фармацевтски прифатлив ексципиенс и 

соединение со Формула I 

 

или негова сол, при што 
Q-R 7 е OH, 
W е О; 
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X е CH2, CHMe, CMe2, CHF, CF2, или CD2; 
 
Y е N или CR"; 
 
Z е N или CR";  

 
секое R“ е независно одбран од е H, D, F, Cl, Br, 
I, CH3, CD3, CF3, алкил, ацил, алкенил, 
алкинил, хидроксил, формил или SCH3; R1 е 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

халоген, нитро, цијано, хидрокси, амино, 

меркапто, формил, естерил, алкокси, алкилтио, 

алкиламино, (алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, фосфорорамидил, 

каде што R1 е опционално супституиран со 

еден или повеќе, исти или различни, R 20; 

Y1 е O или S; 

Y2 е OH, OR12, OАлкил, или BH3-M+; 
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R2 е водород, алкил, алкенил, алкинил, етинил, 

флуорометил, дифлуорометил, 

трифлуорометил, хлорометил, хидроксиметил, 

халоген, нитро, цијано, хидрокси, амино, 

меркапто, формил, карбокси, карбамоил, 

алкокси, алкилтио, алкиламино, (алкил)2амино, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, карбоциклил, арил, азидо, или 

хетероциклил, каде што 25 во R2 е опционално 

супституиран со еден или повеќе, исти или 

различни, R20; 

 

R3 е водород, хидрокси, алкил, халоген, нитро, 

цијано, хидрокси, амино, меркапто, формил, 

карбокси, карбамоил, алкокси, алкилтио, 

алкиламино, (алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што R3 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 

 

R4 е водород, хидрокси, алкил, флуорометил, 

дифлуорометил, трифлуорометил, 

хидроксиметил, халоген, нитро, цијано, 

хидрокси, амино, меркапто, формил, карбокси, 

карбамоил, алкокси, алкилтио, алкиламино, 

(алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што R4 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 

 

R5 е водород, хидрокси, алкокси, алкил, 

алкенил, алкинил, етинил, флуорометил, 

дифлуорометил, трифлуорометил, 

хидроксиметил, аленил, халоген, нитро, цијано, 

амино, меркапто, формил, карбокси, 

карбамоил, алкокси, алкилтио, алкиламино, 

(алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што R5 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 

 

R6 е водород, хидрокси, алкокси, алкил, етинил, 

аленил, халоген, нитро, цијано, амино, 

меркапто, формил, карбокси, карбамоил, 

алкокси, алкилтио, алкиламино, (алкил)2амино, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, карбоциклил, арил, или 

хетероциклил, каде што R6 е опционално 

супституиран со еден или повеќе, исти или 

различни, R20; 

 

R8 е водород, деутериум, алкил, алкенил, 

алкинил, халоген, нитро, цијано, хидрокси, 

бензилокси, амино, амидо, меркапто, формил, 

карбокси, карбамоил, азидо, алкокси, алкилтио, 

алкиламино, (алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што  R8 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 

 

R9 е водород, метил, етил, терц-бутил, алкил, 

(C6-C16)алкил, (C6-C22)алкил, халоген, нитро, 

цијано, хидрокси, амино, меркапто, формил, 

карбокси, карбамоил, циклоалкил, алкокси, 

алкилтио, алкиламино, (алкил)2амино, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, карбоциклил, арил, или 

хетероциклил, каде што R9 е опционално 

супституиран со еден или повеќе, исти или 

различни, R20; 

 

R10 е водород, алкил, разгранет алкил, 

циклоалкил, липид, метил, етил, изопропил, 

циклопентил, циклохексил, бутил, пентил, 

хексил, неопентил, бензил, халоген, нитро, 

цијано, хидрокси, амино, меркапто, формил, 

карбокси, карбамоил, алкокси, алкилтио, 

алкиламино, (алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што R10 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 
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R11 е водород, деутериум, алкил, метил, 

халоген, нитро, цијано, хидрокси, амино, 

меркапто, формил, карбокси, карбамоил, 

алкокси, алкилтио, алкиламино, (алкил)2амино, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, карбоциклил, арил, или 

хетероциклил, каде што R11 е опционално 

супституиран со еден или повеќе, исти или 

различни, R20; 

 

R12 е водород, алкил, арил, фенил, 1-нафтил, 

2-нафтил, ароматичен, хетероароматичен, 4-

супституиран фенил, 4флуорофенил, 4-

хлорофенил, 4-бромофенил, нафтил, или 

хетероциклил, каде што R12 е опционално 

супституиран со еден или повеќе, исти или 

различни, R20; 

 

R13 е водород, деутериум, алкил, алкенил, 

алкинил, халоген, нитро, цијано, хидрокси, 

амино, амидо, меркапто, формил, карбокси, 

карбамоил, липид, азидо, алкокси, алкилтио, 

алкиламино, (алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што R13 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 

 

R14 е водород, деутериум, алкил, алкенил, 

алкинил, халоген, нитро, цијано, хидрокси, 

амино, амидо, меркапто, формил, карбокси, 

карбамоил, липид, азидо, алкокси, алкилтио, 

алкиламино, (алкил)2амино, алкилсулфинил, 

алкилсулфонил, арилсулфонил, карбоциклил, 

арил, или хетероциклил, каде што R14 е 

опционално супституиран со еден или повеќе, 

исти или различни, R20; 

 

R20 е деутериум, алкил, алкенил, алкинил, 

халоген, нитро, цијано, хидрокси, амино, амидо, 

меркапто, формил, карбокси, карбамоил, азидо, 

алкокси, алкилтио, алкиламино, (алкил)2амино, 

алкилсулфинил, алкилсулфонил, 

арилсулфонил, карбо циклил, арил, или 

хетероциклил, каде што R20 е опционално 

супституиран со еден или повеќе, исти или 

различни, R21; и R21 е халоген, нитро, цијано, 

хидрокси, трифлуорометокси, трифлуорометил, 

амино, формил, карбокси, карбамоил, 

меркапто, сулфамоил, метил, етил, метокси, 

етокси, ацетил, ацетокси, метиламино, 

етиламино, диметиламино, диетиламино, N- 

метил-N-етиламино, ацетиламино, N-

метилкарбамоил, N-етилкарбамоил, N, N-

диметилкарбамоил, N, N-диетилкарбамоил, N-

метил-N-етилкарбамоил, метилтио, етилтио, 

метилсулифилил, етилсулфинил, месил, 

етилсулфонил, метоксикарбонил, 

етоксикарбонил, N-метилсулфамоил, N-

етилсулфамоил, N, N-диметилсулфамоил, N, N-

диетилсулфамоил, N-метил-N-етилсулфамоил, 

карбоциклил, арил или хетероциклил. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/10  

(11)  12060   (13) Т1 

(21)  2021/735   (22) 17/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  PCT/EP2016/067348  20/07/2016  -- 

(96)  19/07/2017 EP17743311.7 

(97)  18/08/2021 EP3488443 

(73)  BioNTech SE An der Goldgrube 12 55131 

Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAHIN, Ugur and TADMOR, Arbel D. 

(54)  СЕЛЕКЦИЈА НА НЕОЕПИТОПИ КАКО 

ЦЕЛИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА БОЛЕСТИ ЗА 

ТЕРАПИЈА СО ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ 

(57)  1  Метод за одредување на соодветноста 

на неоепитопот што произлегува од 

специфична мутација на болеста кај алел во 

ген (мутиран алел) како цел специфична за 

болеста, која содржи одредување, во заболена 

клетка или популација на заболени клетки, број 

на копија од мутиран алел кој го кодира 

неоепитопот, каде што бројот на копија на 

мутираниот алел кој е поголем од 2 укажува на 

соодветноста на неоепитопот како цел 

специфична за болеста, при што болеста е 

канцер и при што колку е поголем бројот на 

копија на мутираниот алел, повисока 

соодветноста на неоепитопот како цел 

специфична за болеста.   

има уште 10 патентни барања 
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(51)  E 01C 1/02, G 08G 1/08G 08G 1/07, G 08G 

1/00, G 08G 1/04  

(11)  12183   (13) Т1 

(21)  2021/743   (22) 20/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  20160901871  19/05/2016  AU 

(96)  18/05/2017 EP17798405.1 

(97)  23/06/2021 EP3455407 

(73)  Leung, Valiant Yuk Yuen No. 1 Nanowie 

Street Narwee, New South Wales 2209, AU 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Leung, Valiant Yuk Yuen 

(54)  СИНЕРГЕТСКА СООБРАЌАЈНА 

РАСКРСНИЦА 

(57)  1  Сообраќајна раскрсница (1000) 

лоцирани на раскрсница на два пата со повеќе 

коловозни ленти (1100), секој пат содржи 

множество на коловозни ленти соседни една на 

друга, сообраќајната раскрсница (1000) содржи: 

 

 a. регион на пресекување (1200) каде 

што површинскиот простор на патиштата кои 

 се сечат се преклопува. 

 b. регион на приближување (1300) каде 

што барем еден од патиштата (1100)  кои (1000) 

го дефинира: 

 

  i. најмалку една десна лента за 

вртење (1310) за нсочувње на возилата да  

  свртат десно на раскрсницата во 

патот на пресекување; 

  ii. најмалку една приемна лента 

(1340) за прием на возилата кои се движат  

  кон регионот на пресекување 

(1200); 

 

 c. кадешто десната лента за вртење 
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(1310) е конфигурирана за разделување од 

 комбинацијата која оди право и врти во 

левата лента (1325) во блискиот регион 

 преку преминување на периферната 

зона на премин (1400), така што возилата 

 којшто биле примени од регионот на 

пресекување (1200) се водени да се движат  во 

спротивна насока помеѓу десната лента за 

вртење (1310) и комбинацијата која  оди право 

и врти во левата лента (1325) во приемната 

лента (1340);  

 се карактеризира со тоа што најмалку 

еден пат (1100) дефинира регион на 

 приближување (1300) најмалку една 

комбинација на движење право и вртење во 

 левата лента (1325) за водење на 

возилата за движење право низ раскрсницата 

 (1000) и да свртат лево на раскрсницата 

(1000) и со тоа што сообраќајната 

 раскрсница (1000) дефинира приближна 

зона на премин (1500) поставена на  десната 

страна соседно на комбинацијата за движење 

право и вртење во левата  лента  (1325), и 

конфигурирана за прием на возилата кои се 

движат во правец на  регионот на пресекување 

(1200) право низ раскрсницата (1000), притоа 

 овозможувајќи им на возилата движење 

право низ раскрсницата (1000) за да ги 

 преминат возилата кои се движат во 

правец на регионот на пресекување (1200)  и 

вртат лево од комбинацијата за движење право 

и вртење на левата лента (1325). 

има уште 3 патентни барања 
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(51)  F 24F 13/06, F 24F 13/26, F 24F 13/08  

(11)  12065   (13) Т1 

(21)  2021/746   (22) 21/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2015903966  29/09/2015  AU and 

2016901983  25/05/2016  AU 

(96)  29/09/2016 EP16849962.2 

(97)  25/08/2021 EP3356745 

(73)  Kaip Pty Limited 2 The Crescent 

Kingsgrove, New South Wales 2208, AU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LI, Yi and BADENHORST, Sean 

(54)  ДИФУЗЕР НА ВОЗДУХ 

(57)  1  Дифузер за воздух за снабдување 

простор со воздух, дифузерот има централна 

оска (I, A) и содржи; 

мноштво елементи за празнење (7) поставени 

да водат проток на воздух кон просторот, 

мноштвото елементи за празнење кои имаат 

соодветни региони со рабови кои дефинираат 

предна страна на дифузерот;  

каде што мноштво канали (25, 115) се сместени 

околу централната оска на дифузерот, при што 

секој канал се формира помеѓу соседните 

парови елементи за празнење и е 

конфигуриран да го води воздухот во 

просторот;  

механизам за прилагодување (8, 11113, 51513, 

6181813, 91913) кој може да пренесува и да 

ротира околу централната оска помеѓу предна 

позиција и повлечена позиција; при што 

механизмот за прилагодување опфаќа мноштво 

суштински радијално усогласени перки за 

наведување (12, 123, 523, 623, 823), при што 

секоја перка за наведување има соодветен 

елемент за празнење (7, 117) и е конфигуриран 

така што, при употреба, секоја перка за 

наведување и соседниот периферен дел од 

соодветниот елемент за празнење заедно може 

да формираат сечило за дифузер, кој се 

карактеризира со тоа што  

дифузерот е дополнително конфигуриран така 

што кога механизмот за прилагодување е во 

повлечена положба, секоја перка за 

наведување е поставена така што формира 

продолжување на периферниот дел од 

нејзиниот соодветен елемент за празнење, со 

што се зголемува ширината на насоката на 

сечилото на дифузерот , а кога механизмот за 

прилагодување е во предна положба, секоја 

перка за наведување е поставена над 

периферниот дел од нејзиниот соодветен 

елемент за дифузер, со што се намалува 

ширината на насоката на сечилото на 

дифузерот, и кога механизмот за 

прилагодување е во повлечена позиција, 

механизмот за прилагодување е поставен 

подалеку од предната страна на дифузерот и 

во непосредна близина на каналите, така што 

каналите не се попречени од механизмот за 

прилагодување, а кога механизмот за 

прилагодување е во предна позиција, 

механизмот за прилагодување е поставен кон 

предната страна на дифузерот така што ги 

попречува каналите.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 407/04, C 07D 311/58  

(11)  12180   (13) Т1 

(21)  2021/747   (22) 21/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  UB20160227  21/01/2016  IT 

(96)  23/01/2017 EP17702954.3 

(97)  04/08/2021 EP3405467 

(73)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A. Avenue de la Gare 1611 

Luxembourg, LU 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BARTOLI, Sandra; MANNUCCI, Serena; 

GRISELLI, Alessio and STEFANINI, Alessio 

(54)  ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА 

ПОСРЕДНИЦИ НА НЕБИВОЛОЛ 

(57)  1  Постапка за синтеза на хроманил 

халокетони со формула IIIa и/или IIIб како 

одделни изомери или како расемична 

мешавина 

  

Која ги содржи следниве чекори:  
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a. реакција на естер со формула IIa e/o IIб, 

каде што R е линеарна C1-C6 алкил група, во 

форма на одделен изомер или како расемична 

мешавина со метално-органско соединение и 

сол на халооцетна киселина со општа формула 

А 

 

Каде што X=F, Cl, Br, I e Y= Li, Na, K, Mg;  

при што реакцијата на споменатиот естер со 

метално-органското соединение се изведува на 

температура помеѓу -10°C и +10°C,  

каде што метално-органското соединение е 

органско магнезиумско соединение со формула 

RMgX, каде што X е халоген и R е амин или 

линеарен или разгранет, C1-C6 алкил остаток; 

б. спроведување ин ситу декарбоксилација со 

третман со водена неорганска киселина до 

постигнување на pH еднаква или помала од 5, 

за да се добие соодветниот хроманил 

халокетон со формула IIIa и/или IIIб во форма 

на посебен изомер или во расемична форма. 

има уште 21 патентни барања 

 

(51)  A 61P 25/00, A 61P 37/06, A 61P 37/00  

(11)  12105   (13) Т1 

(21)  2021/752   (22) 22/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  PCT/EP2017/058651  11/04/2017  EP 

(96)  10/04/2018 EP18717580.7 

(97)  08/09/2021 EP3609529 

(73)  TRON - Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and 

BioNTech SE Freiligrathstrasse 12 55131 

Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 

Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian; DIKEN, 

Mustafa; KRANZ, Lena Mareen; KRIENKE, 

Christina and PETSCHENKA, Jutta 

(54)  РНК ЗА ТРЕТМАН НА АВТОИМУНИ 

БОЛЕСТИ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба во 

терапија, споменатиот состав опфаќа 

неимуногена РНК што кодира пептид или 

полипептид кој содржи автоантиген, при што 

неимуногената РНК е направена неимуногена 

со инкорпорирање на 1-метилпсеудоуридини и 

отстранување на dsРНК.   

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61P 35/00

  

(11)  12104   (13) Т1 

(21)  2021/753   (22) 22/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  13004722  30/09/2013  EP 

(96)  30/09/2014 EP14777525.8 

(97)  25/08/2021 EP3052625 

(73)  Soluventis GmbH Im Lottental 36 44801 

Bochum, 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)  SCHREIBER, Sören 

(54)  NOTCH 1 СПЕЦИФИЧНИ СИРНА 

МОЛЕКУЛИ 

(57)  1  Молекул на нуклеинска киселина која се 

состои од двоверижна структура, каде што 

двоверижната структура е формирана од прва 

и втора нишка, при што првата нишка опфаќа 

прв потег соседни нуклеотиди, а втората нишка 

опфаќа втор потег соседни нуклеотиди, при што 

првиот потег соседни нуклеотиди опфаќа 
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нуклеотидна секвенца  

5'ACGAGCUGGACCACUGGUC 3' (СЕКВ ИД БР: 

1); и каде што молекулот на нуклеинска 

киселина е способен да предизвика пост-

транскрипциско придушување на генот, а при 

што генот е човечки Notch 1.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07F 15/00, A 61P 35/00, A 61P 35/02  

(11)  12085   (13) Т1 

(21)  2021/755   (22) 23/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15198739  09/12/2015  EP 

(96)  09/12/2016 EP16822917.7 

(97)  30/06/2021 EP3386997 

(73)  Medizinische Universität Wien and 

Universität Wien Spitalgasse 23 1090 Wien, AT 

and Universitätsring 1 1010 Vienn, AT 

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

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  KOWOL, Christian; HEFFETER, Petra; 

BERGER, Walter; KEPPLER, Bernhard K.; MAYR, 

Josef and PICHLER, Verena 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ПЛАТИНА 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРАНИ СО 

МОНОМАЛЕИМИД ЗА 

ТЕРАПИЈА НА КАНЦЕР 

(57)  1  Соединение од следната формула (I) 

кадешто: 

 

R1 и R2 се соединети заедно за да формираат 

дел (A1), (A2) or (A3): 
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R3 и R4 се соединети заедно за да формираат 

дел (B1), или R3 е дел (B2) и R4 е -NH3, или 

R3 и R4 се секое -NH3: 

 

EP 3 386 997 

2 

R5 е -N(R51)- или -CH2-; 

R51 е хидроген или C1-8 алкил; 

R6 е C1-8 алкилен, во кое еден или два -CH2- 

единици вклучени во наведениот C1-8 алкилен 

се секоја опционално заменети од независно 

избрана група од -O-, -CO-, -C(=O)O-, -O-C(=O)-, 

-N(R61)-, -N(R61)-CO-, -CO-N(R61)-, арилен, и 

хетероарилен, каде споменатиот арилен и 

споменатиот хетероарилен се секој опционално 

заменети со една или повеќе групи R62; 

секој R61 е независно селектиран од хидрoген и 

C1-8 алкил; 

секој R62 е независно селектиран од C1-8 

алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, -(C0-3 

алкилен)-OH, -(C0-3 алкилен)-O(C1-8 алкил), -

(C0-3 алкилен)-SH, -(C0-3 алкилен)-S(C1-8 

алкил), -(C0-3 алкилен)-NH2, -(C0-3 алкилен)-

NH(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-N(C1-8 

алкил)(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-халоген, -

(C0-3 алкилен)-(C1-8 халоалкил), -(C0-3 

алкилен)-CF3, -(C0-3 алкилен)-CN, -(C0-3 

алкилен)-CHO, -(C0-3 алкилен)-CO-(C1-8 

алкил), -(C0-3 алкилен)-COOH, -(C0-3 алкилен)-

CO-O-(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-OCO-(C1-8 

алкил), -(C0-3 алкилен)-CO-NH2, -(C0-3 

алкилен)-CO-NH(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-

CO-N(C1-8 алкил)(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-

NH-CO-(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-N(C1-8 

алкил)-CO-(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-SO2-

NH2, -(C0-3 алкилен)-SO2-NH(C1-8 алкил), -(C0-

3 алкилен)-SO2-N(C1-8 алкил)(C1-8 алкил), -

(C0-3 алкилен)-NH-SO2-(C1-8 алкил), и -(C0-3 

алкилен)-N(C1-8 алкил)-SO2-(C1-8 алкил); 

R7 е селектиран од хидроген, C1-8 алкил, C2-8 

алкенил, C2-8 алкинил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил, хетероарил, -O-(C1-8 

алкил), -O-(C2-8 алкенил), -O-(C2-8 алкинил), -

O-циклоалкил, -O- хетероциклоалкил, -O-арил, -

O-хетероарил, -N(R71)-(C1-8 алкил), -N(R71)-

(C2-8 алкенил), -N(R71)-(C2-8 алкинил), -

N(R71)-циклоалкил, -N(R71)-хетероциклоалкил,-

N(R71)-арил, и -N(R71)-хетероарил, каде 

посочениот C1-8 алкил или делот C1-8 алкил 

вклучен во некоја од претходноспоменатите 

групи, споменатиот C2-8 алкинил или делот C2-

8 алкинил вклучен во некоја од 

претходноспоменатите групи, и споменатиот 

C2-8 алкинил или делот C2-8 алкинил вклучен 

во некоја од претходноспоменатите групи се 

секој опционално заменети со една или повеќе 

групи R72, и понатаму кадешто споменатиот 

циклоалкил или делот циклоалил вклучен во 

некоја од претходноспоменатите групи, 

споменатиот хетероциклоалкил или делот 

хетероциклоалкил вклучен во некоја од 

претходноспоменатите групи, споменатиот 

арил или делот арил вклучен во некоја од 

претходноспоменатите групи, и посочениот 

хетероарил или делот хетероарил вклучен во 

некоја од претходноспоменатите групи се секое 

опционално заменети со една или повеќе групи 

R73; 

секоја R71 е независно селектирана од 

хидроген и C1-8 алкил; 

секоја R72 е независно селектирана од -OH, -

O(C1-8 алкил), -SH, -S(C1-8 алкил), -NH2, -

NH(C1-8 алкил), -N(C1-8 алкил)(C1-8 алкил), 

халоген, C1-8 халоалкил, -CF3, -CN, -CHO, -CO-

(C1-8 алкил), -COOH, -CO-O-(C1-8 алкил), -

OCO-(C1-8 алкил), -CO-NH2, -CO-NH(C1-8 

алкил), -CO-N(C1-8 алкил)(C1-8 алкил), -NH-CO-

(C1-8 алкил), -N(C1-8 алкил)-CO-(C1-8 алкил), -

SO2-NH2, -SO2-NH(C1-8 алкил), -SO2-N(C1-8 

алкил)(C1-8 алкил), -NH-SO2-(C1-8 алкил), и -
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N(C1-8 алкил)-SO2-(C1-8 алкил); 

секој R73 е независно селектиран од C1-8 

алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, -(C0-3 

алкилен)-OH, -(C0-3 алкилен)-O(C1-8 алкил), -

(C0-3 алкилен)-SH, -( C0-3 алкилен)-S(C1-8 

алкил), -( C0-3 алкилен)-NH2, -(C0-3 алкилен)-

NH(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-N(C1-8 

алкил)(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-халоген, -

(C0-3 алкилен)-(C1-8 халоалкил), -(C0-3 

алкилен)-CF3, -(C0-3 

EP 3 386 997 

3 

алкилен)-CN, -(C0-3 алкилен)-CHO, -(C0-3 

алкилен)-CO-(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-

COOH, -(C0-3 алкилен)-CO-O-(C1-8 алкил), -

(C0-3 алкилен)-О-CO-(C1-8 алкил), -(C0-3 

алкилен)-CO-NH2, -(C0-3 алкилен)-CO-NH(C1-8 

алкил), -(C0-3 алкилен)-CO-N(C1-8 алкил)(C1-8 

алкил), -(C0-3 алкилен)-NH-CO-( C1-8 алкил), -

(C0-3 алкилен)-N(C1-8 алкил)-CO-(C1-8 алкил), 

-(C0-3 алкилен)-SO2-NH2, -(C0-3 алкилен)-SO2-

NH(C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-SO2-N(C1-8 

алкил)( C1-8 алкил), -(C0-3 алкилен)-NH-SO2-

(C1-8 алкил), и -(C0-3 алкилен)-N(C1-8 алкил)-

SO2-(C1-8 алкил); 

секој R8 е независно селектиран од C1-8 алкил, 

C2-8 алкилен, C2-8 алкинил, -OH, -O-( C1-8 

алкил), -SH, -S-( C1-8 алкил), -NH2, -NH(C1-8 

алкил), -N(C1-8 алкил)(C1-8 алкил), халоген, C1 

C1-8 халоалкил, -CF3, -CN, -CHO, -CO-( C1-8 

алкил), -COOH, -CO-O-( C1-8 алкил), -O-CO-( 

C1-8 алкил), -CO-NH2, -CO-NH(C1-8 алкил), -

CO-N(C1-8 алкил)( C1-8 алкил), -NH-CO-( C1-8 

алкил), -N(C1-8 алкил)-CO-(C1-8 алкил), -SO2-

NH2, -SO2-NH(C1-8 алкил), -SO2-N(C1-8 алкил)( 

C1-8 алкил), -NH-SO2-(C1-8 алкил), и -N(C1-8 

алкил)-SO2-(C1-8 алкил); 

секоја R9 е независно селектирана од C1-8 

алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, -OH, -O-

(C1-8 алкил), -SH, -S-( C1-8 алкил), -NH2, -

NH(C1-8 алкил), -N(C1-8 алкил)(C1-8 алкил), 

халоген, C1-8 халоалкил, -CF3, -CN, -CHO, -CO-

( C1-8 алкил), -COOH, -CO-O-( C1-8 алкил), -O-

CO-(C1-8 алкил), -CO-NH2, -CO-NH(C1-8 алкил), 

-CO-N(C1-8 алкил)( C1-8 алкил), -NH-CO-(C1-8 

алкил), -N(C1-8 алкил)-CO-(C1-8 алкил), -SO2-

NH2, -SO2-NH(C1-8 алкил), -SO2-N(C1-8 алкил)( 

C1-8 алкил), -NH-SO2-( C1-8 алкил), и -N(C1-8 

алкил)-SO2-( C1-8 алкил); 

n е цел број од 0 до 8; и 

m е цел број од 0 до 6; 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват; 

и понатаму кадешто: 

(i) R1 и R2 се соединети да формираат дел (A2) 

или (A3); или 

(ii) R3 и R4 се соединети да формираат дел 

(B1), и n е 2, 3 или 4; или 

(iii) R3 е дел (B2) или R4 е -NH3; или 

(iv) R1 и R2 се соединети да формираат дел 

(A1), R3 и R4 се соединети да формираат дел 

(B1), 

R5 е -NH-, и R6 е -(CH2)2-; или 

(v) соединението со формула (I) е соединение 

кое има некоја од наведените формули 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват;  

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 07C 279/22, C 07D 213/75, A 61K 31/44, A 

61P 33/06  

(11)  12067   (13) Т1 

(21)  2021/758   (22) 24/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  17305866  04/07/2017  EP 

(96)  04/07/2018 EP18734258.9 

(97)  01/09/2021 EP3649109 

(73)  Sanofi 54, rue La Boétie 75008 Paris, FR 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  PASCAL, Cécile; PELLET, Alain; 

COURTEMANCHE, Gilles and CAMPBELL, Simon 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ЕТИНИЛ, НИВНА 

ПОДГОТОВКА И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА 

УПОТРЕБА ЗА ТРЕТМАН НА МАЛАРИЈА 

(57)  1  Соединението од формулата (I) 

  

Формула (I) 

кадешто:  

- R1 е атом на флуор или пехалоген линеарен 

алкил радикал кој содржи 2 или 3 јаглеродни 

атоми, 

- R2 е атом на хлор; линеарен алкил радикал 

кој содржи 2 или 3 јаглеродни атоми 

опционално супституиран со најмалку еден 

атом на флуор; или пехалоген линеарен алкил 

радикал кој содржи 2 или 3 јаглеродни атоми, и 

- R е атом на водород или радикал со формула 

(Ia) 
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Формула (Ia) 

кадешто R3 е атом на водород; хидроксил 

радикал; или линеарен или разгранет алкил 

радикал кој содржи 2 или 3 јаглеродни атоми, 

и R3 е во позиција 5 или во позиција 6 од 

наведениот радикал со формула (Ia), или 

негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 25/00, A 

61P 19/00  

(11)  12181   (13) Т1 

(21)  2021/762   (22) 27/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  1700108  13/03/2017  HU 

(96)  12/03/2018 EP18713016.6 

(97)  01/09/2021 EP3596080 

(73)  Richter Gedeon Nyrt. Gyömröi út 19-21 

1103 Budapest, HU 

(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)  BORZA, István; ROMÁN, Viktor; ÉLES, 

János and HADADY, Zsuzsa 

(54)  ФАРМАКОЛОШКИ АКТИВНИ 

АЛИЦИКЛИЧНИ СУПСТИТУИРАНИ 

ПИРАЗОЛО[1,5-А]ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ 

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

  

 

R1 и R2 се независно избрани од водород, 

халоген атом, C1-6алкил, халоС1-6алкил; R3 е 

водород, атом на халоген, C1-6алкил, цијано 

група;  

R4 е C1-6алкил;  

R5 е C1-6алкил по избор заменет со атом на 

халоген или атоми на халоген, C3-5 

циклоалкил; C3-5 циклоалкилC1-6алкил, 

диалкиламино, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-

6алкил, C1-6алкилтио група, 

тетрахидрофуранил, тетрахидрофуранилC1-

6алкил, тетрахидропиранил, 

тетрахидропиранилC1-6алкил; или R4 и R5 

заедно формираат несупституиран или 

супституиран со еден или повеќе C1-3алкил, 

C1-3алкокси, халоС1-3алкил, C1-

3алкилкарбонил 3 до 7-член заситен прстен, 

при што членовите на прстенот се избираат од 

групата составена од јаглерод, азот, кислород и 

сулфур;  

R6 е водород, атом на халоген или C1-6алкил, 

хидроксил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-

6алкил, халоС1-6алкил, амино група; или 

фармацевтски прифатливи соли, енантиомери, 

дијастереомери, солвати и нивни хидрати. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/335, A 61K 9/10, A 61K 31/58  

(11)  12131   (13) Т1 

(21)  2021/765   (22) 27/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2975MU2013  13/09/2013  IN 

(96)  04/09/2014 EP14781946.0 

(97)  30/06/2021 EP3043773 

(73)  Glenmark Specialty S.A. Avenue Léopold-

Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds, 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)  DHUPPAD, Ulhas; KATKURWAR, Ashok; 

GUPTA, Yashwant; ANKAM, Rajesh and 

DHATRAK, Chandrakant 

(54)  СТАБИЛНА ФИКСНА ДОЗА 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ 

МОМЕТАЗОН И ОЛОПАТАДИН ЗА НАЗАЛНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Воден фармацевтски состав со 

стабилна фиксна доза за назална употреба кај 

човек, наведениот состав е суспензија која 

содржи а) 0,001 % w/w до 0,075 % w/w 

мометазон или негова сол во форма на 

честички; б) 0,5 % w/w до 0,8 % w/w олопатадин 

или негова сол во растворена форма; и в) 

хидроколоид во количина од најмалку 0,1% w/w 

и доволен за да спречи фаза на сепарација 

најмалку 24 часа на амбиентални услови.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 08B 37/00, C 08J 3/075, C 08L 5/08, A 

61K 8/73, A 61K 47/36, A 61K 31/728, A 61K 

9/00, A 61L 27/52  

(11)  12129   (13) Т1 

(21)  2021/769   (22) 25/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  11006559  10/08/2011  EP 

(96)  31/07/2012 EP12755897.1 

(97)  15/09/2021 EP2742070 

(73)  Glycores 2000 srl Via Mac Mahon, 43 

20155 Milan, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  ORESTE, Pasqua, Anna 

(54)  МРЕЖЕСТА ХИЈАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА 

СО НИСКА МОЛЕКУЛАРНА МАСА, ОТПОРНА 

НА РАСПАЃАЊЕ 

(57)  1  Процес на подготовка на 

вискоеластичен, цврст и транспаретен мрежест 

хидрогел на хијалуронската  киселина со ниска  

молекуларна тежина, кој се состои од реакција 

на 

8-40 % раствор на субстрат на натриум 

хијалуронат со просечна молекуларна тежина 

од 50,000 Da до 100,000 Da во 0.75% -1.5% 

воден рствор на натриум хидроксид со 

определено количество од 1,4-бутандиол 

диглицидил етер соодветен на 180 мола до 500 

мола на мол од субстрат на натриум 

хиалуронат на температура од 45 до 60оС во 

времетраење од 3 до 8 часа. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/165, A 61K 31/19, A 61P 25/02  

(11)  12057   (13) Т1 

(21)  2021/775   (22) 29/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  16151618  15/01/2016  EP and 16190871  

27/09/2016  EP 

(96)  13/01/2017 EP17701646.6 

(97)  21/07/2021 EP3402474 

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

Della Battaglia 12 20122 Milano, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ALLEGRETTI, Marcello; BRANDOLINI, Laura 

and RUFFINI, Pier Adelchi 

(54)  IL-8 ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТМАНОТ НА ХЕМОТЕРАПИСКИ-

ИНДУЦИРАНА ПЕРИФЕРНА НЕВРОПАТИЈА 

(57)  1  Инхибитор на IL-8 за употреба во 

превенцијата и/или третман на хемотераписки-

индуцирана невропатија, каде што споменатиот 

инхибитор на IL-8 е: 

соединение со формула (I) 

 

  

каде што 

 

- R1 е водород или CH3; 

- R2 е водород или линеарен C1-C4 алкил, по 

можност да е водород; 

- Y е хетероатом избран од S, O и N;  

по можност да е S; 

- Z е избран од халоген, линеарен или 

разгранет C1-C4 алкил, C2-C4 алкенил, C2-C4 

алкинил, C1-C4 алкокси, хидроксил, карбоксил, 

C1-C4 ацилокси, фенокси, цијано, нитро, амино, 

C1-C4 ациламино, хало C1-C3 алкил, хало C1-

C3 алкокси, бензоил, линеарен или разгранет 

C1-C8 алкансулфонат, линеарен или разгранет 

C1-C8 алкансулфонамид, линеарен или 

разгранет C1-C8 алкилсулфонилметил; по 

можност да е трифлуорометил; 

- X е OH или остаток со формула NHR3; каде 

што  

R3 е избран од: 

 

- водород, хидроксил, линеарен или разгранет 

C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, C2-C6 

алкенил, C1-C5 алкокси, или 

- C1-C6 фенилалкил,каде што  алкил,  

циклоoалкил или алкенил група може да бидат 

супституирани со COOH остаток, или 



 

 

149 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

- остаток со формула SO2R4 каде што R4 е C1-

C2 алкил, C3-C6   циклоалкил, C1-C3 

халоалкил; 

или 

соединение со формула (II) 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде што: 

 

- R4 е линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

бензоил, фенокси, 

трифлуорометансулфонилокси; по можност да 

е избран од бензоил, изобутил и 

трифлуорометансулфонилокси. 

- R5 е H или линеарен или разгранет C1-C3 

алкил, по можност да е H; 

- R6 е линеарен или разгранет C1-C6 алкил или 

трифлуорометил; по можност, е линеарен или 

разгранет C1-C6 алкил, попожелно да е CH3. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/14, A 61K 31/4174, A 61K 45/06, A 

61K 9/107, A 61K 47/18, A 61K 47/44, A 61K 

9/06, A 61K 47/14  

(11)  12132   (13) Т1 

(21)  2021/776   (22) 29/09/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201711512  18/07/2017  GB and 100445  

20/09/2017  LU 

(96)  05/07/2018 EP18745504.3 

(97)  18/08/2021 EP3654973 
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(73)  Katholieke Universiteit Leuven  

KU Leuven Research & Development and 

Universiteit Antwerpen Waaistraat 6 Box 5105 

3000 Leuven, BE and Prinsstraat 13 2000 

Antwerpen, BE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CAMMUE, Bruno; THEVISSEN, Karin; DE 

CREMER, Kaat and COS, Paul 

(54)  СОСТАВИ ПРОТИВ КАНДИДА 

ИНФЕКЦИИ 

(57)  1  Состав за локална употреба кој содржи 

миконазол или негова сол и домифен бромид 

како активни состојки за употреба во лекување 

или спречување на габична инфекција.   

има уште 14 патентни барања 

 

(11)  12133   (13) Т1 

(21)  2021/781   (22) 01/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201511034264  31/12/2015  CN 

(96)  13/12/2016 EP16880940.8 

(97)  07/07/2021 EP3425055 

(73)  Creative Biosciences (Guangzhou) Co., 

Ltd. 

6th Floor, Building A2 11 Kaiyuan Avenue 

Science City 

Guangzhou High-Tech Industrial, Development 

Zone Guangzhou, Guangdong 510530, CN 

(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)  ZOU, Hongzhi; NIU, Feng; WU, Shan; ZHAO, 

Rongsong and YU, Hao 
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(54)  МОЛЕКУЛАРНО 

ОТКРИВАЊЕ/ДИЈАГНОСТИЧКИ РЕАГЕНС ЗА 

ТУМОР 

(57)  1  Реагенс за откривање на метилација на 

ген SDC2, кој содржи прајмери за засилување 

како што е прикажано во СЕКВ ИД БР.3 и СЕКВ 

ИД БР.4.   

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/192, A 61K 9/16, A 61K 9/14, A 

61K 9/00  

(11)  12184   (13) Т1 

(21)  2021/782   (22) 01/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  15195257  18/11/2015  EP 

(96)  18/11/2016 EP16797954.1 

(97)  29/09/2021 EP3377044 

(73)  HERMES PHARMA GmbH Georg-Kalb-Str. 

5 82049 Pullach, 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)  HAALA, Josef; ARMSTRONG, Annemarie 

and GARSUCH, Verena 

(54)  ИБУПРОФЕН СОСТАВИ ЗА ДИРЕКТНА 

ОРАЛНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Фармацевтски состав за директна 

орална употреба без вода формулиран како 

течен прашок кој содржи необложени честички 

од ибупрофен, хидрофилен, растворлив во 

вода, гелиран полимер, кој не е вкрстено 

поврзан и барем уште еден фармацевтски 
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прифатлив ексципиенс, каде што  

(а) средната вредност големината на 

честичките на честичките од ибупрофен се 

движи од 200 µm до 400 µm; и каде што  

(б) не повеќе од 10 wt.-% од честичките на 

ибупрофен имаат дијаметар на сито помал од 

150 µm, и/или  

(в) не повеќе од 5 wt.-% од честичките на 

ибупрофен имаат дијаметар на сито од помалку 

од 100 µm. 

  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4439, A 61K 9/14, A 61K 9/16, A 

61K 9/48, A 61K 9/50, A 61P 7/02  

(11)  12103   (13) Т1 

(21)  2021/783   (22) 01/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  2012MUM461  21/02/2012  IN 

(96)  21/02/2013 EP13704974.8 

(97)  04/08/2021 EP2817000 

(73)  TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. 

Carrer de Sant Martí, 75-97 08107 Martorelles 

Barcelona, ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PILGAONKAR, Pratibha S.; RUSTOMJEE, 

Maharukh T. and GANDHI, Anilkumar S. 

(54)  ОРАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА 

ДАБИГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ 

(57)  1  Состав којшто содржи смеса од барем 

два типа на честички кадешто a) првиот тип на 

честички содржи дабигатран етексилат мезилат 

и којшто е слободен од киселини; и b) вториот 

тип на честички содржи барем еднa 

фармацевтскa прифатлива органска киселина и 

кадешто барем еден тип на честички се 

обложени со заштитен слој на обложување и 

кадешто составот содржи од 0.01 wt% до 90 

wt% на дабигатран етексилат мезилат, 

базирано од вкупната тежина од составот.  

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/63, C 12N 15/1C 12N 9/22, C 12N 

15/85, C 12N 15/90, A 61K 48/00  

(11)  12064   (13) Т1 

(21)  2021/785   (22) 04/10/2021 

(45) 30/11/2021 
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(30)  201361844890 P  11/07/2013  US and 

201361886545 P  03/10/2013  US 

(96)  11/07/2014 EP14823392.7 

(97)  25/08/2021 EP3019619 

(73)  ModernaTX, Inc. 200 Technology Square 

Cambridge, MA 02139, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HOGE, Stephen, G.; HUANG, Eric, Yi-chun 

and CHAKRABORTY, Tirtha 

(54)  СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ СИНТЕТСКИ 

ПОЛИНУКЛЕОТИДИ КОИ КОДИРААТ CRISPR 

ПОВРЗАНИ ПРОТЕИНИ И СИНТЕТИЧКИ 

SGRNAS И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА 

(57)  1  Синтетички полинуклеотид каде што 

уридин е заменет 100% со 1-метил-

псеудуридин, синтетичкиот полинуклеотид го 

опфаќа првиот регион на поврзани нуклеозиди, 

наведениот прв регион кодира протеин поврзан 

со CRISPR избран од групата составена од 

протеини поврзани со CRISPR кои имаат било 

кој од секвенци на аминокиселини СЕКВ ИД БР. 

67, 8, 9, 62, 63, 64 или 65 или кодирани со која 

било секвенца од нуклеинска киселина СЕКВ 

ИД БР. 1-6 или 110-112.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  G 01N 33/50, C 12Q 1/68, A 61K 39/00, A 

61P 35/00  

(11)  12182   (13) Т1 

(21)  2021/786   (22) 04/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  PCT/EP2011/002576  24/05/2011  -- and 

PCT/EP2012/000006  02/01/2012  -- 

(96)  23/05/2012 EP18199105.0 

(97)  08/09/2021 EP3473267 

(73)  TRON - Translationale Onkologie an der 

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and 

BioNTech SE Freiligrathstrasse 12 55131 

Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 

Mainz, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian; 

KOSLOWSKI, Michael; OMOKOKO, Tana; DIKEN, 

Mustafa; DIEKMANN, Jan; BRITTEN, Cedrik; 

CASTLE, John; LÖWER, Martin; RENARD, 

Bernhard and DE GRAAF, Johannes Hendrikus 

(54)  ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ВАКЦИНИ ЗА 

КАНЦЕР 

(57)  1  Индивидуализирана вакцина за канцер 

за употреба во метод на лекување на пациент 

со канцер, наведениот метод ги опфаќа 

чекорите:  

(А) обезбедување на индивидуализирана 

вакцина за канцер со метод што ги опфаќа 

чекорите: 

(а) идентификување на соматски мутации 
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специфични за канцер во примерок од тумор од 

пациент со канцер да обезбеди потпис на 

мутацијата на канцерот на пациентот со канцер, 

кој вклучува 

(аа) добивање информации за секвенца на 

нуклеинска киселина со секвенционирање на 

геномска ДНК и/или РНК од примерок од тумор 

кај пациент со канцер, 

(бб) добивање информации за референтната 

секвенца на нуклеинска киселина со 

секвенционирање на ДНК или РНК на нормални 

неканцерогни клетки добиени од пациент со 

канцер, и  

(вв) споредување на информациите за 

секвенцата на нуклеинска киселина од 

примерокот од туморот добиени во чекор (аа) 

со информациите за референтната секвенца на 

нуклеинска киселина добиени во чекор (бб); и  

(б) обезбедување на РНК вакцина со потпис на 

мутацијата на канцерот добиен во чекор (а), 

каде што РНК вакцината содржи РНК што 

кодира рекомбинантен полиепитопичен 

полипептид кој содржи нео-епитопи базирани 

на мутација; и  

(Б) давање на индивидуализирана вакцина за 

канцер на пациентот со канцер. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/506, A 61K 47/02, A 61K 9/08, A 

61P 9/10  

(11)  12102   (13) Т1 

(21)  2021/789   (22) 05/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  1650260  29/02/2016  SE 

(96)  27/05/2017 EP17760399.0 

(97)  21/07/2021 EP3423060 

(73)  Hamra Invest AB and Brain Consultant 

Nils Gunnar Wahlgren AB Hägervägen 27 746 

34 Bålsta, SE and Sagostigen 8 167 54 

Bromma, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ERIKSSON, Ulf and WAHLGREN, Nils 

Gunnar 

(54)  ИМАТИНИБ ЗА УПОТРЕБА ПРИ 

ТРЕТМАН НА МОЗОЧЕН УДАР 
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(57)  1  Иматиниб за употреба при третман на 

мозочен удар, се карактеризира со тоа што 

наведениот Иматиниб се дава на пациент во 

доза од 650 mg/ден или поголема, најмалку 3 

последователни дена, пожелно најмалку 4 

последователни дена, а најпожелно најмалку 5 

последователни дена.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 23C 20/00  

(11)  12063   (13) Т1 

(21)  2021/793   (22) 06/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  1463439  30/12/2014  FR 

(96)  28/12/2015 EP15823372.6 

(97)  08/09/2021 EP3240430 

(73)  Institut national de recherche pour 

l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 

and Institut Supérieur Des Sciences 

Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles Et 

Du Paysage 147 rue de l'Université 75007 Paris, 

FR and 65 Rue de Saint Brieuc 35000 Rennes, 

FR 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  GARRIC, Gilles; LEONIL, Joëlle; JEANTET, 

Romain; GAUCHERON, Frédéric; SCHUCK, 

Pierre and LORTAL, Sylvie 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СИРЕН ПРОИЗВОД, ПОЖЕЛНО ВИДОВИ НА 

СИРЕЊЕ, СПЕЦИЈАЛИТЕТИ ОД СИРЕЊЕ 

ИЛИ ЗАМEНИ ЗА СИРЕЊЕ  

(57)  1  Постапка за производство на сирен 

производ, пожелно видови на сирење, 

специјалитети од сирење или замени за 

сирење, 

каде што споменатата постапка е назначена со 

тоа, што ги опфаќа следниве последувателни 

фази: 

a) фаза на обезбедување A) : 

 

- најмалку на една ароматична матрица, во 

конзистенција од течна до пастеста, која се 

добива од фаза на култивирање на најмалку 

еден ароматизиран микроорганизам во подлога 

за култивирање, 

- најмалку на една текстурна матрица, во 

конзистенција од течна до пастеста, која е 
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изведена за добивање на текстура на 

споменатиот производ, 

каде што споменатата најмалку една текстурна 

матрица опфаќа помеѓу 5mas.% и 25mas.% 

протеини и помеѓу 3mas.% и 30mas.% масти, 

каде што најмалку некои споменати протеини ги 

сочинуваат коагулационите протеини кои можат 

да коагулираат поради формирање на гел, 

потоа 

 

b) фаза на мешање B) на споменатата најмалку 

една ароматична матрица и споменатата 

најмалку една текстурна матрица чии 

коагулациони протеини не се подложени на 

претходна коагулација, 

потоа 

c) фаза на текстурирање C), при што 

мешавината од фазата на мешање B) се 

подложува на физичко-хемиски услови на 

текстурирање на кои треба да се осигура 

коагулација на споменатите коагулациони 

протеини за да се формира споменатиот гел, 

каде што споменатите физичко-хемиски услови 

на текстурирање се подесени според бараната 

крајна текстура за споменатиот сирен производ, 

каде што споменатата текстурна матрица ја 

сочинува ретентат кој е добиен со техника на 

филтрирање на млечен производ и/или 

растителен сок и во кој е задржан особено 

најмалку еден дел од протеините од млечниот 

производ и/или растителниот сок. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07C 69/24, C 07C 69/533, C 07C 67/08, C 

11C 3/08, C 11C 3/00, A 61K 31/23  

(11)  12062   (13) Т1 

(21)  2021/794   (22) 06/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  UB20153130  14/08/2015  IT 

(96)  09/08/2016 EP16767360.7 

(97)  15/09/2021 EP3334705 

(73)  Pharmanutra S.p.A. Via delle Lenze 216/B 

56122 Pisa, IT 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 

(72)  LACORTE, Andrea; TARANTINO, Germano 

and BONDIOLI, Paolo 
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(54)  ЦЕТИЛИРАНИ МАСНИ КИСЕЛИНИ, 

СИСТЕМ ЗА НИВНА ПРИПРЕМА И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Постапка за припрема на мешавина на 

цетилирани масни киселини (MI), која опфаќа 

фази на: 

- доведување во контакт, во сад (3) на реактор 

(2), најмалку една масна киселина избрана од 

групата која опфаќа или, алтернативно, која ја 

сочинуваат миристинска киселина, олеинска 

киселина или нивни мешавини, со цетил 

алкохол и метален катализатор, во отсуство на 

растворувач, за да се добие реакциона 

мешавина (15); 

- загревање на споменатата реакциона 

мешавина (15) до реакциона температура 

опфатена од 150°C до 200°C и реакционен 

притисок од 101325 Pa (1 атмосфера), за да 

дојде до реакција на естерификација со 

почетно формирање на естери на цетилирани 

масни киселини и водата од естерификацијата; 

- овозможување да споменатата реакциона 

мешавина (15) реагира во тек на реакционото 

време опфатено од 1 час до 8 часа до 

завршеток на споменатата реакција на 

естерификација за да се дојде до потполно 

формирање на мешавина на цетилирани масни 

киселини (MI) и потполното отстранување на 

споменатата вода од естерификација, каде што 

следното се постигнува со воведување на 

проток на инертен гас во садот (3) на 

споменатиот реактор (2) во тек на севкупното 

реакционо време. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  G 01N 23/083, G 01N 23/20, C 07D 473/32, 

A 61K 31/52, A 61P 35/00  

(11)  12061   (13) Т1 

(21)  2021/795   (22) 06/10/2021 

(45) 30/11/2021 

(30)  201662317468 P  01/04/2016  US 

(96)  31/03/2017 EP17776743.1 

(97)  28/07/2021 EP3436019 

(73)  Signal Pharmaceuticals, LLC 

10300 Campus Point Drive, Suite 100 San 

Diego, CA 9212US 

(74)  АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје 
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(72)  KREILEIN, Matthew, M.; XU, Jean; HUANG, 

Lianfeng; CHEN, Zheng; FERNANDEZ, Paul, F.; 

GAEBELE, Tracy, L.; JACKSON, Matthew, J.; LU, 

Xiaoling and WU, Wenju 

(54)  (1S,4S)-4-(2-(((3S,4R)-3-

ФЛУОРОТЕТРАХИДРО-2Н-ПИРАН-4-

ИЛ)АМИНО)-8-((2,4,6-ТРИХЛОР 

ОФЕНИЛ)АМИНО)-9Н-ПУРИН-9-ИЛ)-1-

МЕТИЛИКЛОХЕКСАН-1-КАРБОКСАМИД И 

МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Кристална форма која содржи 

Соединение или негов тавтомер:  

  

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 7.3, 8.5, 18.2, и 

21.3° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 13.8, 19.5, 20.0, и 

20.8° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 7.7, 8.9, 10.3, и 

18.3° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 7.4, 8.7, 10.и 18.1° 

2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 7.8, 14.6, 17.5, и 

22.2° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 9.4, 11.8, 18.0, и 

18.3° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 9.9, 15.3, 18.4, и 

22.9° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 7.7, 8.9, 10.3, и 

18.2° 2θ (± 0.2° 2θ); или 

која има шема за дифракција на прав на Х-

зраци која содржи врвови на 6.3, 15.7, 18.и 

20.0° 2θ (± 0.2° 2θ). 

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) 

8A61B5/053 8A61B5/00 12120 T1 

8A61K31/4709 8A61K33/00 12070 T1 

8C07D413/14 8C07D405/14 12078 T1 

8A61P1/00 8A61K47/40 12081 T1 

8A61K31/506 8C07D403/04 12128 T1 

8A61K31/728 8C08B37/00 12129 T1 

8A61K8/73 8C08B37/00 12129 T1 

8A61K9/00 8C08B37/00 12129 T1 

8A61P27/02 8A61K38/00 12130 T1 

8A01P1/00 8C08G73/00 12160 T1 

8A61F2/34 8A61B17/16 12161 T1 

8A61M1/12 8A61M1/12 12142 T1 

8A61P35/00 8C07D233/64 12143 T1 

8C07D401/04 8C07D233/64 12143 T1 

8A61F2/38 8A61F2/38 12146 T1 

8C07K5/065 8C07K5/065 12148 T1 

8A61M1/14 8A61M1/28 12162 T1 

8A61K31/497 8C07D401/06 12156 T1 

8A61K47/34 8A61K47/34 12172 T1 

8C07D401/12 8C07D213/75 12175 T1 

8A61P31/16 8C07H19/067 12179 T1 

8A61P35/00 8C07H19/067 12179 T1 

8C07H19/10 8C07H19/067 12179 T1 

8C07H19/11 8C07H19/067 12179 T1 

8A61K31/4745 8A61K31/4985 12093 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4985 12093 T1 

8G01N33/48 8A61K31/4985 12093 T1 

8F27D21/00 8F27B14/14 12098 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 12102 T1 

8D06F39/02 8D06F35/00 12058 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4184 12089 T1 

8A61B1/00 8A61B1/00 12091 T1 

8C07D273/00 8C07K11/02 12092 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 12101 T1 

8A61P35/00 8C07D498/18 12107 T1 

8A61K31/05 8A61K31/05 12109 T1 

8A61K31/5377 8A61K9/00 12110 T1 

8A61K39/00 8C07K16/22 12113 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 12113 T1 

8A61K31/496 8A61K9/20 12118 T1 

8C07D309/06 8C07D309/06 12119 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12121 T1 

8C07D209/30 8C07D471/04 12121 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12121 T1 

8H01M10/44 8H01M10/44 12122 T1 

8C07K16/24 8C07K16/22 12123 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 12124 T1 

8C07K14/635 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K31/58 8A61K9/10 12131 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 12136 T1 

8D21H27/40 8D21H27/10 12138 T1 

8A61K31/19 8A61K31/165 12057 T1 

8C12N15/11 8C12N9/22 12064 T1 

8C12N15/63 8C12N9/22 12064 T1 
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8C12N15/90 8C12N9/22 12064 T1 

8G10L21/038 8G10L21/038 12152 T1 

8A61P33/06 8C07D213/75 12067 T1 

8A61K9/19 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K9/48 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 12168 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 12168 T1 

8C04B7/26 8C04B7/26 12072 T1 

8A23B4/20 8A23L2/00 12176 T1 

8G21C3/58 8G21C1/07 12178 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 12181 T1 

8G01N33/50 8A61K39/00 12182 T1 

8C07D209/04 8A61K31/404 12076 T1 

8A61P1/00 8A61K38/19 12077 T1 

8A61K9/16 8A61K31/444 12153 T1 

8A61P35/00 8C12N15/09 12126 T1 

8C12N15/09 8C12N15/09 12126 T1 

8A61K31/4196 8C07D403/12 12127 T1 

8A61P9/00 8A61K33/00 12070 T1 

8A61K47/28 8A61K47/18 12074 T1 

8A61K31/4709 8C07D405/14 12078 T1 

8A61K39/02 8A61K39/00 12080 T1 

8A61K31/405 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P1/04 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P25/00 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P3/02 8A61K47/40 12081 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 12128 T1 

8A61K47/36 8C08B37/00 12129 T1 

8C08B37/00 8C08B37/00 12129 T1 

8A01N31/02 8C08G73/00 12160 T1 

8A61K35/56 8A61K31/575 12084 T1 

8A61P1/10 8A61K31/575 12084 T1 

8A61F2/46 8A61B17/16 12161 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 12147 T1 

8A61K38/00 8C07K5/065 12148 T1 

8A61P35/00 8C07K5/065 12148 T1 

8A61P35/00 8C07F15/00 12085 T1 

8A61P35/02 8C07F15/00 12085 T1 

8C07F15/00 8C07F15/00 12085 T1 

8A61K31/70 8A61M1/28 12162 T1 

8A61K47/26 8A61M1/28 12162 T1 

8A61M1/28 8A61M1/28 12162 T1 

8B65D55/06 8A61F6/00 12157 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/5377 12170 T1 

8A61K45/06 8A61K31/5377 12170 T1 

8C12P21/08 8C12P21/08 12173 T1 

8A61K31/4412 8C07D213/75 12175 T1 

8C07H19/067 8C07H19/067 12179 T1 

8C07D401/12 8C07D239/48 12186 T1 

8A61P19/00 8C07D231/56 12083 T1 

8C07D231/56 8C07D231/56 12083 T1 

8C07D403/12 8C07D231/56 12083 T1 

8C07D405/12 8C07D231/56 12083 T1 

8A61K31/00 8A61K31/4985 12093 T1 

8A61K31/47 8A61K31/4985 12093 T1 

8A61K31/42 8C07D261/18 12112 T1 

8A61M27/00 8A61F2/00 12090 T1 

8C07K11/02 8C07K11/02 12092 T1 

8C07K16/28 8C07K16/18 12101 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12110 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 12110 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 12115 T1 

8A61K31/135 8C07D309/06 12119 T1 

8A61K31/353 8C07D309/06 12119 T1 

8A61K31/47 8C07D309/06 12119 T1 

8C07D209/32 8C07D471/04 12121 T1 

8G08G1/00 8E01C1/02 12183 T1 

8G08G1/07 8E01C1/02 12183 T1 

8A61K9/00 8A61K9/14 12184 T1 

8A61K9/16 8A61K9/14 12184 T1 

8A61K31/198 8A61K9/16 12185 T1 

8A61K38/29 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K47/40 8A61K9/00 12124 T1 

8A61P19/10 8A61K9/00 12124 T1 

8A61P29/00 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K31/07 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K31/122 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K31/568 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K33/26 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K47/14 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K9/10 8A61K9/00 12125 T1 
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8A61L15/48 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K31/14 8A61K31/4174 12132 T1 

8A61K31/4174 8A61K31/4174 12132 T1 

8A61K45/06 8A61K31/4174 12132 T1 

8A61K47/14 8A61K31/4174 12132 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 12057 T1 

8A61K31/23 8C07C67/08 12062 T1 

8C11C3/00 8C07C67/08 12062 T1 

8C12N15/85 8C12N9/22 12064 T1 

8A61P35/02 8A61K9/14 12165 T1 

8A61P11/00 8A61P1/00 12068 T1 

8A61K36/53 8A61K36/53 12071 T1 

8G21C1/07 8G21C1/07 12178 T1 

8G21C3/28 8G21C1/07 12178 T1 

8A61K31/404 8A61K31/404 12076 T1 

8C07D487/08 8A61K31/404 12076 T1 

8C07D513/08 8A61K31/404 12076 T1 

8A61K38/19 8A61K38/19 12077 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12159 T1 

8A61K38/36 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K47/18 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K47/26 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K31/519 8A61K33/00 12070 T1 

8A61P43/00 8A61K33/00 12070 T1 

8A61K31/4035 8C07D405/14 12078 T1 

8F02B51/00 8C10L1/08 12079 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 12080 T1 

8A61K31/352 8A61K47/40 12081 T1 

8A61K45/06 8A61K47/40 12081 T1 

8A61K47/40 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P29/00 8A61K47/40 12081 T1 

8A61L27/52 8C08B37/00 12129 T1 

8A61P27/16 8A61K38/00 12130 T1 

8C07D407/10 8A01N35/00 12082 T1 

8A01N25/24 8C08G73/00 12160 T1 

8C08G73/00 8C08G73/00 12160 T1 

8A61K39/00 8C07K16/18 12154 T1 

8A61P35/00 8A61K9/20 12155 T1 

8C07D257/04 8C07D401/06 12156 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 12156 T1 

8A61K39/395 8C07K16/32 12171 T1 

8C07K16/12 8C12P21/08 12173 T1 

8A61P19/04 8C07D231/56 12083 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 12093 T1 

8A61K31/53 8A61K31/4985 12093 T1 

8A61K45/06 8A61K31/337 12099 T1 

8A61K9/48 8A61K9/16 12103 T1 

8A61P25/00 8A61P25/00 12105 T1 

8D06F35/00 8D06F35/00 12058 T1 

8A61P1/04 8A61K31/4184 12089 T1 

8C07D498/16 8C07D498/18 12107 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 12110 T1 

8C07D209/42 8C07D471/04 12121 T1 

8G08G1/04 8E01C1/02 12183 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K9/107 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K51/10 8A61K39/00 12137 T1 

8C10B47/30 8C10B47/30 12141 T1 

8C07C67/08 8C07C67/08 12062 T1 

8C07C69/24 8C07C67/08 12062 T1 

8C12N15/62 8C07K14/705 12164 T1 

8A61K9/08 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K9/20 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K31/454 8C07D401/14 12168 T1 

8C07D231/14 8C07D401/14 12168 T1 

8A61P11/06 8A61P1/00 12068 T1 

8G21C21/14 8G21C1/07 12178 T1 

8G21C3/42 8G21C1/07 12178 T1 

8F26B5/06 8F26B5/06 12075 T1 

8A61P31/14 8A61K31/404 12076 T1 

8A61K31/444 8A61K31/444 12153 T1 

8A61P35/00 8A61K31/444 12153 T1 

8C09K5/04 8C09K5/04 12158 T1 

8A61P41/00 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K45/06 8A61K38/00 12095 T1 

8C07D277/56 8C07D277/56 12096 T1 

8A61P35/02 8C12N15/09 12126 T1 

8A61P37/04 8C12N15/09 12126 T1 

8C12N7/01 8C12N15/09 12126 T1 

8A61P31/12 8C07D403/12 12127 T1 

8A61P31/14 8C07D403/12 12127 T1 

8A61P17/00 8A61K33/00 12070 T1 
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8A61P35/00 8C07D405/14 12078 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 12078 T1 

8C07D417/14 8C07D405/14 12078 T1 

8A61K31/19 8A61K47/40 12081 T1 

8A61K31/198 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P1/12 8A61K47/40 12081 T1 

8C08B37/16 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P25/24 8A61K31/575 12084 T1 

8A61F2/30 8A61B17/16 12161 T1 

8A61F2/36 8A61B17/16 12161 T1 

8A61K31/4439 8C07D233/64 12143 T1 

8C07D233/64 8C07D233/64 12143 T1 

8A47B81/02 8A47B49/00 12145 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 12147 T1 

8A61K9/20 8A61K45/06 12149 T1 

8A61K9/08 8A61M1/28 12162 T1 

8A61P7/08 8A61M1/28 12162 T1 

8A61K31/4196 8C07D401/06 12156 T1 

8A61P31/06 8C07D401/06 12156 T1 

8C07D405/06 8C07D401/06 12156 T1 

8A61F6/00 8A61F6/00 12157 T1 

8A61P35/00 8A61K31/5377 12170 T1 

8C07K16/06 8C07K16/32 12171 T1 

8C07K16/32 8C07K16/32 12171 T1 

8A61P21/00 8C07D231/56 12083 T1 

8A61P43/00 8C07D231/56 12083 T1 

8A61K31/4184 8C07D401/04 12086 T1 

8H04L5/14 8H04W28/06 12087 T1 

8G01N33/574 8A61K31/4985 12093 T1 

8C23C2/00 8F27B14/14 12098 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 12103 T1 

8A61K9/50 8A61K9/16 12103 T1 

8A61P35/00 8C12N15/113 12104 T1 

8A61K31/52 8A61K31/52 12061 T1 

8E03B7/04 8E03B7/04 12088 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/4184 12089 T1 

8A61K9/28 8A61K31/4184 12089 T1 

8A61K9/19 8A61K9/00 12110 T1 

8A61B17/00 8A61F5/00 12111 T1 

8A61B17/068 8A61F5/00 12111 T1 

8A61N1/36 8A61F5/00 12111 T1 

8A61K31/506 8C07D471/04 12115 T1 

8C25C7/06 8C25C1/18 12116 T1 

8C07D513/04 8C07D471/04 12121 T1 

8E01C1/02 8E01C1/02 12183 T1 

8A61P19/02 8A61K9/00 12124 T1 

8A61P19/08 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K9/10 8A61K9/10 12131 T1 

8C09D4/06 8C09D4/06 12134 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 12136 T1 

8A61K45/06 8A61K39/00 12137 T1 

8A61P37/04 8A61K39/00 12137 T1 

8G01N33/574 8A61K39/00 12137 T1 

8C11C3/08 8C07C67/08 12062 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 12165 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 12167 T1 

8A61K31/497 8C07D401/14 12168 T1 

8H01H71/40 8H01H71/40 12069 T1 

8A61P17/14 8A61K36/53 12071 T1 

8F24F11/00 8F24F11/00 12177 T1 

8A61P25/00 8A61K31/404 12073 T1 

8C07K16/24 8A61K38/19 12077 T1 

8A61K9/14 8A61K31/444 12153 T1 

8A61K9/00 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K45/06 8C07D403/12 12127 T1 

8A61K33/00 8A61K33/00 12070 T1 

8A61K47/24 8A61K47/18 12074 T1 

8C07D405/06 8C07D405/14 12078 T1 

8C07D409/14 8C07D405/14 12078 T1 

8A61K31/167 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P25/18 8A61K47/40 12081 T1 

8C07D487/04 8C07D403/04 12128 T1 

8C08J3/075 8C08B37/00 12129 T1 

8C08L5/08 8C08B37/00 12129 T1 

8A61P17/02 8A61K38/00 12130 T1 

8A61P9/14 8A61K38/00 12130 T1 

8A01N35/00 8A01N35/00 12082 T1 

8C07D213/50 8A01N35/00 12082 T1 

8A61K31/56 8A61K31/575 12084 T1 

8C07J41/00 8A61K31/575 12084 T1 

8A61B17/16 8A61B17/16 12161 T1 

8A47B49/00 8A47B49/00 12145 T1 
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8C07D401/14 8C07D401/14 12147 T1 

8C07D403/12 8C07D401/14 12147 T1 

8C07D405/12 8C07D401/14 12147 T1 

8C07K5/02 8C07K5/065 12148 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 12155 T1 

8C07D403/04 8A61K9/20 12155 T1 

8C07D249/06 8C07D401/06 12156 T1 

8C07D403/06 8C07D401/06 12156 T1 

8G01N33/50 8A61K31/5377 12170 T1 

8A61P35/00 8C07K16/32 12171 T1 

8A61K39/40 8C12P21/08 12173 T1 

8A61K31/44 8C07D213/75 12175 T1 

8A61P29/00 8C07D213/75 12175 T1 

8C07D403/12 8C07D239/48 12186 T1 

8C07D413/12 8C07D239/48 12186 T1 

8C07D401/12 8C07D231/56 12083 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 12086 T1 

8E02F9/28 8E02F9/28 12097 T1 

8A61P31/00 8A61K31/337 12099 T1 

8A61P9/10 8A61K31/506 12102 T1 

8A61K9/14 8A61K9/16 12103 T1 

8A61P37/06 8A61P25/00 12105 T1 

8G01N23/083 8A61K31/52 12061 T1 

8A61F2/00 8A61F2/00 12090 T1 

8A61F2/04 8A61F2/00 12090 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 12110 T1 

8A61P35/00 8A61K9/00 12110 T1 

8A61B1/313 8A61F5/00 12111 T1 

8A61F5/00 8A61F5/00 12111 T1 

8A61K39/395 8C07K16/22 12113 T1 

8A61K31/4545 8C07D471/04 12115 T1 

8C25C7/02 8C25C1/18 12116 T1 

8A61K31/407 8C07D471/04 12121 T1 

8A61K31/192 8A61K9/14 12184 T1 

8A61P35/00 8A61K9/16 12185 T1 

8A61K31/05 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K31/197 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K47/44 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K31/335 8A61K9/10 12131 T1 

8C07K16/30 8A61K39/00 12137 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 12139 T1 

8A23L3/10 8A23L3/10 12140 T1 

8C07D213/75 8C07D213/75 12067 T1 

8A61K31/506 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K9/16 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 12166 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 12168 T1 

8F24F11/00 8F24F11/00 12177 T1 

8A61P25/00 8C07D487/04 12181 T1 

8C07D209/14 8A61K31/404 12076 T1 

8A61K47/18 8A61K47/18 12074 T1 

8F02B49/00 8C10L1/08 12079 T1 

8C08L5/16 8A61K47/40 12081 T1 

8C12N9/10 8A61K47/40 12081 T1 

8A61K31/53 8C07D403/04 12128 T1 

8A61P25/02 8A61K38/00 12130 T1 

8C07C49/784 8A01N35/00 12082 T1 

8C07D319/18 8A01N35/00 12082 T1 

8C07D409/10 8A01N35/00 12082 T1 

8A01N33/12 8C08G73/00 12160 T1 

8C08L101/00 8C08G73/00 12160 T1 

8A61K31/575 8A61K31/575 12084 T1 

8A61K45/06 8A61K31/575 12084 T1 

8C07D491/056 8C07D401/14 12147 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 12149 T1 

8A61K9/14 8A61K45/06 12149 T1 

8A61K9/16 8A61K45/06 12149 T1 

8C07D209/04 8A61K45/06 12149 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 12154 T1 

8A61K31/4192 8C07D401/06 12156 T1 

8A61K31/506 8C07D401/06 12156 T1 

8A61P35/02 8A61K31/5377 12170 T1 

8C07K1/18 8C07K16/32 12171 T1 

8A61K39/085 8C12P21/08 12173 T1 

8C07D213/75 8C07D213/75 12175 T1 

8A61P31/14 8C07H19/067 12179 T1 

8A61P31/18 8C07H19/067 12179 T1 

8A61K31/506 8C07D239/48 12186 T1 

8C07D405/12 8C07D239/48 12186 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 12086 T1 

8H04W28/06 8H04W28/06 12087 T1 

8A61K31/4545 8A61K31/4985 12093 T1 



 

 

164 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

8A61K48/00 8C12N15/113 12100 T1 

8A61K31/4439 8A61K9/16 12103 T1 

8A61P7/02 8A61K9/16 12103 T1 

8G01N33/50 8G01N33/50 12106 T1 

8G01N33/68 8G01N33/50 12106 T1 

8A61P9/00 8C07D261/18 12112 T1 

8C12N15/10 8C12N15/10 12060 T1 

8C07D473/32 8A61K31/52 12061 T1 

8A61M1/00 8A61F2/00 12090 T1 

8C07K16/30 8C07K16/18 12101 T1 

8C07K16/08 8G01N33/574 12108 T1 

8A61P41/00 8A61K31/05 12109 T1 

8A61B17/32 8A61F5/00 12111 T1 

8H05K7/20 8H05K7/20 12114 T1 

8C25C7/04 8C25C1/18 12116 T1 

8H01M10/54 8C25C1/18 12116 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 12118 T1 

8A61K31/36 8C07D309/06 12119 T1 

8A61K9/14 8A61K9/14 12184 T1 

8A61P19/00 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K38/05 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K9/107 8A61K31/4174 12132 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 12136 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 12137 T1 

8D21H27/10 8D21H27/10 12138 T1 

8D21H27/30 8D21H27/10 12138 T1 

8A23B4/005 8A23L3/10 12140 T1 

8C09B61/00 8A23L3/10 12140 T1 

8C07C69/533 8C07C67/08 12062 T1 

8A61K48/00 8C12N9/22 12064 T1 

8A61P35/00 8A61K31/711 12066 T1 

8C07K14/705 8C07K14/705 12164 T1 

8A61K9/00 8A61K9/14 12165 T1 

8A61K31/4045 8A61K9/20 12166 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 12167 T1 

8A61K31/415 8C07D401/14 12168 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/14 12168 T1 

8C07D403/10 8C07D401/14 12168 T1 

8A61P17/00 8A61P1/00 12068 T1 

8A61P19/00 8C07D487/04 12181 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12181 T1 

8C07D471/08 8A61K31/404 12076 T1 

8A61P19/02 8A61K38/19 12077 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 12159 T1 

8A61P7/04 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12095 T1 

8A61P9/00 8C07D277/56 12096 T1 

8A61K31/17 8A61K33/00 12070 T1 

8A61P11/00 8A61K33/00 12070 T1 

8A61K31/4155 8C07D405/14 12078 T1 

8C07D451/02 8C07D405/14 12078 T1 

8C10L1/08 8C10L1/08 12079 T1 

8C10L1/10 8C10L1/08 12079 T1 

8A61K9/14 8A61K47/40 12081 T1 

8A61K31/12 8A01N35/00 12082 T1 

8A61P25/00 8A01N35/00 12082 T1 

8C07D405/10 8A01N35/00 12082 T1 

8C07D409/06 8A01N35/00 12082 T1 

8A61F2/32 8A61B17/16 12161 T1 

8A61K31/4174 8C07D233/64 12143 T1 

8A47B77/10 8A47B49/00 12145 T1 

8C07D215/00 8A61K45/06 12149 T1 

8A61K31/498 8A61K9/20 12155 T1 

8A61K47/18 8A61K9/20 12155 T1 

8A61K9/48 8A61K9/20 12155 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/06 12156 T1 

8A61K31/501 8C07D401/06 12156 T1 

8A61P43/00 8A61K31/5377 12170 T1 

8G09F3/20 8G09F3/20 12174 T1 

8C07D407/04 8C07D407/04 12180 T1 

8A61P31/12 8C07D239/48 12186 T1 

8C07D239/48 8C07D239/48 12186 T1 

8A61P19/02 8C07D231/56 12083 T1 

8H04L5/00 8H04W28/06 12087 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/4985 12093 T1 

8C07K16/28 8A61K31/4985 12093 T1 

8F27B14/14 8F27B14/14 12098 T1 

8A61K31/337 8A61K31/337 12099 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/337 12099 T1 

8A61P35/04 8A61K31/337 12099 T1 

8C07H21/04 8C12N15/113 12100 T1 
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8C12N15/113 8C12N15/113 12100 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 12104 T1 

8C07D261/18 8C07D261/18 12112 T1 

8F24D17/00 8E03B7/04 12088 T1 

8A61B1/31 8A61B1/00 12091 T1 

8G01N33/569 8C07K16/18 12101 T1 

8C07K14/025 8G01N33/574 12108 T1 

8A61B1/04 8A61F5/00 12111 T1 

8A61B17/04 8A61F5/00 12111 T1 

8A61B17/34 8A61F5/00 12111 T1 

8A61F2/04 8A61F5/00 12111 T1 

8C25C7/00 8C25C1/18 12116 T1 

8A61K31/133 8C07D309/06 12119 T1 

8A61K31/404 8C07D471/04 12121 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 12185 T1 

8C12N15/88 8C07K16/22 12123 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 12124 T1 

8A61P43/00 8A61K9/00 12124 T1 

8A61K31/135 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K47/44 8A61K31/4174 12132 T1 

8A61K9/06 8A61K31/4174 12132 T1 

8C08F222/14 8C09D4/06 12134 T1 

8A61K45/06 8C07D487/04 12136 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 12136 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12137 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 12137 T1 

8A61P43/00 8A61K39/00 12137 T1 

8F24F13/26 8F24F13/06 12065 T1 

8A61K38/21 8A61K31/711 12066 T1 

8A61K31/44 8C07D213/75 12067 T1 

8C07C279/22 8C07D213/75 12067 T1 

8C07D401/10 8C07D401/14 12168 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 12168 T1 

8A61P1/00 8A61P1/00 12068 T1 

8A61P37/08 8A61P1/00 12068 T1 

8A61K8/00 8A61K36/53 12071 T1 

8A23L2/00 8A23L2/00 12176 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12182 T1 

8A61P35/00 8A61K39/00 12182 T1 

8A61K31/404 8A61K31/404 12073 T1 

8A61K9/20 8A61K31/444 12153 T1 

8A61K31/198 8A61K38/36 12094 T1 

8A61K38/18 8A61K38/00 12095 T1 

8C07K14/50 8A61K38/00 12095 T1 

8A61K31/426 8C07D277/56 12096 T1 

8A61B5/00 8A61B5/00 12120 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 12127 T1 

8A61K31/4418 8A61K33/00 12070 T1 

8C01B21/50 8A61K33/00 12070 T1 

8A61K9/127 8A61K47/18 12074 T1 

8F02B3/08 8C10L1/08 12079 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 12080 T1 

8A61P43/00 8A61K47/40 12081 T1 

8A61P31/14 8C07D403/04 12128 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 12130 T1 

8A61P27/06 8A61K38/00 12130 T1 

8C07D405/06 8A01N35/00 12082 T1 

8A01N25/10 8C08G73/00 12160 T1 

8A61P25/28 8A61K31/575 12084 T1 

8A61B17/17 8A61B17/16 12161 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 12147 T1 

8A61K31/404 8A61K45/06 12149 T1 

8A61K31/47 8A61K45/06 12149 T1 

8A61K31/519 8A61K47/34 12172 T1 

8C07D405/12 8C07D213/75 12175 T1 

8A61K31/7068 8C07H19/067 12179 T1 

8A61P31/12 8C07H19/067 12179 T1 

8C07H19/073 8C07H19/067 12179 T1 

8C07D311/58 8C07D407/04 12180 T1 

8A61K31/505 8C07D239/48 12186 T1 

8C07D471/04 8C07D239/48 12186 T1 

8A61K31/416 8C07D231/56 12083 T1 

8A61K31/454 8C07D231/56 12083 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 12086 T1 

8A61K47/02 8A61K31/506 12102 T1 

8A61K9/08 8A61K31/506 12102 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 12104 T1 

8A61P37/00 8A61P25/00 12105 T1 

8A61P35/00 8A61K31/52 12061 T1 

8G01N23/20 8A61K31/52 12061 T1 

8A61K31/352 8A61K31/4184 12089 T1 
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8A01N43/72 8C07K11/02 12092 T1 

8C07D498/18 8C07D498/18 12107 T1 

8G01N33/574 8G01N33/574 12108 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 12110 T1 

8A61B1/273 8A61F5/00 12111 T1 

8A61B17/064 8A61F5/00 12111 T1 

8A61B17/08 8A61F5/00 12111 T1 

8A61B17/30 8A61F5/00 12111 T1 

8C07D471/02 8C07D471/04 12115 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 12115 T1 

8C25C1/18 8C25C1/18 12116 T1 

8H01M10/06 8C25C1/18 12116 T1 

8A61P31/14 8C07D471/04 12121 T1 

8G08G1/081 8E01C1/02 12183 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 12123 T1 

8A61K31/335 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K38/28 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K9/66 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K9/70 8A61K9/00 12125 T1 

8A61K47/18 8A61K31/4174 12132 T1 

8C09D135/02 8C09D4/06 12134 T1 

8D21H11/12 8D21H27/10 12138 T1 

8D21H11/14 8D21H27/10 12138 T1 

8A23L3/16 8A23L3/10 12140 T1 

8A61P25/02 8A61K31/165 12057 T1 

8A23C20/00 8A23C20/00 12063 T1 

8C12N9/22 8C12N9/22 12064 T1 

8F24F13/06 8F24F13/06 12065 T1 

8F24F13/08 8F24F13/06 12065 T1 

8A61K31/711 8A61K31/711 12066 T1 

8C07K16/28 8A61K31/711 12066 T1 

8C07K16/30 8A61K31/711 12066 T1 

8C12N5/00 8A61K31/711 12066 T1 

8A61K38/17 8C07K14/705 12164 T1 

8C07D401/06 8C07D401/14 12168 T1 

8C07K16/24 8A61P1/00 12068 T1 

8A61K9/00 8A61K36/53 12071 T1 

8F24F3/16 8F24F11/00 12177 T1 

8G21C3/62 8G21C1/07 12178 T1 

8C12Q1/68 8A61K39/00 12182 T1 

8A61J1/10 8F26B5/06 12075 T1 

8C07D251/18 8A61K31/444 12153 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 12159 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 LEÓN, S.L.U. F 26B 5/06 MK/P/2021/0508 T1 

4D PHARMA LEÓN, S.L.U. A 61J 1/10 MK/P/2021/0508 T1 

ALX Oncology Inc. C 12N 15/62 MK/P/2021/0578 T1 

ALX Oncology Inc. C 07K 14/705 MK/P/2021/0578 T1 

ALX Oncology Inc. A 61K 38/17 MK/P/2021/0578 T1 

ARCUS Technologie GmbH & Co GTL Projekt KG C 10B 47/30 MK/P/2021/0573 T1 

AbbVie Inc. A 61P 19/02 MK/P/2021/0510 T1 

AbbVie Inc. A 61P 1/00 MK/P/2021/0510 T1 

AbbVie Inc. A 61K 38/19 MK/P/2021/0510 T1 

AbbVie Inc. C 07K 16/24 MK/P/2021/0510 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61P 31/00 MK/P/2021/0532 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61P 35/04 MK/P/2021/0532 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 45/06 MK/P/2021/0532 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 31/7068 MK/P/2021/0532 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 31/337 MK/P/2021/0532 T1 

Abviris Deutschland GmbH G 01N 33/574 MK/P/2021/0537 T1 

Abviris Deutschland GmbH C 07K 16/08 MK/P/2021/0537 T1 

Abviris Deutschland GmbH C 07K 14/025 MK/P/2021/0537 T1 

Aqua Metals Inc. H 01M 10/06 MK/P/2021/0548 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 7/02 MK/P/2021/0548 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 7/00 MK/P/2021/0548 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 1/18 MK/P/2021/0548 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 7/06 MK/P/2021/0548 T1 

Aqua Metals Inc. C 25C 7/04 MK/P/2021/0548 T1 

Aqua Metals Inc. H 01M 10/54 MK/P/2021/0548 T1 

Arc Medical Design Limited A 61B 1/31 MK/P/2021/0524 T1 

Arc Medical Design Limited A 61B 1/00 MK/P/2021/0524 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/498 MK/P/2021/0593 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 9/48 MK/P/2021/0593 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 9/20 MK/P/2021/0593 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 403/04 MK/P/2021/0593 T1 
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Astex Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2021/0593 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 47/18 MK/P/2021/0593 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/4745 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/4985 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/53 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/5377 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/00 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/4545 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  G 01N 33/574 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  G 01N 33/48 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/47 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  A 61P 35/00 MK/P/2021/0531 T1 

AstraZeneca AB  C 07K 16/28 MK/P/2021/0531 T1 

Baby Blue Brand Corp. A 61F 6/00 MK/P/2021/0595 T1 

Baby Blue Brand Corp. B 65D 55/06 MK/P/2021/0595 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. A 61K 51/10 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. A 61P 37/04 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. C 07K 16/30 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech Research and Development, Inc. G 01N 33/574 MK/P/2021/0569 T1 

BioNTech SE C 12N 15/10 MK/P/2021/0735 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 409/06 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 409/10 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. A 61K 31/12 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. A 01N 35/00 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 405/10 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 407/10 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07C 49/784 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 213/50 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 319/18 MK/P/2021/0516 T1 

BioSplice Therapeutics, Inc. C 07D 405/06 MK/P/2021/0516 T1 

Biogen MA Inc. C 12N 15/113 MK/P/2021/0534 T1 

Biogen MA Inc. C 07H 21/04 MK/P/2021/0534 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 48/00 MK/P/2021/0534 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 01N 43/72 MK/P/2021/0525 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. C 07D 273/00 MK/P/2021/0525 T1 
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Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. C 07K 11/02 MK/P/2021/0525 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07K 16/28 MK/P/2021/0152 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 39/00 MK/P/2021/0152 T1 

Bolton Manitoba SpA D 06F 35/00 MK/P/2021/0149 T1 

Bolton Manitoba SpA D 06F 39/02 MK/P/2021/0149 T1 

Brain Consultant Nils Gunnar Wahlgren AB A 61K 9/08 MK/P/2021/0789 T1 

Brain Consultant Nils Gunnar Wahlgren AB A 61K 47/02 MK/P/2021/0789 T1 

Brain Consultant Nils Gunnar Wahlgren AB A 61K 31/506 MK/P/2021/0789 T1 

Brain Consultant Nils Gunnar Wahlgren AB A 61P 9/10 MK/P/2021/0789 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 38/00 MK/P/2021/0529 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 38/18 MK/P/2021/0529 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 45/06 MK/P/2021/0529 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 14/50 MK/P/2021/0529 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 309/06 MK/P/2021/0551 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/135 MK/P/2021/0551 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/353 MK/P/2021/0551 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/36 MK/P/2021/0551 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/47 MK/P/2021/0551 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/133 MK/P/2021/0551 T1 

Celgene Corporation G 01N 33/50 MK/P/2021/0588 T1 

Celgene Corporation A 61P 43/00 MK/P/2021/0588 T1 

Celgene Corporation A 61P 35/02 MK/P/2021/0588 T1 

Celgene Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0588 T1 

Celgene Corporation A 61K 45/06 MK/P/2021/0588 T1 

Celgene Corporation A 61K 31/5377 MK/P/2021/0588 T1 

Choi, Kenneth H 05K 7/20 MK/P/2021/0545 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 1/00 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 1/04 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 1/12 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 25/00 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 25/18 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 29/00 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 3/02 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61P 43/00 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC C 08B 37/16 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC C 08L 5/16 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC C 12N 9/10 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 9/14 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 47/40 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 45/06 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 31/405 MK/P/2021/0514 T1 
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Czap Research And Development, LLC A 61K 31/352 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 31/198 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 31/167 MK/P/2021/0514 T1 

Czap Research And Development, LLC A 61K 31/19 MK/P/2021/0514 T1 

Dompé farmaceutici S.p.A. A 61K 31/165 MK/P/2021/0775 T1 

Dompé farmaceutici S.p.A. A 61P 25/02 MK/P/2021/0775 T1 

Dompé farmaceutici S.p.A. A 61K 31/19 MK/P/2021/0775 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07K 16/18 MK/P/2021/0590 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61K 39/00 MK/P/2021/0590 T1 

ESCO Group LLC E 02F 9/28 MK/P/2021/0527 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 11/00 MK/P/2021/0501 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 16/24 MK/P/2021/0501 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 11/06 MK/P/2021/0501 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 17/00 MK/P/2021/0501 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 37/08 MK/P/2021/0501 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 1/00 MK/P/2021/0501 T1 

Emory University A 61P 31/16 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University C 07H 19/11 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University C 07H 19/10 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University C 07H 19/073 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University C 07H 19/067 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University A 61P 35/00 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University A 61P 31/18 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University A 61P 31/14 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University A 61K 31/7068 MK/P/2021/0733 T1 

Emory University A 61P 31/12 MK/P/2021/0733 T1 

Enterin, Inc. A 61K 45/06 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. A 61P 1/10 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. A 61P 25/24 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. A 61K 31/56 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. A 61K 31/575 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. A 61K 35/56 MK/P/2021/0518 T1 

Enterin, Inc. C 07J 41/00 MK/P/2021/0518 T1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd C 10L 1/08 MK/P/2021/0512 T1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd C 10L 1/10 MK/P/2021/0512 T1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd F 02B 3/08 MK/P/2021/0512 T1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd F 02B 49/00 MK/P/2021/0512 T1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd F 02B 51/00 MK/P/2021/0512 T1 

Genentech, Inc C 07K 16/32 MK/P/2021/0560 T1 

Genentech, Inc C 07K 16/06 MK/P/2021/0560 T1 
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Genentech, Inc C 07K 1/18 MK/P/2021/0560 T1 

Genentech, Inc A 61P 35/00 MK/P/2021/0560 T1 

Genentech, Inc A 61K 39/395 MK/P/2021/0560 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 9/00 MK/P/2021/0504 T1 

Giuliani S.p.A. A 61P 17/14 MK/P/2021/0504 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 8/00 MK/P/2021/0504 T1 

Giuliani S.p.A. A 61K 36/53 MK/P/2021/0504 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  C 07D 249/06 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61K 31/501 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61K 31/4192 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61P 31/06 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61K 31/497 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61K 31/4439 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61K 31/506 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  C 07D 257/04 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  C 07D 401/06 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  C 07D 403/06 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  C 07D 405/06 MK/P/2021/0594 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development  A 61K 31/4196 MK/P/2021/0594 T1 

Glenmark Specialty S.A. A 61K 31/335 MK/P/2021/0765 T1 

Glenmark Specialty S.A. A 61K 31/58 MK/P/2021/0765 T1 

Glenmark Specialty S.A. A 61K 9/10 MK/P/2021/0765 T1 

Glycores 2000 srl C 08J 3/075 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl C 08L 5/08 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl A 61K 31/728 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl A 61K 47/36 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl A 61K 8/73 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl A 61K 9/00 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl C 08B 37/00 MK/P/2021/0769 T1 

Glycores 2000 srl A 61L 27/52 MK/P/2021/0769 T1 

HERMES PHARMA GmbH A 61K 9/14 MK/P/2021/0782 T1 

HERMES PHARMA GmbH A 61K 31/192 MK/P/2021/0782 T1 

HERMES PHARMA GmbH A 61K 9/00 MK/P/2021/0782 T1 

HERMES PHARMA GmbH A 61K 9/16 MK/P/2021/0782 T1 

HK inno.N Corporation A 61K 31/352 MK/P/2021/0522 T1 

HK inno.N Corporation A 61K 31/4184 MK/P/2021/0522 T1 

HK inno.N Corporation A 61K 9/20 MK/P/2021/0522 T1 

HK inno.N Corporation A 61P 1/04 MK/P/2021/0522 T1 

HK inno.N Corporation A 61K 9/28 MK/P/2021/0522 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals C 01B 21/50 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61P 9/00 MK/P/2021/0503 T1 
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Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61P 43/00 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61P 17/00 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61P 11/00 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61K 33/00 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61K 31/519 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61K 31/4709 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61K 31/17 MK/P/2021/0503 T1 

Hope Medical Enterprises, Inc. d.b.a. Hope Pharmaceuticals A 61K 31/4418 MK/P/2021/0503 T1 

INOXA SRL A 47B 77/10 MK/P/2021/0574 T1 

INOXA SRL A 47B 49/00 MK/P/2021/0574 T1 

INOXA SRL A 47B 81/02 MK/P/2021/0574 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 498/18 MK/P/2021/0536 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0536 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07D 498/16 MK/P/2021/0536 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/00 MK/P/2021/0523 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61M 1/00 MK/P/2021/0523 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61M 27/00 MK/P/2021/0523 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/04 MK/P/2021/0523 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61N 1/36 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/08 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/30 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/32 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/34 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/068 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 5/00 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/04 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/04 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/273 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 1/313 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/00 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/04 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/064 MK/P/2021/0541 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/38 MK/P/2021/0575 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/46 MK/P/2021/0582 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/36 MK/P/2021/0582 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/34 MK/P/2021/0582 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/32 MK/P/2021/0582 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61F 2/30 MK/P/2021/0582 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/16 MK/P/2021/0582 T1 

Implantica Patent Ltd. A 61B 17/17 MK/P/2021/0582 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/4045 MK/P/2021/0585 T1 
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Incyte Holdings Corporation A 61K 9/20 MK/P/2021/0585 T1 

Institut Supérieur Des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles 
Et Du Paysage A 23C 20/00 MK/P/2021/0793 T1 

Instituto Superior Técnico C 04B 7/26 MK/P/2021/0505 T1 

Isoage Technologies LLC A 23B 4/20 MK/P/2021/0124 T1 

Isoage Technologies LLC A 23L 2/00 MK/P/2021/0124 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/14 MK/P/2021/0564 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/53 MK/P/2021/0564 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/506 MK/P/2021/0564 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 487/04 MK/P/2021/0564 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 403/04 MK/P/2021/0564 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 403/12 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 405/12 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 413/12 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 401/12 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 239/48 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/12 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 471/04 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/505 MK/P/2021/0599 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/506 MK/P/2021/0599 T1 

Kaip Pty Limited F 24F 13/08 MK/P/2021/0746 T1 

Kaip Pty Limited F 24F 13/26 MK/P/2021/0746 T1 

Kaip Pty Limited F 24F 13/06 MK/P/2021/0746 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 401/10 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 401/06 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 231/14 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  A 61K 31/506 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  A 61K 31/497 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  A 61K 31/4709 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  A 61K 31/454 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  A 61K 31/415 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 401/14 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 403/10 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 413/14 MK/P/2021/0153 T1 

Kalvista Pharmaceuticals Limited  C 07D 409/14 MK/P/2021/0153 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 487/08 MK/P/2021/0509 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 513/08 MK/P/2021/0509 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 471/08 MK/P/2021/0509 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/14 MK/P/2021/0509 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/04 MK/P/2021/0509 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/14 MK/P/2021/0509 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/404 MK/P/2021/0509 T1 
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Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/437 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 471/04 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/404 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/407 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 513/04 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/42 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/32 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/30 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/14 MK/P/2021/0554 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 45/06 MK/P/2021/0563 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/4196 MK/P/2021/0563 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/14 MK/P/2021/0563 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 403/12 MK/P/2021/0563 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/12 MK/P/2021/0563 T1 

Koninklijke Philips N.V. G 10L 21/038 MK/P/2021/0587 T1 

Kopf Holding GmbH F 27B 14/14 MK/P/2021/0526 T1 

Kopf Holding GmbH F 27D 21/00 MK/P/2021/0526 T1 

Kopf Holding GmbH C 23C 2/00 MK/P/2021/0526 T1 

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. A 61K 31/519 MK/P/2021/0559 T1 

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. A 61K 47/34 MK/P/2021/0559 T1 

LTZ - Zentrum für Luft- und Trinkwasserhygiene GmbH E 03B 7/04 MK/P/2021/0521 T1 

LTZ - Zentrum für Luft- und Trinkwasserhygiene GmbH F 24D 17/00 MK/P/2021/0521 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61K 31/198 MK/P/2021/0530 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61K 38/36 MK/P/2021/0530 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61K 47/18 MK/P/2021/0530 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61K 47/26 MK/P/2021/0530 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61K 9/00 MK/P/2021/0530 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61P 41/00 MK/P/2021/0530 T1 

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies A 61P 7/04 MK/P/2021/0530 T1 

Les Laboratoires Servier SAS  A 61K 9/20 MK/P/2021/0589 T1 

Les Laboratoires Servier SAS  A 61K 9/16 MK/P/2021/0589 T1 

Les Laboratoires Servier SAS  A 61K 9/14 MK/P/2021/0589 T1 

Les Laboratoires Servier SAS  A 61K 31/444 MK/P/2021/0589 T1 

Les Laboratoires Servier SAS  A 61P 35/00 MK/P/2021/0589 T1 

Les Laboratoires Servier SAS  C 07D 251/18 MK/P/2021/0589 T1 

Leung, Valiant Yuk Yuen G 08G 1/07 MK/P/2021/0743 T1 

Leung, Valiant Yuk Yuen G 08G 1/04 MK/P/2021/0743 T1 

Leung, Valiant Yuk Yuen G 08G 1/00 MK/P/2021/0743 T1 

Leung, Valiant Yuk Yuen E 01C 1/02 MK/P/2021/0743 T1 

Leung, Valiant Yuk Yuen G 08G 1/081 MK/P/2021/0743 T1 

Lidl Stiftung & Co. KG G 09F 3/20 MK/P/2021/0553 T1 
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MICROBAN PRODUCTS COMPANY A 01N 25/10 MK/P/2021/0581 T1 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY A 01N 25/24 MK/P/2021/0581 T1 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY A 01N 31/02 MK/P/2021/0581 T1 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY A 01N 33/12 MK/P/2021/0581 T1 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY A 01P 1/00 MK/P/2021/0581 T1 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY C 08G 73/00 MK/P/2021/0581 T1 

MICROBAN PRODUCTS COMPANY C 08L 101/00 MK/P/2021/0581 T1 

MacroGenics, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0597 T1 

MacroGenics, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0597 T1 

MacroGenics, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0597 T1 

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG C 08F 222/14 MK/P/2021/0566 T1 

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG C 09D 135/02 MK/P/2021/0566 T1 

Mankiewicz Gebr. & Co. GmbH & Co. KG C 09D 4/06 MK/P/2021/0566 T1 

MedImmune, LLC A 61K 39/085 MK/P/2021/0558 T1 

MedImmune, LLC C 12P 21/08 MK/P/2021/0558 T1 

MedImmune, LLC C 07K 16/12 MK/P/2021/0558 T1 

MedImmune, LLC A 61K 39/40 MK/P/2021/0558 T1 

MedicalTree Patent Ltd. A 61M 1/12 MK/P/2021/0533 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 33/26 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 38/05 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 38/28 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 47/10 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 47/12 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 47/14 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 47/44 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 9/00 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 9/08 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 9/10 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 9/107 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 9/66 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/568 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/335 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/197 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/135 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/122 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/07 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 31/05 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61K 9/70 MK/P/2021/0561 T1 

Medlab Clinical U.S., Inc. A 61L 15/48 MK/P/2021/0561 T1 

Memgen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0715 T1 

Memgen, Inc. A 61K 31/711 MK/P/2021/0715 T1 
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Memgen, Inc. A 61K 38/21 MK/P/2021/0715 T1 

Memgen, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2021/0715 T1 

Memgen, Inc. C 12N 5/00 MK/P/2021/0715 T1 

Memgen, Inc. C 07K 16/30 MK/P/2021/0715 T1 

Menarini International Operations Luxembourg S.A. C 07D 311/58 MK/P/2021/0747 T1 

Menarini International Operations Luxembourg S.A. C 07D 407/04 MK/P/2021/0747 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2021/0543 T1 

Mitobridge, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0543 T1 

Mitobridge, Inc. C 07D 233/64 MK/P/2021/0543 T1 

Mitobridge, Inc. A 61K 31/4174 MK/P/2021/0543 T1 

Mitobridge, Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0543 T1 

ModernaTX, Inc. C 12N 15/63 MK/P/2021/0785 T1 

ModernaTX, Inc. C 12N 15/11 MK/P/2021/0785 T1 

ModernaTX, Inc. A 61K 48/00 MK/P/2021/0785 T1 

ModernaTX, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2021/0785 T1 

ModernaTX, Inc. C 12N 15/90 MK/P/2021/0785 T1 

ModernaTX, Inc. C 12N 9/22 MK/P/2021/0785 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 31/506 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/00 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/08 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/14 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/19 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61P 35/02 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/48 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/20 MK/P/2021/0579 T1 

NATCO PHARMA LTD A 61K 9/16 MK/P/2021/0579 T1 

NELA Razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o. H 01H 71/40 MK/P/2021/0502 T1 

National University Corporation Tottori University C 12N 7/01 MK/P/2021/0562 T1 

National University Corporation Tottori University C 12N 15/09 MK/P/2021/0562 T1 

National University Corporation Tottori University A 61P 37/04 MK/P/2021/0562 T1 

National University Corporation Tottori University A 61P 35/00 MK/P/2021/0562 T1 

National University Corporation Tottori University A 61P 35/02 MK/P/2021/0562 T1 

Nortindal Sea Products, S.L. A 23B 4/005 MK/P/2021/0572 T1 

Nortindal Sea Products, S.L. C 09B 61/00 MK/P/2021/0572 T1 

Nortindal Sea Products, S.L. A 23L 3/16 MK/P/2021/0572 T1 

Nortindal Sea Products, S.L. A 23L 3/10 MK/P/2021/0572 T1 

Novartis AG A 61P 21/00 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG A 61P 19/04 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG A 61P 19/02 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG A 61P 19/00 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG A 61K 31/454 MK/P/2021/0517 T1 
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Novartis AG A 61K 31/416 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG C 07D 403/12 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG C 07D 231/56 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG C 07D 401/12 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG C 07D 405/12 MK/P/2021/0517 T1 

Novartis AG A 61P 43/00 MK/P/2021/0517 T1 

Olema Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/02 MK/P/2021/0547 T1 

Olema Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2021/0547 T1 

Olema Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2021/0547 T1 

Olema Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/437 MK/P/2021/0547 T1 

Olema Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2021/0547 T1 

Opterion Health AG A 61K 47/26 MK/P/2021/0157 T1 

Opterion Health AG A 61P 7/08 MK/P/2021/0157 T1 

Opterion Health AG A 61M 1/28 MK/P/2021/0157 T1 

Opterion Health AG A 61M 1/14 MK/P/2021/0157 T1 

Opterion Health AG A 61K 9/08 MK/P/2021/0157 T1 

Opterion Health AG A 61K 31/70 MK/P/2021/0157 T1 

Opterion Health AG A 61K 31/05 MK/P/2021/0538 T1 

Opterion Health AG A 61P 41/00 MK/P/2021/0538 T1 

Orion Corporation A 61K 31/4709 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation A 61K 31/4155 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation A 61K 31/4035 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation C 07D 405/14 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation C 07D 405/06 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation C 07D 451/02 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation C 07D 417/14 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation C 07D 413/14 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0511 T1 

Orion Corporation C 07D 409/14 MK/P/2021/0511 T1 

Paegasus Médical SA A 61B 5/053 MK/P/2021/0552 T1 

Paegasus Médical SA A 61B 5/00 MK/P/2021/0552 T1 

Palobiofarma, S.L. C 07D 277/56 MK/P/2021/0528 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61P 9/00 MK/P/2021/0528 T1 

Palobiofarma, S.L. A 61K 31/426 MK/P/2021/0528 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/00 MK/P/2021/0540 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/26 MK/P/2021/0540 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/12 MK/P/2021/0540 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/02 MK/P/2021/0540 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/5377 MK/P/2021/0540 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/08 MK/P/2021/0540 T1 

Pfizer Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0540 T1 
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Pfizer Inc. A 61K 9/19 MK/P/2021/0540 T1 

Pharmanutra S.p.A. A 61K 31/23 MK/P/2021/0794 T1 

Pharmanutra S.p.A. C 07C 67/08 MK/P/2021/0794 T1 

Pharmanutra S.p.A. C 07C 69/24 MK/P/2021/0794 T1 

Pharmanutra S.p.A. C 07C 69/533 MK/P/2021/0794 T1 

Pharmanutra S.p.A. C 11C 3/00 MK/P/2021/0794 T1 

Pharmanutra S.p.A. C 11C 3/08 MK/P/2021/0794 T1 

Procare Beheer B.V. A 61K 31/404 MK/P/2021/0506 T1 

Procare Beheer B.V. A 61P 25/00 MK/P/2021/0506 T1 

Quethera Limited A 61K 38/00 MK/P/2021/0705 T1 

Quethera Limited A 61P 17/02 MK/P/2021/0705 T1 

Quethera Limited A 61P 25/02 MK/P/2021/0705 T1 

Quethera Limited A 61P 9/14 MK/P/2021/0705 T1 

Quethera Limited A 61P 27/06 MK/P/2021/0705 T1 

Quethera Limited A 61P 27/16 MK/P/2021/0705 T1 

Quethera Limited A 61P 27/02 MK/P/2021/0705 T1 

Radius Health, Inc. A 61P 43/00 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61P 19/10 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61P 19/08 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61P 19/02 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61P 19/00 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61K 9/08 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61K 38/29 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61K 47/02 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61K 47/10 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61K 47/40 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2021/0557 T1 

Radius Health, Inc. C 07K 14/635 MK/P/2021/0557 T1 

Raze Therapeutics, Inc. C 07D 491/056 MK/P/2021/0576 T1 

Raze Therapeutics, Inc. C 07D 405/14 MK/P/2021/0576 T1 

Raze Therapeutics, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2021/0576 T1 

Raze Therapeutics, Inc. C 07D 403/12 MK/P/2021/0576 T1 

Raze Therapeutics, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2021/0576 T1 

Raze Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0576 T1 

Raze Therapeutics, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2021/0576 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 31/519 MK/P/2021/0568 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61K 45/06 MK/P/2021/0568 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 29/00 MK/P/2021/0568 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. A 61P 35/00 MK/P/2021/0568 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. C 07D 487/04 MK/P/2021/0568 T1 
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Richter Gedeon Nyrt. A 61K 31/519 MK/P/2021/0762 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61P 19/00 MK/P/2021/0762 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61P 25/00 MK/P/2021/0762 T1 

Richter Gedeon Nyrt. C 07D 487/04 MK/P/2021/0762 T1 

Sanofi C 07C 279/22 MK/P/2021/0758 T1 

Sanofi A 61P 33/06 MK/P/2021/0758 T1 

Sanofi A 61K 31/44 MK/P/2021/0758 T1 

Sanofi C 07D 213/75 MK/P/2021/0758 T1 

Scholar Rock, Inc. C 07K 16/22 MK/P/2021/0544 T1 

Scholar Rock, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0544 T1 

Scholar Rock, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2021/0544 T1 

Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd. H 01M 10/44 MK/P/2021/0555 T1 

Sharp Kabushiki Kaisha H 04L 5/00 MK/P/2021/0520 T1 

Sharp Kabushiki Kaisha H 04L 5/14 MK/P/2021/0520 T1 

Sharp Kabushiki Kaisha H 04W 28/06 MK/P/2021/0520 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC A 61K 31/52 MK/P/2021/0795 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC G 01N 23/20 MK/P/2021/0795 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC G 01N 23/083 MK/P/2021/0795 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC C 07D 473/32 MK/P/2021/0795 T1 

Signal Pharmaceuticals, LLC A 61P 35/00 MK/P/2021/0795 T1 

Sloan Kettering Institute For Cancer Research A 61K 31/4184 MK/P/2021/0519 T1 

Sloan Kettering Institute For Cancer Research C 07D 401/04 MK/P/2021/0519 T1 

Sloan Kettering Institute For Cancer Research A 61K 31/4439 MK/P/2021/0519 T1 

Sloan Kettering Institute For Cancer Research A 61P 35/00 MK/P/2021/0519 T1 

Soluventis GmbH C 12N 15/113 MK/P/2021/0753 T1 

Soluventis GmbH A 61K 31/713 MK/P/2021/0753 T1 

Soluventis GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0753 T1 

Sutro Biopharma, Inc. C 07K 5/065 MK/P/2021/0577 T1 

Sutro Biopharma, Inc. C 07K 5/02 MK/P/2021/0577 T1 

Sutro Biopharma, Inc. A 61K 38/00 MK/P/2021/0577 T1 

Sutro Biopharma, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0577 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 9/20 MK/P/2021/0550 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/496 MK/P/2021/0550 T1 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. A 61K 31/4439 MK/P/2021/0783 T1 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. A 61K 9/14 MK/P/2021/0783 T1 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. A 61K 9/16 MK/P/2021/0783 T1 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. A 61K 9/48 MK/P/2021/0783 T1 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. A 61K 9/50 MK/P/2021/0783 T1 

TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L. A 61P 7/02 MK/P/2021/0783 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61P 25/00 MK/P/2021/0752 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61P 37/00 MK/P/2021/0752 T1 
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TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61P 37/06 MK/P/2021/0752 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH G 01N 33/50 MK/P/2021/0786 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH C 12Q 1/68 MK/P/2021/0786 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61P 35/00 MK/P/2021/0786 T1 

TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH A 61K 39/00 MK/P/2021/0786 T1 

TRON-Translationale Onkologie an der Universitäts medizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz gGmbH G 01N 33/68 MK/P/2021/0704 T1 

TRON-Translationale Onkologie an der Universitäts medizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz gGmbH G 01N 33/50 MK/P/2021/0704 T1 

The Chemours Company FC, LLC C 09K 5/04 MK/P/2021/0596 T1 

The University Of Sheffield G 01N 33/569 MK/P/2021/0535 T1 

The University Of Sheffield C 07K 16/30 MK/P/2021/0535 T1 

The University Of Sheffield C 07K 16/28 MK/P/2021/0535 T1 

The University Of Sheffield C 07K 16/18 MK/P/2021/0535 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC C 07D 261/18 MK/P/2021/0542 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61K 31/42 MK/P/2021/0542 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC A 61P 9/00 MK/P/2021/0542 T1 

Time, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0539 T1 

Time, Inc. A 61K 31/198 MK/P/2021/0539 T1 

Time, Inc. A 61K 9/16 MK/P/2021/0539 T1 

Translate Bio, Inc. C 07K 16/22 MK/P/2021/0556 T1 

Translate Bio, Inc. C 12N 15/88 MK/P/2021/0556 T1 

Translate Bio, Inc. C 07K 16/24 MK/P/2021/0556 T1 

TriLink BioTechnologies, LLC A 61K 31/712 MK/P/2021/0549 T1 

TriLink BioTechnologies, LLC A 61K 31/711 MK/P/2021/0549 T1 

TriLink BioTechnologies, LLC C 12N 15/11 MK/P/2021/0549 T1 

TriLink BioTechnologies, LLC C 07H 21/02 MK/P/2021/0549 T1 

TriLink BioTechnologies, LLC A 61K 31/7115 MK/P/2021/0549 T1 

TriLink BioTechnologies, LLC C 12P 19/34 MK/P/2021/0549 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 31/4174 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 9/107 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 9/06 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 47/44 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 47/18 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 47/14 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 45/06 MK/P/2021/0776 T1 

Universiteit Antwerpen A 61K 31/14 MK/P/2021/0776 T1 

University of Copenhagen A 61P 35/00 MK/P/2021/0571 T1 

Universität Basel A 61P 35/00 MK/P/2021/0513 T1 

Universität Basel A 61K 39/02 MK/P/2021/0513 T1 
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Universität Basel A 61K 39/00 MK/P/2021/0513 T1 

Universität Wien C 07F 15/00 MK/P/2021/0755 T1 

Universität Wien A 61P 35/02 MK/P/2021/0755 T1 

Universität Wien A 61P 35/00 MK/P/2021/0755 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 401/12 MK/P/2021/0161 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 213/75 MK/P/2021/0161 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61P 29/00 MK/P/2021/0161 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/4412 MK/P/2021/0161 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/44 MK/P/2021/0161 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 405/12 MK/P/2021/0161 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 215/00 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 9/20 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 9/16 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 9/14 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 45/06 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/47 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated A 61K 31/404 MK/P/2021/0586 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated C 07D 209/04 MK/P/2021/0586 T1 

WEISS KLIMATECHNIK GMBH F 24F 11/00 MK/P/2021/0600 T1 

WEISS KLIMATECHNIK GMBH F 24F 11/00 MK/P/2021/0600 T1 

WEISS KLIMATECHNIK GMBH F 24F 3/16 MK/P/2021/0600 T1 

Wehrmann, Hans D 21H 27/40 MK/P/2021/0570 T1 

Wehrmann, Hans D 21H 27/10 MK/P/2021/0570 T1 

Wehrmann, Hans D 21H 11/14 MK/P/2021/0570 T1 

Wehrmann, Hans D 21H 11/12 MK/P/2021/0570 T1 

Wehrmann, Hans D 21H 27/30 MK/P/2021/0570 T1 

X-Energy, LLC G 21C 1/07 MK/P/2021/0565 T1 

X-Energy, LLC G 21C 21/14 MK/P/2021/0565 T1 

X-Energy, LLC G 21C 3/62 MK/P/2021/0565 T1 

X-Energy, LLC G 21C 3/42 MK/P/2021/0565 T1 

X-Energy, LLC G 21C 3/58 MK/P/2021/0565 T1 

X-Energy, LLC G 21C 3/28 MK/P/2021/0565 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 47/18 MK/P/2021/0507 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 9/127 MK/P/2021/0507 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 47/28 MK/P/2021/0507 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 47/24 MK/P/2021/0507 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  2017/870 (220) 11/09/2017 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз 

Скопје ул.Борис Трајковски бр. 68, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

СУПЕРТРЕЈД 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, горива 

(вклучително и течни горива за мотори), 

бензин, бензин во сурова состојба или 

рафиниран, моторни горива, моторно 

масло, нафта, гас (производствен гас)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

агенции за увоз и извоз  

кл. 37  бензински станици за возила 

(полнење гориво и одржување), 

одржување возила, одржување и поправка 

на моторни возила, поправање возила  

кл. 40  нафта (преработка на нафта)  

 

(210) TM  2018/172 (220) 05/03/2018 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

Just2Good 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алги [додатоци во исхраната]; 

тестенини за исхрана; пире од бадеми; 

анасоново семе; анасон; слатки за 

украсување божикни елки; чаеви, 

немедицински; ароми на кафе [ароми]; 

ароматични подготовки за исхрана; 

мирудии; леб без квасец; сол за 

конзервирање храна; двопек; бисквити; 

колачиња од слад; пеперминт бонбони; 

бонбони; вафли; земички; какао; кафе; 

кафе (непржено кафе); растителни 

подготовки како замени за кафе; колач; 

цимет [мирудија]; капар [мирудија]; 

карамели [бонбони]; кари [мирудија]; 

подготовки од жита; гуми за жвакање што 

не се за медицинска употреба; цикорија 

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан; 

каранфилче [мирудија]; додатоци на 

јадења; слаткарски производи; пченкарни 

снегулки; пуканки; средства за 

стврднување биена павлака; сладолед; 

палачинки; есенции за исхрана, со 

исклучок на етерични есенции и 

есенцијални масла; сол за готвење; 

состојки за згуснување при готвење; 

куркума [азиско тропско растение што се 

користи за мирудија и бојосување]; 

природни засладувачи; зачини; леб со 

ѓумбир; мирудија направена од пименто; 

брашно за исхрана; брашно од грав; 

пченкарно брашно; брашно од синап; 

брашно од јачмен; брашно од соја; 

пченично брашно; скроб за храна; квасец 

за тесто; фондани [слаткарски производи]; 

чајни колачиња; шеќер; ароми за колач, со 

исклучок на есенцијални масла; прашок за 

колач; тесто за колач; ѓумбир [мирудија]; 

средства за спојување смеси за 

сладоледи; мраз, природен и вештачки; 

мраз за освежување; гликоза за исхрана; 

глутен за исхрана; излупено жито за 

исхрана; оцет; кечап [сос]; пијалаци од 

какао со млеко; пијалаци од кафе со 

млеко; чоколадни пијалаци со млеко; маја 

[квасец]; квасец; врзивни средства за 
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колбаси; бадемови слатки [тестенини]; 

макарони; пченка, мелена; пченка, печена; 

леб; малтоза; меласа за исхрана; златен 

сируп [сируп од меласа]; нане за 

слаткарски производи; мед; лупен јачмен; 

сенф; мушкатов орев; резанки од тесто; 

пити; јачмен (дробен јачмен); сендвичи; 

пастили [слаткарски производи]; слатки; 

бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; 

пипер [мирудии]; пици; бибер; брашно од 

компири за исхрана; пудинзи; пралини; 

равиоли; ликорис [слаткарски производи]; 

ориз; шфран [мирудии]; саго [нишесте од 

сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; 

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен 

десерт]; шпагети; тапиока; брашно од 

тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; 

ванила [замена за ванила]; вермичели 

[вид тенки, долги тестенини]; пити со месо; 

панцероти; средства за смекнување месо, 

за употреба во домаќинствата; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за 

сладоледи; слатки од бадем; слаткарски 

производи од кикиритки; ароми, со 

исклучок на есенцијални масла; ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла; овес (дробен овес); лупен овес; 

храна од овес; овесни снегулки; овесно 

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски 

производи]; пивски оцет; пијалаци што се 

на основа на кафе; пијалаци што се на 

основа на какао; пијалаци што се на 

основа на чоколадо; замена за кафе; 

кристализиран шеќер за исхрана; чипс 

[производи од житарици]; шоу-шоу 

[мирудија]; кускус [гриз-јадење од Северна 

Африка]; екстракти од слад за исхрана; 

слад за човечка исхрана; прополис за 

исхрана на луѓето; релиш сосови 

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за 

човечка исхрана што не е за медицинска 

употреба; морска вода за готвење; суши 

[јапонско јадење]; доматен сос; мајонез; 

крекери; крем пудинг; овошни желеа 

[слаткарски производи]; мусли; колач од 

ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути 

индиски мирудии и шеќер]; пролетни 

ролати; такос [мексиканско јадење]; 

тортиљи; леден чај; пијалаци што се на 

основа на чај; преливи за салати; лебни 

трошки [презла]; табуле [вид ориентално 

јадење од пченица]; алва; пити со јајца, 

сирење и сланина; сафт од печено месо; 

соја (тесто од соја) [производи за исхрана]; 

мали парчиња храна од жита; мали 

парчиња храна од ориз; варена пченка; 

бакардан; прашок за печење; сода 

бикарбона [бикарбонат на сода за 

готвење]; ароматични градинарски тревки, 

конзервирани; готови оброци од кнедли; 

глазура за торти; чоколаден мус; десерт во 

форма на мус [слатки]; овошни преливи 

[сосови]; маринади; сендвичи со кашкавал; 

песто [сос]; глазура за шунка; ленено семе 

за јадење [зачин]; пченични никулци за 

јадење; високопротеински плочки од 

житарки; тартар-крем за готвење; 

глутенски додатоци за кулинарска 

употреба; сос за тестенини; плочки од 

житарки; палминов шеќер; тесто; цветови 

или лисја како замена за чај; тесто за 

слатки печива; вареники [полнети кнедли]; 

пелмени [кнедли полнети со месо]; 

чоколадни украси за торта; украсни 

бонбони за торта; јаткасто овошје со 

чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто 

овошје во прав; лук во прав [зачин]; 

намази на база на чоколада; чоколадни 

намази што содржат јаткасти плодови; 

кнедли на база на брашно; агаве сируп 

[природни засладувачи]; стаклести глазури 

[стаклести преливи]; замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е ориз; 

замрзнати-сушени јадења чија главна 

состојка е тестенина; пијалаци на база на 
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камилица; дулсе ди лече; бибимбап 

[мешавина од ориз со зеленчук и говедско 

месо]; онигири [топчиња од ориз]; инстант 

ориз; сендвичи со виршла; коцки мраз; 

преработено семе кое се користи како 

зачин; сусамово семе [зачин]; пикалили 

[вид јадење од закиселен зеленчук]  

 

(210) TM  2018/1179 (220) 22/11/2018 

(442) 30/11/2021 

(731) MOMENT EGITIM ARASTIRMA 

SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Guzelbahce Sk. No: 20 

Nisantasi Sisli, Istanbul, TR 

(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, црвена и сина 

(531) 26.04.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги, услуги за 

разубавување, ветеринарни услуги, 

фармрески услуги, одгледување на 

животни, потковување на коњи и 

одржување на коњски копита, медицински 

советодавни услуги во областа на 

човековото здравје  

 

(210) TM  2020/184 (220) 02/03/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) Riot games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 
(531) 26.04.04;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за „проширена реалност” за 

играње на видео игри кој може да се 

презема, софтвер за компјутерски игри кој 

може да се презема; компјутерски 

програми кои може да се преземаат а кои 

се користат за следење на статус на 

различни корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи на 

сите нивоа на вештини; електронски 

публикации, имено, стрипови, графички 

романи, магазини, прирачници, и билтени 

од област на забава и видео игри кои 

може да се преземаат; софтвер за игри за 

мобилни телефони кој може да се 

презема; позадини и графички слики за 

екран за компјутери, мобилни телефони, 

таблети кои може да се преземаат; 

софтвер за видео игри кој може да се 

презема; софтвер за игри со виртуелна 

реалност за играње на видео игри кој 

може да се презема; снимен софтвер со 

„проширена реалност” за играње на видео 

игри; снимен софтвер за компјутерски 

игри; снимен софтвер за компјутерски игри 

и прирачници во електронски формат кои 

се продаваат како целина; снимен 

софтвер за виртуелна реалност за играње 

на видео игри; снимен софтвер за видео 

игри; кертриџи за видео игри; дискови за 

видео игри; звучници; полначи за батерии 

за лаптопи, мобилни телефони, таблет 

компјутери, и други преносни уреди со 



 

 

172 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021  
 

USB; празни USB флеш мемории; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувчиња; украсни магнети; слушалки-

бубици; очила за вид; слушалки; слушалки 

кои се користат за компјутери; едноножни 

стативи (моноподи) за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, фото апарати, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за глувчиња; заштитни навлаки за 

мобилни телефони; очила за сонце  

кл. 16  печатени работи, имено, стрипови, 

графички романи, прирачници од област 

на компјутерски игри, прирачници за видео 

игри, стратешки упатства за игри; 

уметнички репродукции; празни дневници; 

календари; цртежи кои се копираат на 

подлога; хартија за виткање на подароци; 

честитки; бележници; романи; 

транспаренти (банери) од хартија, 

разгледници; постери; канцелариски 

материјал и прибор; налепници; 

колекционерски сликички; налепници за 

ѕид; инструменти за пишување  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

фитнес торби; ранци; торби за плажа; 

торбици за на каиш; торби за книги; 

платнени торби за пазарење; новчаници 

за метални пари; козметички торбици кои 

се продаваат празни; курирски вреќи; мали 

ранци; ранец (вреќа) со врвца; 

цилиндрични текстилни торби; торбици за 

носење на колкови или преку раме; 

спортски торби за во теретана; рачни 

торбици; футроли за клучеви; торби за 

опрема; багаж; корици (футроли) за ознаки 

за багаж; ознаки за багаж; курирски торби; 

рачни чадори за сонце; женски ташни; 

ранци; торби за носење на раме; школски 

торби; спортски торби; куфери; торби за 

пазарење (тоте торби); патни торби; 

чадори; несесери кои се продаваат 

празни; торбици кои се носат околу појас; 

стапови за одење, паричници  

кл. 20  фигурички од пластика; фигурички 

од винил  

кл. 25  облека за плажа; каиши; капути; 

костими за игри со улоги; фустани; 

ракавици; костими за Ноќ на вештерките; 

дуксерки со качулка; чорапи и плетена 

трикотажа; облека за мали деца; јакни; 

удобна облека за носење по дома; 

панталони; пуловери; облека за дожд; 

марами, шалови; блузи, кошули; шорцеви; 

здолништа; облека за спиење; кратки 

чорапи; долни делови на тренерки; дукс 

маици; џемпери; костими за капење; 

маици со кратки ракави; горни делови од 

облека; подоблека, долна облека; обувки; 

покривала за глава  

кл. 28  акциони фигурици играчки;акциони 

играчки на батерии;кукли полнети со 

топчиња;друштвени игри кои се играат на 

табла;фигурички кои климаат со 

глава;карти за играње;декорации и украси 

за новогодишни елки (освен слатки и 

електрично осветлување за новогодишна 

елка);колекционерски фигурички;маски за 

костими;електрични акциони 

играчки;играчки во облик на ликови од 

фантазија;летечки дискови 

(играчки);играчки на 

надувување;змаеви;манипулативни 

игри;механички акциони 

играчки;моделирани пластични фигурички 

за играње;салонски игри;подароци за 

прослави во вид на мали 

играчки;друштвени игри;плишани 

играчки;фигурички за играње кои можат да 

се позиционираат;сложувалки;игри за 

замислено играње на улоги;полнети 

играчки;игри за на маса;играчки кои 

зборуваат;фигури играчки;маски 

(играчки);возила (играчки);оружје за 

играње;карти-сликички кои се 

разменуваат, за играње;конзоли за видео 

игри;машини за видео игри;кукли од винил  
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кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварување во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични 

мрежи;комуникациски услуги кои се 

користат за електронски пренос на пораки 

и податоци;електронски пренос на 

податоци, графика, слики и пораки помеѓу 

корисниците на компјутери за играње на 

видео игри преку безжични комуникациски 

мрежи и Интернет;обезбедување на 

онлајн комуникациски врски (линкови) кои 

ги пренасочуваат корисниците на веб 

сајтови на други локални и глобални веб 

страници врзани за игри;обезбедување на 

онлајн соби за разговори и форуми за 

интерактивна дискусија за пренос на 

пораки помеѓу учесниците и играчите на 

компјутерски и видео игри;обезбедување 

на онлајн комуникациски услуги за пренос 

на пораки помеѓу корисниците на 

компјутери за играње на видео игри;услуги 

на видео, аудио и телевизиски пренос 

(стриминг);услуги на интернетско 

емитување преку глобални и локални 

компјутерски мрежи, безжичен 

електронски пренос на податоци, слики и 

информации  

кл. 41  организирање и водење во живо на 

натпреварувања кои се однесуваат на 

компјутерски и видео игри; организирање 

на онлајн натпреварувања за компјутерски 

и видео игри за интеракгивни играчи; 

услуги на разонода, имено, обезбедување 

на онлајн компјутерски и видео игри; 

услуги на разонода, имено, организирање 

на состаноци во живо со обожаватели 

(фанови) и конференции со интерактивни 

игри помеѓу учесниците во област на 

гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на 

разонода, имено, обезбедување на веб 

сајтови кои прикажуваат аудио и видео 

презентации кои не можат да се 

преземаат од област на компјутерски и 

видео игри; клубови на обожаватели 

(фанови); организирање во живо на 

натпреварувања за компјутерски и видео 

игри и е-спортови; обезбедување на веб 

сајтови кои прикажуваат забавни 

информации од област на компјутерски и 

видео игри; обезбедување на веб сајтови 

кои прикажуваат електронски публикации 

од област на стрипови, графички романи и 

приказни со сцени и ликови засновани на 

компјутерски и видео игри; обезбедување 

на онлајн публикации од област на 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови засновани на компјутерски 

и видео игри кои не можат да се 

преземаат; обезбедување на онлајн 

интерактивни компјутерски и видео игри за 

повеќе играчи; обезбедување на онлајн 

тривиа игри (квизови), совети и стратегии 

за компјутерски и видео игри; 

обезбедување на онлајн видео игри; 

обезбедување на услуги на следење на 

корисници на онлајн интерактивно играње 

на игри и поврзување на онлајн играчи на 

игри со други играчи на сите нивоа на 

вештини  

 

(210) TM  2020/224 (220) 13/03/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) Станковиќ Татјана ул. Мијачка бр. 

13б Ѓ.П-2, Скопје, MK 

(540)  
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(591) зелена светла и темна, жолта света 

и темна, сина светла и темна, црвена 

темна и светла, портокалова, кафена 

(531) 25.07.06;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати;санитарни 

препарати за медицински цели;диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња;додатоци во исхраната 

за луѓе и животни;фластери, материјали 

за завои;материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли  

кл. 44  медицински услуги;ветеринарни 

услуги;хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните;услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2020/225 (220) 13/03/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) Станковиќ Татјана Мијачка 13 б, 

Ѓ.П-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена темна и светла, портокалова, 

кафена 

(531) 25.07.06;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати;санитарни 

препарати за медицински цели;диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња;додатоци во исхраната 

за луѓе и животни;фластери, материјали 

за завои;материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли  

кл. 44  медицински услуги;ветеринарни 

услуги;хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните;услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2020/229 (220) 16/03/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) Станковиќ Татјана Мијачка 13б, 

Ѓ.П-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена светла и темна, жолта светла 

и тмна, сина светла и темна 

(531) 01.03.01;28.11.00;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати;санитарни 

препарати за медицински цели;диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња;додатоци во исхраната 

за луѓе и животни;фластери, материјали 

за завои;материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли;  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  
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(210) TM  2020/230 (220) 16/03/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) Станковиќ Татјана Мијачка 13б, 

Ѓ.П-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена светла и темна, жолта светла 

и темна, сина светла и темна. црвена, 

виолетова, портокалова, црна 

(531) 05.05.00;28.11.00;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати;санитарни 

препарати за медицински цели;диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња;додатоци во исхраната 

за луѓе и животни;фластери, материјали 

за завои;материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли;  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2020/1103 (220) 17/11/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КРИСТАЛ КОМПАНИ 

ДОО експорт-импорт ул. Кочо Зози бр. 

87, Гостивар, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, кафена, жолта, црвена 

(531) 08.07.05;11.03.14;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  топли напитоци, топол напиток од 

прав од растение, салеп  

кл. 35  рекламирање, услуги на увоз-извоз 

и трговија на големо и мало со топли 

напитоци, топол напиток од прав од 

растение, салеп  

 

(210) TM  2020/1151 (220) 02/12/2020 

(442) 30/11/2021 

(731) ESCO Group LLC 2141 NW 25th Ave 

Portland, OR 97210, 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)  

ULTRALOK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  заби за ископување и нивните 

делови за машини за пренесување на 

земја, ископување, товарење, 

градежништво и рударство  

 

(210) TM  2021/79 (220) 04/02/2021 

(442) 30/11/2021 

(300) 87831665  13/03/2018  US 

(731) ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street 

Waltham MA 02451, US 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.03;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2021/102 (220) 09/02/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ГОУ НЕТ ДООЕЛ ул. Дане Крапчев 

7, MK 

(740) Стојковски Владимир ул. Дебарца 

43/10 

(540)  

 
(591) темно сина, тиркизна, бела 

(531) 26.02.01;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  телефонски предаватели; 

телевизиски апарати; предавателни уреди 

[телекомуникации]  

кл. 38  изнајмување телекомуникациска 

опрема: обезбедување телекомуникацискм 

врски на глобалната компјутерска мрежа; 

услуги на поставување телекомуникациски 

довод и приклучок; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа [провајдери на услуги]  

кл. 42  советодавни услуги од областа на 

телекомуникациските технологии  

 

(210) TM  2021/216 (220) 03/03/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД 

Скопје ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива 

(531) 02.01.08;02.01.16;02.01.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  инструкции и обука за физикална 

терапија; oбразование од областа на 

здравјето; обезбедување тренинг; забава; 

спортски и културни активности; услуги на 

клуб за здравје и фитнес; услуги на 

персонален фитнес тренинг и 

консултации; обезбедување информации 

од областа на физичката подготвеност; on-

line списанија, имено, блогови кои содржат 

здравје, фитнес, исхрана и управување со 

телесната тежина; инструкции за физичка 

подготвеност; онлајн инструкции за 

физичка подготвеност; јога инструкции; 

инструкции за пилатес; услуги за личен 

тренинг во областа на здравјето, фитнес, 

исхрана и управување со телесната 

тежина; обезбедување рекреативни и 

спортски објекти и објекти за одмор и 

релаксација; обезбедување на базени; 

обезбедување простории за тренинг, 

настава и упатства за спорт, вежби и 

рекреативни активности; академи за 

спортски тренинзи и настава; организација 

на спортски натпревари; услуги за 

спортски камп; центри за детски 

активности; изнајмување спортска опрема; 

изнајмување на спортски објекти; услуги за 

личен тренер  

кл. 44  услуги во врска со физикална 

терапија; физиотерапија; медицински 
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услуги, здравствени совети, информации и 

консултации; совети за фитнес, 

информации и консултации; психички 

фитнес, информации и консултации; 

нутриционистички / диететски совети, 

информации и консултации; совети за 

ментално здравје, информации и 

консултации; советување; консултантски 

услуги во областа на намалување на 

телесната тежина, управување со 

телесната тежина и контрола на телесната 

тежина; обезбедување совети и 

информации од областа на намалување 

на телесната тежина, управување со 

телесната тежина и контрола на телесната 

тежина; хигиенски услуги и услуги за нега 

на убавина; салон за убавина; бањи; 

масажа  

 

(210) TM  2021/577 (220) 01/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Акционерско друштво за 

проиаводство и промет на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци Грозд Струмица 

ул. Цветан Димов бр. бб - Стадион, 

Струмица, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена, златна 

(531) 24.01.15;24.09.21;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

ракија  

кл. 35  рекламирање; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со 

ракија   

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/604 (220) 02/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Финансиско друштво КРЕДО КАРД 

ДОО Скопје ул. Костурски херои бр. 47, 

1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова 

(531) 27.05.17;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; претплата за телекомуникациски 

услуги (за други); агенции за увоз-извоз; 

комерцијално информативни агенции; 

односи со јавност, бизнис проценки; 

изготвување на рекламни рубрики; 

статистички податоци; маркетинг студии; 

истражувања за дејностите; економски 

предвидувања; консултантски услуги во 

областа на човечки ресурси; советодавни 

услуги за бизнис менаџмент; регрутирање 

на спонзори; организирање на саеми за 

комерцијални или рекламни цели; оп-line 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа; рекламен материјал за 

изнајмување; изнајмување на рекламен 

простор; испитување на јавното мислење; 

презентација на стоки на комуникациски 

медиуми со цел трговија на мало; 

објавување на рекламни текстови; ширење 

на рекламен материјал; рекламирање по 

пат на радио; рекламни огласи; рекламни 

агенции; подготовка и систематизација на 
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информации во компјутерски бази на 

податоци; изготвување на состојба на 

сметка; телевизиското рекламирање; 

трговско управување на лиценцирање на 

стоки и услуги, за трети лица; бизнис 

проценки; пребарување на податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

услуги поврзани со споредба на цените; 

унапредување на продажбата на стоки и 

услуги на другите со помош на 

доделување на дополнителни поени за 

купувања направени со кредитни картички  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

бироа за обезбедување на сместување 

[станови]; агенции за недвижности; 

котирање на берза; посредување при 

хартии од вредност; брокерски услуги; 

инвестициски фондови; фискални 

проценки; вредносни депозити; 

електронски трансфер на средства; 

издавање на хартии од вредност; размена 

на пари; информации за осигурување; 

консултации за осигурување; осигурителни 

брокерски услуги; инвестицикси фондови; 

финансирање при купување на одложено 

плаќање -лизинг; организирање на 

наплата; услуги на дебитни и кредитни 

картички; услуги на безбедносни депозити; 

услуги на исплата на пензии; кредитни 

бироа; организирање на добротворни 

фондови; изнајмување на канцеларии 

[недвижности]; изнајмување на станови; 

лизинг на недвижности; лизинг на фарми; 

банкарски хипотеки; проценка на 

недвижности; проценка на антиквитети; 

услуги на проценка на накит; проценка на 

уметнички дела; услуги на проценители - 

актуарски услуги; проценка на штети 

(финансиска проценка); наплата на 

трошоци за изнајмување; управување со 

станови и куќи; финансиски менаџмент; 

управување со недвижен имот; 

финансиски информации, вклучувајќи и по 

пат на електронски средства; финансиска 

анализа; финансиски консултации; 

финансиска евалуација [осигурување, 

банкарство, недвижности]; финансиски 

спонзорства; услуги на финансирање; 

проверка [верификација] на чекови; улсуги 

на кредитни картички; отплаќање на 

заеми; кредитирање врз основа на залог; 

агенти за домување; работи поврзани со 

недвижности; агенции за наплата на 

долгови; гарантирање на заеми; 

гарантирање при кредитирање; 

заемодавачки услуги; закуп-обезбедување 

на заеми; заеми врз база на залог; заеми 

[финансирање] и попуст на сметки; 

консултантски услуги поврзани со кредити 

и заеми; консултантски услуги кои се 

однесуваат на следење на побарувањата 

и обврските, инвестиции и заеми; 

корпоративни кредити; лично осигурувања 

кои се однесуваат на одговорност за 

отплата на кредити; обезбедување на 

кредити за финансирање на 

обезбедување на моторни возила со 

депонирање на пари; обезбедување на 

кредити за финансирање на изнајмување 

на моторни возила со обезбедување на 

договор; уредување и обезбедување на 

кредити врз база на залог; уредување на 

продажба на кредити; обезбедување на 

кредити за недвижен имот; обезбедување 

на потрошувачки кредити; обезбедување 

на комерцијални заеми; заеми и кредитни 

услуги; кредит и кредитни линии; 

обезбедување на привремени заеми; 

обезбедување на станбени кредити; 

обезбедување на кредити за 

партиципација за школување; 

обезбедување на нудење заеми; услуги на 

позајмување на пари; услуги на заем и 

кредит, и закупнина; финансирање на 

кредити; финансирање на рати на 

кредитот; финансирање на станбени 
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кредити; финансирање на кредити, 

хипотеки и емства; финансирање на 

краткорочни кредити; кредити 

(финансирање); финансиски заеми за 

реновирање на домот; финансиски 

кредити за трговија; финансиски заеми со 

обезбедување на залог; финансиски 

услуги во областа на кредитирање пари; 

финансиски услуги за кредитирање за 

лични цели; услуги за електронски 

трансфер на пари; размена на пари; пари 

замена изречена од страна на кредитна 

картичка; покровителство на пензиите; 

управување со готовина; стекнување и 

пренос на парични побарувања; брокерски 

услуги за пари; пари за старателство; 

плаќање и примање на пари како агенти; 

монетарни услуги; монетарен трансфер; 

монетарни работи; услуги за трансфер на 

пари по електронски пат; услуги за 

трансфер на пари со користење на 

електронски картички; услуги за 

управување со готовина; услуги за 

депозити на пари; услуги во врска со 

финансиски трансакции; услуги за пренос 

на пари; финансиски и монетарни услуги и 

банкарство; финансиски менаџмент на 

сметки со готовина; финансирање на 

кредити со плаќање на рати; агенции за 

коснултирање во врска со кредитирање; 

агенции за кредитни известување; 

кредитен рејтинг; кредитни услуги; 

кооперативни кредитни организации; 

консултации во врска со кредит; 

хипотекарни совети; консултантски услуги 

кои се однесуваат на кредитирања; услуги 

во врска со кредитирање на хипотеки и 

кредитирања поврзани со хартии од 

вредност; услуги при хипотекарни кредити 

и финансирање; услуги во врска со 

информации за кредити; наплата и 

враќање на кредити; издавање на 

кредитни картички и дебитни картички; 

подготовка на извештаи за кредитен 

рејтинг; финансирање на кредитот; услуги 

на кредитни картички и платежни картички; 

обезбедување на информации за кредит; 

обезбедување на кредит; обезбедување 

на потрошувачки кредит; обезбедување на 

средства за купување со одложено 

плаќање и лизинг; обезбедување на 

финансиски средства за трговски кредит; 

обезбедување на финансиски средства за 

кредитна продажба; гаранции; 

кредитирање на хартии од вредност; 

обезбедување на кредит преку планови за 

отплата; обезбедување на кредитни и 

дебитни картички; обезбедување на 

позајмици; уредување на провизија за 

трговски кредит; верификација на 

кредитна картичка; кредит совети; услуги 

на подобрување на кредитни услови; 

услуги на кредитни бироа; консултанстки 

улсуги кои се однесуваат на кредит; 

финансиски рејтинг и кредитни извештаи; 

управување со финансиски трансакции  

кл. 38  електронски комуникациски услуги 

кои се однесуваат на авторизација на 

кредитни картички; телекомуникации; 

обезбедување на телекомуникациски 

врски со глобалната компјутерска мрежа; 

електронска пошта; услуги на електронска 

огласна табла [телекомуникациски услуги]; 

испраќање на пораки; електронски услуги; 

комуникации со помош на компјутерски 

терминали; обезбедување на пристап до 

бази на податоци; изнајмување на време 

на пристап до глобалните компјутерски 

мрежи; компјутерски потпомогнат пренос 

на пораки и слики; радио програми и 

емисии, кабелски телевизиски пренос; 

обезбедување на пристап на форуми за 

разговор на интернет (соби за разговор); 

обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; 
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пренесување преку сателит; емитување на 

телевизиски програми  

 

(210) TM  2021/609 (220) 03/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

kliknijadi.mk 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, комири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 

на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(210) TM  2021/632 (220) 08/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје ул. Скупи 5А 

бр. 24, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

кликнијади.мк 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи за исхрана, производи 

од млеко, месо, риба, производи за 

исхрана направени од риба, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

салати, пици, теста, компири (чипс од 

компири), супи, потажи и чорби, 

подготвени производи од месо, морска 

храна  

кл. 30  ладни предјадења, топли 

предјадења, десерти, торти, слатки, 

колачи, крофни, слаткарски производи, 

сосови (додатоци на храна), бургери, кафе 

(пијалаци што се на основа на кафе), 

пијалаци, тестенини, пити, преливи за 

салати, тортиљи, кифли, палачинки, 

сендвичи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, он-лајн продажба, водење 

на работењето, управување со работата, 

канцелариски работи, ширење рекламни 

огласи, претставување на производи, 

обезбедување он-лајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки  

кл. 43  достава на храна и пијалаци, услуги 
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на посредување, услуги за обезбедување 

храна и пијалаци, услуги на достава на 

храна и пијалаци за непосредна 

потрошувачка, храна и пијалаци за 

носење, кетернинг услуги, кетеринг за 

храна и пијалаци  

 

(210) TM  2021/645 (220) 09/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Иван Шилегов ул. Волгоградска 

бр. 1-4, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, 

Скопје 

(540)  

chica cafè 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, замена за кафе  

 

(210) TM  2021/646 (220) 09/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за заштита на авторски и 

сродни права - авторска агенција 

СМАРТ ПРОЕКТ ДОО Скопје ул. 

Титоввелешка 85 , Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков бр. 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

CPROOF 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми и софтвер, 

без оглед на носачите на податоци или 

начините на ширење, односно софтвер 

снимен на магнетни носачи на податоци 

или спуштен од далечинска компјутерска 

мрежа  

кл. 38  пренесување слики и податоци со 

помош на компјутери; компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

компјутерски терминали; обезбедување 

пристап до бази на податоци  

кл. 42  изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер; алатки за 

пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; анализа на 

компјутерски системи; компјутерски 

програми (изнајмување компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(изработка на компјутерски програми); 

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (одржување компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(осовременување на компјутерските 

програми); компјутерски програми 

(советување за компјутерски програми)  

 

(210) TM  2021/692 (220) 22/06/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ПЗУ Соларис Медика – Скопје бул. 

8-ми Септември 3/3-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина 

(531) 02.01.23;27.05.08;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работа;управување со 

работа;канцелариски работи кои се 

однесуваат на медицински услуги  

кл. 44  медицински услуги;хигиенска 

нега;нега на убавина на луѓето или 

животните;услуги од областа на 

физиотерапија и рехабилитација, услуги 

на здравствена заштита  

 

(210) TM  2021/740 (220) 01/07/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) Стопанска интересна заедница на 

заштитни друштва на Македонија 

ЗАПОВИМ – Скопје Бул. К.Ј. Питу бр. 19, 

ТЦ Скопјанка, Аеродром, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 01.05.01;26.01.01;28.05.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица; лични и 

опшествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединци  

 

(210) TM  2021/765 (220) 12/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş, 

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156, 

Sancaktepe, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. 

”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

Tiopram 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/766 (220) 09/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740) Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 
(591) бела, црна, зелена 

(531) 27.05.17;29.01.03;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(210) TM  2021/767 (220) 09/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740) Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 
(591) бела, црна, зелена 

(531) 27.05.17;29.01.03;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(210) TM  2021/768 (220) 09/07/2021 
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(442) 30/11/2021 

(731) Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740) Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 
(591) бела, црна, зелена 

(531) 27.05.17;29.01.03;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(210) TM  2021/769 (220) 09/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Папас фуд дооел Охрид ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид, MK 

(740) Јовчески Димитар ул. Јане 

Сандански бр. 48, Охрид 

(540)  

 
(591) бела, црна, зелена 

(531) 27.05.17;29.01.03;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мус од зеленчук  

 

(210) TM  2021/770 (220) 13/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за преработка на овошје 

и зеленчук ФУД БАР ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. „Перо Наков“ бр. 31, 1000, 

Скопје, MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул.„Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 
(591) зелена, темно зелена, бела 

(531) 26.01.00;27.05.22;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  пакување на храна  

кл. 29  салати и зеленчук  

кл. 30  преливи за салати  

 

(210) TM  2021/771 (220) 13/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ 

Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт 101 бр. 

66 Камењане, Боговиње, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, жолта, светло и темно сина, 

зелена 

(531) 26.01.00;27.05.17;29.01.03 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи, павлака 

( млечни производи), урда, урда со 

пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо 

сирење, овчо сирење, мешано сирење), 

кашкавал (мешан кашкавал), јогурт  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; услуги при увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

млеко и млечни производи, павлака, 

(млечни производи), урда, урда со 

пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо 

сирење, овчо сирење, мешано сирење), 

кашкава (мешан кашкавал), јогурт  

 

(210) TM  2021/772 (220) 13/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

LEPTICAP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2021/773 (220) 13/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

SOHO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; 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); електронски цигари; 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 со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(210) TM  2021/774 (220) 14/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

GenWells 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 
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материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(210) TM  2021/775 (220) 14/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

Guardzyme 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(210) TM  2021/776 (220) 14/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Атанасов Дино ул. Солидарност 

бр. 32, Штип, MK 

(540)  

GenSens 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

оптички, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и 

настава; компјутерски софтвер  

кл. 10  хируршки, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; големопродажба на 

хемикалии, реагенси, лабораториска 

опрема, инструменти, лабораториско 

стакло и лабораториски потрошни 

материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги  

 

(210) TM  2021/778 (220) 14/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Bridgestone Corporation 1-1, 

Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo , JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ENLITEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и делови и делчиња за 

нив; гуми за патнички возила; гуми за 
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камиони; гуми за автобуси; гуми за тркачки 

коли; гуми за автомобили; гуми со 

репарирани шари за патнички возила; гуми 

со репарирани шари за камиони; гуми со 

репарирани шари за автобуси; гуми со 

репарирани шари за тркачки коли; гуми со 

репарирани шари за автомобили; 

внатрешни гуми за патнички возила; 

внатрешни гуми за камиони; внатрешни 

гуми за автобуси; внатрешни гуми за 

тркачки коли; внатрешни гуми за 

автомобили; тркала и бандажи за патнички 

возила; тркала и бандажи за камиони; 

тркала и бандажи за автобуси; тркала и 

бандажи за тркачки коли; тркала и 

бандажи за автомобили; репарирачка гума 

за повторно нанесување шари на гуми за 

сите горе споменати возила; моторни 

возила на две тркала и делови и делчиња 

за нив; гуми за моторни возила на две 

тркала; внатрешни гуми за моторни возила 

на две тркала; тркала и бандажи за 

моторни возила на две тркала; велосипеди 

и делови и делчиња за нив; гуми за 

велосипеди; внатрешни гуми за 

велосипеди; тркала и бандажи 

велосипеди; репарирачка гума за 

повторно нанесување шари на гуми за 

моторни возила на две тркала или 

велосипеди; воздушни летала и делови и 

делчиња за нив; гуми и внатрешни гуми за 

воздушни летала; репарирачка гума за 

повторно нанесување шари на гуми за 

воздушни летала; гумени лепенки за 

репарирање внатрешни гуми или гуми; 

амортизери [за копнени возила]; 

пневматски амортизери [воздушни федери 

за копнени возила]; спојувачи или 

конектори за оски [за копнени возила]; 

браници за пловни објекти [штитници за 

страниците на бродови]; перници за 

седишта за возила; вентили за гуми  

 

(210) TM  2021/779 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) GALENIKA AD ul.Batajnicki drum bb, 

11080, Beograd, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

RIVAROX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/780 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) GALENIKA AD ul.Batajnicki drum bb, 

11080, Beograd, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

MISVENOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 
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дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/781 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) GALENIKA AD ul.Batajnicki drum bb, 

11080, Beograd, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

BORTEGAZ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/782 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) GALENIKA AD ul.Batajnicki drum bb, 

11080, Beograd, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

EZRUSTA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/783 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) GALENIKA AD ul.Batajnicki drum bb, 

11080, Beograd, RS 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

GARTYZ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

додатоци во исхраната за луѓе и животни; 

фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/785 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА 

ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар ул. 

Белчица 89, Гостивар, MK 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ  бул.Партизански Одреди бр. 

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, бела, сива, црна, крем 

(531) 26.01.00;27.05.22;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, огледала за слики, 

производи од плута, трска, рогозина, 

трска, врбови прачки, рогови, коски, 

слонова коска, китови коски, школки, 

килибар морска пена или замена на сите 

тие материјали или од пластика  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со огласување, водење на работење, 

управување со работи канцелариски 

работи  

 

(210) TM  2021/790 (220) 15/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Ана Ристеска ул. Никола Карев бр. 

67, Охрид, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) зелена, портокалова, жолта, бела, 

црвена, црна 

(531) 01.05.01;27.05.17;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при трговија на мало на 

производи за широка потрошувачка услуги 

при продажба на мало на: прехрамбени 

производи; кондиторија; безалкохолни и 

алкохолни пијалаци; производи од тутун; 

месо и производи од месо; риби; леб, 

пецива и колачи; текстил; млечни 

производи, опрема за домаќинство; кујнски 

садови, прибор за јадење, предмети од 

пластика, предмети од стакло, предмети 

од порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 

дрво; опрема за осветлување; музички и 

видео записи; весници, и канцелариски 

прибор; книги; игри и играчки; облека; 

обувки и предмети од кожа; спортска 

опрема; храна за животни, средства за 

лична хигиена; средства за хигиена во 

домаќинство; козметички средства; детска 

козметика; школски програм; предмети за 

подарок; авто козметика, помагала и 

останати производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/791 (220) 16/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ИНТЕБАКО ДОО Скопје ул. Лондонска 

бр. 8, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта, зелена, сина 

(531) 26.03.07;27.05.17;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија  

кл. 7  генератори (струјни генератори), 

електрични генератори  
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кл. 9  соларни батерии  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со опрема за електрични централи  

кл. 37  градежни конструкции, 

инсталациски услуги  

кл. 42  архитектура, проектирање, 

инженерство  

 

(210) TM  2021/792 (220) 16/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC One 

Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

SEA MIST 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за бричење, имено креми 

за бричење, гелови за бричење, лосиони 

за бричење и пени за бричење; тоници, 

лосиони и балзами за после бричење, 

препарати за миење и чистење на лице 

пред бричење; прапарати за нега на кожа, 

имено хидрантни креми за кожа; 

немедицински препарати за нега на кожа, 

спрејови за тело; тоалетна вода; средства 

против потење и дезодоранси за лична 

употреба; купки за тело; немедицински 

сапуни  

 

(210) TM  2021/793 (220) 16/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова, темно сина, бела 

(531) 27.05.22;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(210) TM  2021/794 (220) 16/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, темно сина, бела 

(531) 27.05.22;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(210) TM  2021/795 (220) 16/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  
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(591) портокалова, темно сина, бела 

(531) 27.05.22;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(210) TM  2021/796 (220) 16/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Финансиско друштво ОНЕ 

ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 14/2-8, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, темно сина, бела 

(531) 27.05.22;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  малопродажни услуги во врска со 

возила; големопродажни услуги во врска 

со возила  

кл. 36  финансиски лизинг; финансиски 

услуги; кредитирање со заложно 

обезбедување; финансирање на купување 

на возила преку лизинг  

кл. 39  изнајмување на возила  

 

(210) TM  2021/798 (220) 19/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. 

“Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

MELNOT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/799 (220) 19/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

OneID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 
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маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 

онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 
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развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(210) TM  2021/800 (220) 19/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолто-зелена, црна 

(531) 27.05.17;29.01.03;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 

онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 
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менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(210) TM  2021/801 (220) 19/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.17;29.01.08;29.01.12 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 

статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 

онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 
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неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 

електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(210) TM  2021/802 (220) 19/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) НЕКСТСЕНС ДОО Скопје бул. 

Партизански одреди бр. 62, Скопје, MK 

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо 

Шишков 38/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
 (591) бела, црна 

(531) 27.05.17;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни и истражувачки апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

снимање, процесирање, трансмисија и 

репродукција на податоци, звук и слики; 

компјутери и компјутерски апарати; 

компјутерски хардвер и софтверски 

платформи за креирање и управување со 

уникатен виртуелен кориснички идентитет; 

снимен компјутерски софтвер; апликации 

за компјутерски софтвер што можат да се 

преземат; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски програми (софтвер 

што може да се симнува од интернет); 

дигитални знаци; е-паричници кои може да 

се симнат од интернет; датотеки со 

податоци и слики кои може да се симнат; 

безбедносни токени (енкриптирачки уреди)  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент, 

истражување, организација и 

администрација; канцелариски работи; 

маркетинг и промовирачки услуги; 

дигитален маркетинг; оптимизација на 

пребарувачки системи за продажни 

промоции; администрирачки услуги 

поврзани со бизнис трансакции и 

финансиски регистри; услуги кои се 

состојат од регистрација, транскрипција, 

изработка, компилација и систематизација 

на писмена комуникација и регистрации, 

како и компилација на математички или 
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статистички податоци; администрирање на 

програми за корисничка лојалност; 

администрирање на нарачки за купување и 

продажба; пребарување на податоци во 

компјутерски системи за други; 

корпоративни комуникациски услуги; 

компјутеризиран менаџмент на податоци; 

онлајн рекламирање на компјутерски 

мрежи; обезбедување на онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на производи и 

услуги; услуги на онлајн продавници за 

софтверски продукти и други продукти и 

услуги во електронска форма кои може да 

се симнат локално; рекламирање на 

електронски плаќања и плаќања преку 

клик; одржување на податоци во регистри 

и компјутерски дата бази; оптимизација на 

сообраќај на вебстрани  

кл. 36  финансиски, монетарни и банкарски 

услуги, осигурителни услуги; финансиски 

трансакции и услуги на плаќање преку 

електронски системи; финансиски 

менаџмент и истражување; верификација 

на плаќања со помош на софтверски 

решенија; процесирање и клиринг на 

финансиски трансакции и трансакции со 

кредитни и дебитни картички; онлајн 

банкарство  

кл. 38  телекомуникациски услуги; пренос 

на дигитални фајлови и електронска 

пошта; обезбедување кориснички пристап 

на глобални компјутерски мрежи; услуги за 

безбеден и енкриптиран пренос на 

податоци преку компјутерски и/или 

глобални мрежи; обезбедување пристап 

до дата бази; изнајмување на кориснички 

пристап на глобални компјутерски мрежи; 

компјутерски овозможена трансмисија на 

пораки и податоци  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајн кои се однесуваат 

на тоа; услуги за индустриски анализи, 

индустриски истражувања и индустриски 

дизајн; услуги за контрола на квалитет и 

автентификација; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; услуги на 

инжинери и научници кои прават 

евалуации, процени, истражувања и 

извештаи во научни и технолошки 

области, вклучително технолошки 

консалтинг; компјутерски и технолошки 

услуги за обезбедување на компјутерски 

податоци и лични и финансиски 

информации, и за детектирање на 

неавторизиран пристап до податоци и 

информации, на пример, услуги за 

заштита од компјутерски вируси, услуги за 

енкрипција на податоци, електронско 

мониторирање на лично идентифицирачки 

информации за да се открие кражба на 

идентитет преку интернет; софтвер како 

услуга (SaaS), платформа како услуги 

(PaaS); одредени дизајнерски услуги, на 

пример, индустриски дизајн, дизајн на 

компјутерски софтвер и системи, графички 

дизајн и сл.; развој, одржување, 

управување, изнајмување, и лиценцирање 

на компјутерски софтвер, компјутерски 

апликации и мобилни апликации; развој, 

одржување, управување, изнајмување, и 

лиценцирање на софтверски системи со 

кориснички пристап и бази на податоци; 

услуги на развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации за мобилни уреди 

со енкриптирани податоци, услуги за 

развој, одржување, администрирање и 

лиценцирање на софтверски апликации за 

олеснување и/или имплементирање на 

електронски плаќања, идентификација на 

кориснички профили, автентификација на 

пристап до кориснички профили и/или 

сметки; развој, одржување, 

администрирање и лиценцирање на 

софтверски апликации базирани на клауд 

решенија; услуги за утврдување на 
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електронски идентитет преку софтверски 

решенија и автентификација на пристап до 

затворени електронски системи  

 

(210) TM  2021/803 (220) 20/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ClimatePartner GmbH St.-Martin-Str. 

59 81669 Munich, DE 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
 (531) 25.07.06;26.01.00;26.02.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  наочари; наочари за сонце; спортски 

наочари; кутии и футроли за наочари; 

кутии и футроли за наочари за сонце  

 

(210) TM  2021/804 (220) 20/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Фуат Исмаили ул.„Јајце“ бр. 55, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, алатки 

/делови од машини/, алатни машини, 

мотори и погонски машини (освен за 

сувоземни возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи, 

компресори, косачки, пили, пили (острила 

за пили), машина за перење авотмобили, 

машина за лепење најлон, пумпи, ножици 

(машини), бургии за дупчење [делови од 

машини], електрични ножици, лопати 

(машински делови), пиштоли [рачни 

алати], пиштоли рачни за истиснување кит, 

спреј пиштоли за боја електрични пиштоли 

за лепак, пневматски чекани  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети; алатки, 

алатки (рачно покревани алатки), бургии 

[рачни алати], вили /за сено/, големи 

ножици (острици на ножиците), големи 

ножици за поткастрување огради, големи 

ножици за сечење метал, градинарски 

ножеви, градинарски ножици, 

градинарство (прибор за обработување на 

градините), градинарски ножици за 

гасеници, гребла /алатки/, длето, дрвени 

чекани, дрво (неелектрични алати за 

обработка на дрвото), држачи за пили, 

заковувачи /алати/, зидарски чекани, 

клешти, ампер клешти, кпучеви /алати/, 

ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на 

трева /рачни алатки/, кујнска секира, 

ловечки ножеви, лопати, лопатки за боја, 

мали секири, набивачи (рачни уреди), 

ножеви, ножеви за калемење, ножици, 

обувки (калапи за обувки) /чевларски 

прибор/, одвртувачи, пили /алатки/, 

пиштоли [рачни алати], пиштоли за 

лепило, електрични полукружна клешта, 

пробивни клешти, рамови на рачни пили, 

сврдла, секачи /алатки/, секира за сечење 

месо, секири, секирчиња за мраз, сечење 

по нацрти (пили за сечење по нацрт), 

сечила за ножици за лим, сечила на пили 

/делови на алат/, сечила /апарати за 

острење/, сечила /острила/ (уреди за 

острење сечила) /острила/), столарска 
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клешта, чекани за дробење камења, 

чекани за острење, чекани /алатки/, чекани 

/големи /, чекански дупчалки, перфоратори 

/алатки/, шилци, шмиргли (точила со 

шмиргла)  

кл. 9  апарати и инструменти за мерење, 

мерење, мерење на тежина, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

мерни апарати и инструменти за прецизно 

мерење, ваги; мерачи на фреквенција, 

инструменти за нивелирање, инструменти 

за оптоварување, ленири [инструменти за 

мерење], микрометри, микрометарски 

завртки за оптички инструменти, 

нивелирки [инструменти за одредување на 

хоризонталноста], прачки [геодетски 

инструменти], батерии  

 

(210) TM  2021/805 (220) 20/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) FMC Agricultural Solutions A/S 

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673, 

DK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

LQM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пестициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/809 (220) 21/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Леов Трајче ул.„Гоце Делчев“ бр. 

83, Отовица, Велес, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.00;27.05.17;28.11.00;29.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални лимови, метални 

конструкции, метални конструкции 

(преносни), садови (резервоари) за 

киселини (метални), садови за течни 

горива (метални), силоси (метални), цевки 

(метални арматури за цевки), цевки 

(метални цевки за слевање), цевки 

(метални цевки со повеќе отвори за 

цевки), цевки (метални цевки), челични 

конструкции, челични лимови, челични 

цевки  

кл. 11  греалки за воздух, калорифери, 

греалки за кревет, греалки за купатило, 

греалки за нозе, греење (електрични 

апарати за греење), греење (инсталации 

за греење), грејачи за вода (бојлери), 

грејачи за вода, грејачи за пегла, грејачи 

за храна, грејачи на тело, грејачки плочи, 

електрични бојлери, електрични 

радијатори, печење (ражен за печење), 

печки (решетки за печки), печки (уреди за 

греење), плочи за греење  

кл. 40  бојадисување, галванизација, 

електролиза (обложување со постапка на 

електролиза), заварување, леење метали, 

калење метали, обложување на металите, 

обработка на металите, стружење, точење 

(острење), хромирање  

 

(210) TM  2021/810 (220) 21/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A. S. 

Kisikli Mah. Hamal Sok. No: 4 Haskaya 

Koru Konaklari B-Konagi, Uskudar 34692, 

Istanbul, TR 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  
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(531) 24.09.11;27.05.17;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење;препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; компакт дискови, 

DVD и други дигитални медиуми за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери, софтвер за 

компјутери; апарати за гаснење пожар; 

наочари за сонце  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури 

и производи од скапоцени метали или 

обложени со нив, што не се опфатени со 

другите класи; накит, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти  

кл. 18  торби, женски торби, торби, ташни 

и паричници, модни торби  

 

(210) TM  2021/813 (220) 23/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

ALPHA/ALFA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба за алишта; 

препарати за чистење, средства за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

средства; адитиви за перење; препарати 

за перење; детергенти за перење алишта; 

течности за перење; препарати за 

натопување алишта; супстанции за 

употреба на алишта; средства за 

плакнење на алишта; есенцијални масла 

како мириси за употреба на алишта; 

препарати за мирис за употреба на 

алишта; сапуни и гелови; производи за 

плакнење и препарати за омекнување; 

омекнувачи  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; фунгициди, хербициди; 

микроциди; средства за дезинфекција за 

употреба во домаќинството; санитарни 

средства за перење алишта; средства за 

плакнење; детергенти за гермициди; 

санитарни сапуни и детергенти; санитарни 

средства за употреба во домаќинството  

 

(210) TM  2021/814 (220) 23/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 
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(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, сина 

(531) 27.01.02;27.05.11;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба за алишта; 

препарати за чистење, средства за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

средства; адитиви за перење; препарати 

за перење; детергенти за перење алишта; 

течности за перење; препарати за 

натопување алишта; супстанции за 

употреба на алишта; средства за 

плакнење на алишта; есенцијални масла 

како мириси за употреба на алишта; 

препарати за мирис за употреба на 

алишта; сапуни и гелови; производи за 

плакнење и препарати за омекнување; 

омекнувачи  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; фунгициди, хербициди; 

микроциди; средства за дезинфекција за 

употреба во домаќинството; санитарни 

средства за перење алишта; средства за 

плакнење; детергенти за гермициди; 

санитарни сапуни и детергенти; санитарни 

средства за употреба во домаќинството  

 

(210) TM  2021/815 (220) 23/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.01.00;27.05.17;28.11.00;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба за 

алишта;препарати за чистење, средства за 

чистење, полирање, триење и абразивни 

средства; адитиви за перење; препарати 

за перење; детергенти за перење алишта; 

течности за перење; препарати за 

натопување алишта; супстанции за 

употреба на алишта; средства за 

плакнење на алишта; есенцијални масла 

како мириси за употреба на алишта; 

препарати за мирис за употреба на 

алишта; сапуни и гелови; производи за 

плакнење и препарати за омекнување; 

омекнувачи  

кл. 5  препарати за уништување на 

штетници; фунгициди, хербициди; 

микроциди; средства за дезинфекција за 

употреба во домаќинството; санитарни 

средства за перење алишта; средства за 

плакнење; детергенти за гермициди; 

санитарни сапуни и детергенти; санитарни 

средства за употреба во домаќинството  

 

(210) TM  2021/816 (220) 23/07/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

„Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми;велосипедски 

гуми; надворешни обвивки за пневматски 

гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за 

мотоцикли; лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми; внатрешни 

гуми за велосипеди; внатрешни гуми за 

мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски 

гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; 

внатрешни гуми за гуми на возила; мрежи 

за багаж на возила; пневматски гуми; 

опрема за поправка на внатрешни гуми; 

бандажи за тркала на возила; покривки на 

седла за велосипеди; покривки на седла 

за мотоцикли; сигурносни појаси за 

седишта на возила; сопирачки сегменти за 

возила; амортизери за возила; носачи за 

скии на  автомобили; шилци за гуми; 

крампони за гуми; гуми за возила; тврди 

гуми за тркала за возила; шарки на 

вулканизирани гуми; гасеници за возила 

(транспортни траки); гасеници за возила 

(тракторски); пневматици без внатрешна 

гума за велосипеди; пневматици без 

внатрешна гума за мотоцикли; вентили за 

гуми на возила; гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2021/817 (220) 23/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

CHESTERFIELD SELECTED 

FIELDS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;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);електронски цигари;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 со течен никотин за 

електронски цигари;артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници за пушачи, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари,) 

запалки за пушачи, кибрити  

 

(210) TM  2021/818 (220) 26/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 

бул. Кочо Рацин бр.1, Скопје, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена, црна, бела, жолта, 

портокалова, сива 

(531) 05.11.19;27.05.17;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2021/819 (220) 26/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Трговско друштво за 

производство, промет и услуги 

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 

бул. Кочо Рацин бр.1, Скопје, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, кафена, жолта, 

портокалова 

(531) 05.11.19;22.05.17;27.05.17;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

 

(210) TM  2021/820 (220) 28/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) СИНЕГРА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Александар Бујнов бр. 9, 

Бутел, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно бордо 

(531) 01.05.00;27.05.17;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел од дрво, плстика, имитација 

на дрво за домаќинство и градина; 

огледала, декоративни огледала, рамки за 

слики; конејнери, не од метал, за 

складирање и транспорт; производи што 

не се опфатени со другите класи, од дрво, 

плута, треска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и 

замените за сите овие материјали или 

производи од пластика; шкафови за бања; 

завеси за купатила; прстени за завеси за 

туширање; прачки за завеси за туширање; 

шини за завеси за туширање; куки за 

завеси за туширање; држачи за тушеви, не 

од метал;детско игралиште (кафез); 

простирки за играње бебиња (кафези); 

лулка; видови на лулка; лежечки столици 

за бебиња; столици за бебиња за 

хранење; преносен кревет; перница; 

преносен кревет душек; душеци за 

промена на бебето; детски дубак; гајби за 

играчки  

кл. 21  садови за домаќинството; кујнски 

садови; прибор, неелектричен; прибор за 

јадење (чинии); тенџере; тенџериња под 

притисок (експрес); тави; тава за пржење; 

тава за готвење; отварчи за шишиња, 

електрични и неелектрични; вазни и 

саксии за цвеќе; слама за пијалоци; 

порцелански, керамички, глинени, 

теракотни или стаклени статуи и 

декорации; порцелански, керамички, 

глинени, теракотни или стаклени 

фигурини; вазна; чаши; уметнички дела 

изработени од порцелан, керамика, глина, 

теракота или стакло; стакло, необработено 
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или полуработно, освен градежно стакло; 

стаклени мозаици, не за градба; стакло во 

прав за украсување; стаклена волна, 

освен за изолација  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги на продажба 

на големо и продажба на мало, увоз-извоз 

и услуги при продажба на големо и мало 

со мебел од дрво, плстика, имитација на 

дрво за домаќинство и градина; огледала, 

декоративни огледала, рамки за слики; 

конејнери, не од метал, за складирање и 

транспорт; производи што не се опфатени 

со другите класи, од дрво, плута, треска, 

врбови прачки, рогозина, рогови, коски, 

слонова коска, китова коска, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика; шкафови за бања; завеси за 

купатила; прстени за завеси за туширање; 

прачки за завеси за туширање; шини за 

завеси за туширање; куки за завеси за 

туширање; држачи за тушеви, не од метал; 

детско игралиште (кафез); простирки за 

играње бебиња (кафези); лулка; видови на 

лулка; лежечки столици за бебиња; 

столици за бебиња за хранење; преносен 

кревет; перница; преносен кревет душек; 

душеци за промена на бебето; детски 

дубак; контејнери за играчки; садови за 

домаќинството; кујнски садови; прибор, 

неелектричен; прибор за јадење (чинии); 

тенџере; тенџериња под притисок 

(експрес); тави; тава за пржење; тава за 

готвење; отварачи за шишиња, електрични 

и неелектрични; вазни и саксии за цвеќе; 

слама за пијалоци; порцелански, 

керамички, глинени, теракотни или 

стаклени статуи и декорации; 

порцелански, керамички, глинени, 

теракотни или стаклени фигурини; вазна; 

чаши; уметнички дела изработени од 

порцелан, керамика, глина, теракота или 

стакло; стакло, необработено или 

полуработно, освен градежно стакло; 

стаклени мозаици, не за градба; стакло во 

прав за украсување; стаклена волна, 

освен за изолација  

 

(210) TM  2021/822 (220) 29/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

P&G PROFESSIONAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и абразивни средства; сапуни, препарати 

за миење садови, марамчиња за 

препарати за чистење; адитиви за перење 

алишта; препарати за перење алишта; 

детергенти за перење алишта; течности за 

перење алишта; препарати за натопување 

алишта; супстанции за перење на алишта; 

средства за плакнење на алишта; 

есенцијални масла како мириси за 

употреба на алишта; препарати за мирис 

за употреба на алишта; сапуни и гелови; 

производи за плакнење и препарати за 

омекнување; омекнувачи на ткаенини; 

потпури (миризливи растенија за алишта); 

темјан; масла за парфеми и мириси; 

миризлива вода за употреба во 

домаќинство и за употреба на ткаенини; 

миризливи стапчиња; ароматични 

препарати; етерични масла  

кл. 5  антибактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; дезинфициенси за хемиски 
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тоалети; средства за дезинфекција за 

хигиенски цели; антибактериски средства 

за миење раце; препарати за уништување 

на штетници при перење на алишта; 

биоциди, фунгициди; хербициди; 

гермициди; препарати за уништување на 

вируси; сапуни и прашаци со хигиенско 

дејство; средства за хигиена за употреба 

во домаќинство; средства за дезинфекција 

за употреба во домаќинство; средства за 

дезинфекција за употреба при перење 

алишта; средства за дезинфекција за 

употреба при плакнење на алишта; 

гермицидни детергенти  

 

(210) TM  2021/823 (220) 29/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 27.01.02;27.05.17;28.11.00;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, триење 

и абразивни средства; сапуни, препарати 

за миење садови, марамчиња за 

препарати за чистење; адитиви за перење 

алишта; препарати за перење алишта; 

детергенти за перење алишта; течности за 

перење алишта; препарати за натопување 

алишта; супстанции за перење на алишта; 

средства за плакнење на алишта; 

есенцијални масла како мириси за 

употреба на алишта; препарати за мирис 

за употреба на алишта; сапуни и гелови; 

производи за плакнење и препарати за 

омекнување; омекнувачи на ткаенини; 

потпури (миризливи растенија за алишта); 

темјан; масла за парфеми и мириси; 

миризлива вода за употреба во 

домаќинство и за употреба на ткаенини; 

миризливи стапчиња; ароматични 

препарати; етерични масла  

кл. 5  антибактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; дезинфициенси за хемиски 

тоалети; средства за дезинфекција за 

хигиенски цели; антибактериски средства 

за миење раце; препарати за уништување 

на штетници при перење на алишта; 

биоциди, фунгициди; хербициди; 

гермициди; препарати за уништување на 

вируси; сапуни и прашаци со хигиенско 

дејство; средства за хигиена за употреба 

во домаќинство; средства за дезинфекција 

за употреба во домаќинство; средства за 

дезинфекција за употреба при перење 

алишта; средства за дезинфекција за 

употреба при плакнење на алишта; 

гермицидни детергенти  

 

(210) TM  2021/825 (220) 29/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр.12, Скопје, 

MK 

(540)  

FEROZOMAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; диететска 

храна и супстанции адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба; 

диететски супстанции за медицинска 

употреба; додатоци во исхраната; 

витамини; витамински производи; 
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хранливи додатоци за медицинска 

употреба; додатоци во исхраната кои 

воглавно се состојат од железо  

 

(210) TM  2021/826 (220) 29/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Весна Ивановска - Илиевска and 

Сребра Ѓорѓијевска ул. Есенинова бр. 

4А/7, 1000, Скопје, MK and ул. Галичник 

бр. 276, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. 

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) бела, црна, сива 

(531) 26.04.02;27.05.17;28.05.00;29.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; агенции за 

рекламирање; бизнис истражување; 

испитување на јавното мислење; 

комерцијално-информативни агенции; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; консултации за стратегија на 

комуникации во односи со јавноста; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање; односи со јавноста; 

пишување рекламни текстови; 

рекламирање  

кл. 41  информирање за образование; 

известување за забави; услуги на 

подвижни библиотеки; услуги на студија за 

снимање; фотографски репортажи  

 

(210) TM  2021/827 (220) 29/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

DOLPIRINN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/828 (220) 29/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

IMPETINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2021/829 (220) 30/07/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

NORAZOLAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2021/833 (220) 03/08/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) Тhe Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 05.03.22;27.05.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ензимски препарати за употреба во 

индустријата  

кл. 3  препарати за белење; препарати за 

чистење; есенцијални масла;омекнувачи 

за алишта; избелувачи на алишта; 

препарати за перење алишта; масла за 

чистење; сапун; средства за отстранување 

дамки  

 

(210) TM  2021/836 (220) 04/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ИНТЕРНАЦИОНАЛНА 

ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ 

ФЕДЕРАЦИЈА INTERNATIONAL 

TRADITIONAL KARATE FEDERATION ул. 

Народен фронт 14, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 27.05.01;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование, подготвување на 

настава, спортски и културни активности  

 

(210) TM  2021/841 (220) 06/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ЕВРОПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА 

КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА EUROPEAN 

TRADITIONAL KARATE FEDERATION ул. 

Народен фронт 14, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 02.01.08;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образование, подготвување на 

настава, спортски и културни активности  

 

(210) TM  2021/844 (220) 05/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

ARMZOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/849 (220) 10/08/2021 
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(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(210) TM  2021/850 (220) 10/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(210) TM  2021/851 (220) 10/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(210) TM  2021/852 (220) 10/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  
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(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(210) TM  2021/853 (220) 10/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(210) TM  2021/854 (220) 10/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.04.18;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот; банкарски услуги, 

хипотекарно банкарство, он-лајн 

банкарство - електронски банкарство, 

услуги за штедење, кредитирање  

 

(210) TM  2021/869 (220) 13/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Коуфакис Маја ул. Костурски 

Херои бр. 40/4-5, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 03.13.24;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 21  прскалки за парфеми; стаклени 
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шишенца за парфеми или лекови  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со козметички производи; 

рекламирање; 

телевизиско рекламирање; рекламирање 

преку радио; рекламирање преку пошта; 

директно рекламирање преку пошта; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; претставување на производите; 

советување за бизнис работење и 

организација  

 

(210) TM  2021/871 (220) 13/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Коуфакис Маја ул. Костурски 

Херои бр. 40/4-5, Скопје, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 05.13.00;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 21  прскалки за парфеми; стаклени 

шишенца за парфеми или лекови  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со козметички производи; 

рекламирање; 

телевизиско рекламирање; рекламирање 

преку радио; рекламирање преку пошта; 

директно рекламирање преку пошта; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; претставување на производите; 

советување за бизнис работење и 

организација  

 

(210) TM  2021/885 (220) 19/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за консалтинг услуги 

ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО увоз-извоз 

Битола ул.Арон Ароести бр. 1, Битола, 

MK 

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава 

Ковачевиќ бр.47J/2-20 

(540)  

 
(591) сива, бела, црвена 

(531) 26.01.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 36  работи поврзани за невижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  
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кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделтвото, градинарството 

и шумарството  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги 

за физичка заштита на имот и лица; лични 

и општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(210) TM  2021/886 (220) 20/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Лимак ДОО Скопје ул.Јордан 

Мијалков бр. 31, Скопје, MK 

(540)  

Diamond Mall 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патување  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услугиза подготвување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/887 (220) 20/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул.808 бр.8, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) светло кафена 

(531) 27.07.00;28.17.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30 

 

(210) TM  2021/889 (220) 20/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Kalceks, Joint Stock company 53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, жолта, розева, сина 

(531) 27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати  
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(210) TM  2021/891 (220) 24/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) International Business Machines 

Corporation New Orchard Road-Armonk, 

New York, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

KYNDRYL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; квантни компјутери; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за анализа на 

информатичка технологија и управување 

со податоци; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за развој на 

апликации; компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за обработка на 

податоците во облак (cloud computing); 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за когнитивна обработка; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за вештачка интелигенција; 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за технологија на синџир на 

блокови (blockchain technology); 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за квантна обработка и квантно 

програмирање; компјутерски хардвер, 

имено единици со магнетна лента 

(обработка на податоци), магнетни ленти, 

печатени кола, интегрирани кола, 

тастатури за компјутери, компакт дискови 

(аудио-видео), оптички дискови, 

компјутерски спојки (обработка на 

податоци), дискети, носител на магнетни 

податоци; компјутерски хардвер, имено 

видео екрани, скенери, печатачи, 

интерфејси (обработка на податоци), 

читачи (обработка на податоци), софтвер 

(снимени програми), микропроцесори, 

модеми, монитори, компјутери, 

компјутерски мемории, компјутерски 

периферни уреди; адаптери за компјутери; 

компоненти за компјутери; опрема за 

обработка на податоци; апарат за 

обработка на податоци за управување со 

податоци и информации; полупроводници; 

машински читливи електронски медиуми; 

магнетни дискови; дискови; магнетофони; 

машини за пресметување; фискални каси; 

машини за факсимил; видео рекордери; 

видео касети; електрични батерии; 

компјутерски чипови; плочки со кола; 

компјутерски хардвер, имено, сервери за 

компјутерски комуникации; куќишта за 

компјутер; табли за компјутерски 

интерфејс; компјутерски кабли и делови од 

компјутерски кабли; компјутерски факс 

модем картички; додатоци за компјутер, 

имено, филтри за екран, подлоги за 

глувци, радио пејџери, управувачи 

(joysticks); преобразувачи на енергија, 

имено, дигитални на аналогни, аналогни 

на дигитални и постепени (step-by-step) 

прекинувачи на напон; компјутерски 

глувци; картички за интегрирано коло и 

паметни картички; адаптери за 

интегрирано коло и адаптери за паметни 

картички; читачи за картички за 

интегрирано коло и паметни картички; 

микрокомпјутери; напојувачи со 

електрична енергија; проектори; 

далечински управувачи за компјутери; 

штитници од нагло зголемување на 

волтажа и непрекинато напојување; 

терминали за продажба; компјутерски 

сервери; уреди за складирање компјутери, 

имено, подсистеми со голема брзина на 

складирање и резервирање копија 

(backup) на електронски податоци, 

локално или преку телекомуникациска 

мрежа; компјутерски програми и 
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компјутерски софтвер кои се снимени и 

можат да се преземат; софтверски видео 

игри; софтвер и програми за компјутерски 

оперативен систем; компјутерски софтвер 

што се користи за пристап до глобална 

компјутерска мрежа; компјутерски софтвер 

што се користи за управување со 

документи; компјутерски софтвер што се 

користи за управување со бази на 

податоци; компјутерски софтвер што се 

користи за лоцирање, преземање и 

примање текст, електронски документи, 

графички и аудиовизуелни информации за 

внатрешни компјутерски мрежи во рамки 

на претпријатие и глобални компјутерски 

мрежи на локално и широко подрачје; 

компјутерски софтвер што се користи за 

развој на софтвер и веб-пишување (web 

authoring) и кориснички прирачници во 

електронски формат, кои се продаваат 

како целина со овие производи; 

компјутерски софтвер за употреба при 

контрола на работата и извршувањето на 

компјутерските системи, програми и 

мрежи; компјутерски софтвер за употреба 

при поврзување на различни компјутерски 

мрежи и системи, компјутерски сервери и 

уреди за складирање; компјутерски 

софтвер за поврзување на компјутери и за 

овозможување на обработка на податоци 

преку глобално достапна мрежа; 

компјутерски софтвер за управување со 

хардвер, софтвер и процеси кои постојат 

во рамките на информатичката 

технологија; компјутерски системи кои 

комбинираат хардвер и софтвер за 

употреба во управување и анализа на 

податоци и дигитални прирачници со 

инструкции кои се продаваат како целина 

со овие производи; систем за обработка 

на податоците во облак (cloud computing), 

имено мрежна интеграција на компјутерски 

хардвер и софтвер за динамично 

обезбедување, виртуелизација и мерење 

на потрошувачката на компјутерски 

ресурси; снимен или софтвер за 

обработка на податоци во облак кој може 

да се преземе, за распоредување и 

управување со виртуелни машини на 

платформа за обработка на податоци во 

облак (cloud computing); компјутерски 

системи, имено, компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер за развој и 

интегрирање на вештачка интелигенција, 

имено, машинско учење, длабоко учење и 

обработка на природен јазик, способен за 

собирање, организирање и анализа на 

податоци; компјутерски системи, имено, 

компјутерски хардвер и компјутерски 

софтвер за интегрирање на обработка на 

природен јазик (Natural Language 

Processing (NLP)), компјутерска 

лингвистика (Computational Linguistics 

(CL)), пронаоѓање информации 

(Information Retrieval (IR)) и машинско 

учење (Machine Learning (ML)) кој е 

способен да ги разбере општите човечки 

прашања и да формулира одговори; 

компјутерски софтвер за развој, градење и 

работа на апликации синџир блокови 

(blockchain applications); компјутерски 

хардвер и компјутерски софтвер за развој 

и тестирање на квантни алгоритми; 

документација и упатства за употреба 

снимени на електронски медиуми кои се 

читаат на машина а се однесуваат на 

компјутери или компјутерски програми; 

електронски изданија; електронски 

изданија за компјутерски медиуми, имено, 

прирачници за корисник, упатства, 

брошури, информативни листови, писмени 

презентации и наставни материјали, во 

областа на компјутери, компјутерска 

мрежа, компјутерско складирање, 

компјутерски оперативни системи, 

информатичка технологија, управување со 
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бази на податоци, обработка на 

податоците во облак (cloud computing), 

вештачка интелигенција, технологија на 

синџир на блокови (blockchain technology) 

и квантна обработка  

кл. 37  градежна конструкција; услуги на 

инсталација и поправка при обработка на 

податоци (computing), одржување на 

компјутерски хардвер; помош од страна на 

програмери при обработка на податоци; 

дизајн, инсталација и одржување на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

мрежи; услуги на техничка поддршка, 

имено, решавање проблеми со 

компјутерски хардвер  

кл. 42  компјутерско програмирање; 

софтвер како сервис (SaaS) услуги со 

софтвер за управување со податоци; 

софтвер како сервис (SaaS) услуги со 

софтвер за обработка на податоците во 

облак (cloud computing); софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за 

вештачка интелигенција; софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за 

когнитивна обработка; софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за за 

технологија на синџир на блокови 

(blockchain technology);софтвер како 

сервис (SaaS) услуги со софтвер за 

квантна обработка на податоци и квантно 

програмирање; софтвер како сервис 

(SaaS) услуги со софтвер за 

конструирање, анализирање и водење 

квантни програми и квантни алгоритми; 

софтвер како сервис (SaaS) услуги со 

софтвер за развој и тестирање квантни 

алгоритми; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за вештачка 

интелигенција; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за когнитивна 

обработка на податоци; услуги за 

компјутерско програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за управување со 

информации; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за управување со 

податоци; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за за обработка на 

податоците во облак (cloud computing);  

услуги за компјутерско програмирање и 

компјутерски консултантски услуги за 

технологија на синџир на блокови 

(blockchain technology);  услуги за 

компјутерско програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за квантна обработка 

на податоци; услуги за компјутерско 

програмирање и компјутерски 

консултантски услуги за софтвер како 

услуга (SaaS); дизајн, инсталација, 

ажурирање и одржување на компјутерски 

софтвер; компјутерски софтвер и хардвер 

дизајн за други, и консултантски услуги во 

областа на компјутерите; компјутерски 

услуги, имено, дизајнирање, креирање и 

одржување веб -страници за други; 

анализа на компјутерски системи, база на 

податоци и мрежна интеграција, 

компјутерско програмирање за други, за 

употреба во комерцијални интеракции 

преку глобални компјутерски мрежи; 

услуги за техничка поддршка, имено, 

поддршка при проблеми со компјутерски 

програми и софтверски проблеми; дизајн 

на системи за интерконекција на 

компјутерски хардвер и софтвер, имено, 

меѓусебно електронско поврзување на 

компјутери и софтвер; услуги на 

тестирање на компјутерски софтвер и 

хардвер (контроли на квалитет и технички 

контроли); технички проектни студии во 

областа на компјутерскиот хардвер и 

софтвер; консултантски услуги во областа 

на компјутерскиот хардвер, имено 
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консултантски услуги во врска со 

компјутерско истражување и развој; совети 

и консултантски услуги во врска со 

користењето на интернет; изнајмување на 

компјутери и компјутерски софтвер; научни 

и индустриски истражувања, имено 

истражување и развој на нови производи, 

биолошки истражувања, истражувања во 

бактериологија, истражувања во хемија, 

истражувања во нега на убавина, 

истражување во механика, геолошки 

истражувања, технички истражувања, 

фармацевтски истражувања, научни 

истражувања за медицинска намена; 

услуги на информатичка технологија; 

услуги за интеграција на компјутерски 

системи; консултантски услуги во областа 

на дизајн, избор, имплементација и 

употреба на компјутерски хардвер и 

софтверски системи за други; услуги на 

техничка поддршка, имено, поддршка при 

проблеми во дијагностицирање на 

проблеми со компјутерски хардвер и 

компјутерски софтвер; услуги за дизајн на 

компјутерски системи за други; 

интерконекција на компјутерски хардвер и 

софтвер, имено, интеграција на 

компјутерски системи и мрежи; услуги на 

тестирање на компјутерски софтвер и 

хардверски, имено, тестирање на 

компјутерски софтвер, компјутери и 

сервери за да се обезбеди правилно 

функционирање; услуги на обработка на 

податоци во облак (cloud computing), 

имено, мрежно интегрирани компјутерски 

хардверски и софтверски услуги за 

динамично обезбедување, виртуелизација 

и мерење на потрошувачката на 

компјутерски ресурси; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски средини преку 

обработка на податоци во облак (cloud 

computing), дизајн и развој на компјутерски 

софтвер за складирање на податоци во 

облак (cloud storage of data); услуги на 

обезбедување на услуги на хостинг во 

облак (cloud hosting); услуги за 

електронско складирање и обновување на 

податоци; услуги за безбедност на 

податоци  

 

(210) TM  2021/892 (220) 25/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за угостителство 

трговија и услуги ИГ-ГРУП ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди бр. 27, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  услуги на клубови (забава или 

образование), услуги на дискотеки, ноќни 

клубови  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, хотели, мотели, пансиони, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, услуги во вашоку 

ресторан, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции), бифеа 

(снек-барови), кафетерии (експрес 

ресторани), сместување (изнајмување за 

времено сместување), резервирање 

хотели, резервирање за сместувања, 

рецепциски услуги за привремено 

сместување (управување со 

пристигнувања и заминувања), услуги во 

барови, пансиони и интернати, услуги на 

камповите за летување, изнајмување 
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простории за состаноци, изнајмување за 

времено сместување  

 

(210) TM  2021/900 (220) 31/08/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Јакимовска Ана ул.Народен фронт 

бр. 9-30, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 24.17.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  женски чанти; имитации на кожа; 

кожнени торби за пакување; кофчежиња 

од кожа или од кожа и картон; кутии од 

кожа или од кожа и картон; мали патни 

торби; 

мрежести торби за пазарење; мрежести 

чанги со синџири; кожени ремени; папки за 

визит- картички; портмонеа; рамки за 

женски чанти; ранци; ранци кои се носат 

на едно рамо; ремени за водење мали 

деца; ремени за носење доенчиња; 

ремени од кожа; спортски торби*; торби; 

торби за патување; торби за плажа; торби 

со ремени за носење доенчиња; торби со 

тркала за пазарење; траки од кожа; 

ученички училишни торби; футроли за 

кредитни картички; чадори; чадори за 

сонце; штавени кожи; џебни паричници  

кл. 25  облека*; јакни [облека]; 

комбинезони [облека]; готова облека 

[конфекциска облека]; јаки [облека]; 

качулки [облека]; дресови [облека]; 

престилки [облека]; трикотажна облека; 

габардин [облека]; ракавици [облека]; 

штитници за уши од студ [облека]; 

панделки за коса [облека]; корсети [долна 

облека]; облека за велосипедисти; горна 

облека [наметка]; бебешки комплети 

[облека]; полнети јакни [облека]; облека од 

кожа; облека за гимнастика; ремени 

[облека]; долна облека за апсорбирање 

пот; облека за на плажа; облека од 

имитација на кожа; ремени за носење пари 

[облека]  

кл. 26  пердуви од ној [додатоци на 

облека]; значки за облека, што не се од 

благородни метали; украси за облека; 

брошеви [додатоци на облека]; броеви за 

одбележување облека; букви за 

одбележување облека; пердуви [додатоци 

на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека]; 

токи [додатоци на облека]; птичји пердуви 

[додатоци на облека]  

кл. 35  агенции за вработување; агенции за 

рекламирање; маркетинг; претставување 

на производите; рекламирање; уредување 

излози  

 

(210) TM  2021/904 (220) 02/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) МЛЕКАРА ДОО Штип ул. 

Железничка бб, 2000, Штип, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 06.01.01;26.11.13;27.05.24 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко; производи од млеко; 

ферментирано млеко (потквасено); шлаг 

крем; јогурт; сирење; урда; путер; 

протеинско млеко; павлака (млечни 

производи); сметана (кисела павлака); 

сурутка; млечни пијалоци во кои 

преовладува млеко; милк шејк; крем-путер; 

кондензирано млеко; кефир (пијалок од 

млеко); умис (пијалок од млеко)  

кл. 30  чоколадни пијалоци со млеко; 

пијалоци од како со млеко; пијалоци од 

кафе со млеко  

кл. 32  пијалоци од сурутка  

 

(210) TM  2021/905 (220) 02/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Gap (ITM) Inc 2 Folsom Street,  San 

Francisco, CA 94105, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

GAP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, поморски, истражувачки, 

навигациски, геодетски, електрични, 

фотографски, кинематографски, 

аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, 

сигнализациски, детектирачки, тестирачки, 

инспекциски, спасувачки и наставни 

апарати и инструменти; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на дистрибуцијата или 

употребата на електичната енергија; 

апарати и инструменти за снимање, 

пренос, репродукција или обработка на 

звук, слики или податоци; снимени и 

превземачки медиуми, компјутерски 

софтвер, празни дигитални и аналогни 

медиуми за снимање и складирање; 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони; 

регистар каси, уреди за сметање; 

компјутери и компјутерски периферни 

уреди; костими за нуркање, маски за 

нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки 

за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за 

нуркачи, апарати за дишење за подводно 

пливање; апарати за гаснење пожар; 

нумерички и магнетни носачи на податоци, 

фонографски записи, касети и компакт 

дискови, футроли и навлаки за мобилни 

телефони, преносни медиа плеери, 

слушалки; компјутери и опрема за 

обработка на податоци; софтвер, 

компјутерски мемории, модеми; видео 

дискови, оптички и нумерички дискови, 

тастатури, компјутерски терминали, 

екрани, компјутерски печатачи; телематски 

апарати; картички за лојалност, имено, 

електронски картички што се користат во 

врска со програми за наградување 

лојалност на клиенти, превземачки 

електронски брошури, заштитна облека, 

обувки, капи, шлемови, ракавици, ремени 

и очила; патни адаптери; очила за сонце и 

оптички рамки; торби за лаптоп; очила; 

магнетно кодирани кредитни картички; 

футроли за персонални дигитални 

асистенти; футроли за таблети; слушалки 

и слушалки со микрофон вклучително 

безжични слушалки и слушалки со 

микрофон; заштитни маски; заштитни 

маски за лице за спречување на несреќа 

или повреда; ланчиња за очила; врвки за 

очила; футроли за очила; електрични 

брави; мерни лажици, мерни чаши; кујнски 

тајмери; футроли за лаптопи; футроли за 

подлоги за допир (електронски); футроли 

за електронски бележници; компјутерски 

додатоци  
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(210) TM  2021/906 (220) 02/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија иуслуги МАРИЈА ШУЗ ДООЕЛ 

Скопје 

Ферид Мурати бр. 6-1/6, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков 

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.04.18;27.05.24 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  додатоци против лизгање на 

обувки; облека за мотористи; обувки*; 

сандали за капење; влечки за капење; 

чорапи; чорапи против потење; петици за 

чорапи; berets; баретки; работнички 

комбинезони; женски; околувратици од 

перја или крзно; качкети; трикотажа; 

чизми*; получизми [кратки чизми]; врвови 

на обувки; штитници од пот; прерамки за 

облека [трегери]; врвки за чевли; јаки 

[облека]; заштитни јаки; женски 

маички/поткошули; килоти [облека]; 

округли капи; корсети [женска долна 

облека]; долна облека; качулки [облека]; 

рамки за шапки [скелети]; первази на капи; 

ремени [облека]; шалови; пењоари; 

емпери; пелерини со качулки; кратки 

чорапи; жартели за кратки чорапи; ластици 

за женски чорапи; жартели за чорапи; 

горен дел од чизми, внатрешни ѓонови; 

кошули; предни делови од кошули; предни 

делови од кошули што се прицврстуваат, 

облека*; капи; производи што се носат на 

глава [капи, шапки, украси за коса]; 

метални додатоци за чевли и чизми; крзно 

[облека]; јаки што се вадат; хулахопки; 

водоотпорни костуми за скијање на вода; 

комбинезони [облека]; долна облека за 

апсорбирање пот; корселети [градник со 

мидер]; костуми; готова облека 

[конфекциска облека]; бебешки гаќички-

пелени; штитници за уши од студ [облека]; 

вратоврски; горни делови на обувки; 

гамаши; брич-панталони; панталони; 

облека за велосипедисти; горна облека 

[наметки]; ракавици [облека]; готови 

постави [делови од облека]; шамии; 

платнени широки појаси; трикотажна 

облека; спојници за кошули; чевли и чизми 

од еспарто [еспарто трева]; женски 

крзнени шалови; обувки за фудбал; 

цилиндри [капи]; габардин [облека]; 

корсети [долна облека]; појаси; калоши; 

елеци; ремени за панталони; 

средновековни женски шамии за на глава; 

обувки за гимнастика; палта; водоотпорна 

облека; хеланки; дресови [облека]; 

здолништа; бебешки комплети [облека]; 

ливреи [покривки]; спортски дресови; 

манжетни; престилки [облека]; муфови 

[облека]; манипули [украсни ленти на 

свештеничка облека]; ракавици без прсти; 

митри [бискупски капи;] влечки; пелерини; 

крзнени наметки [капути]; облека за на 

плажа; обувки за на плажа; ебови за 

облека; пиџами; фустани; дрвени чевли 

[налани]; сандали; гаќи; долги палта; 

потпетици за обувки; тоги; ленти за обувки 

што се зашиваат меѓу долниот и горниот 

дел за зацврстување; униформ;и полнети 

јакни [облека]; јакни [облека]; облека од 
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хартија; велови [облека]; капи за капење; 

гаќички за капење; костуми за капење; 

бањарки; лигавчиња што не се од хартија; 

ѓонови за обувки; чевли*; потпетици; 

спортски чевли*; крзнени грејачи за нозе 

што не се на струја; крампони за копачки 

[чевли]; спортски обувки*; панделки за 

коса [облека]; парка [ескимска кратка 

кожена јакна]; комбинезон [здолниште]; 

скијачки чизми; комбинезони [долна 

облека]; боди [женска долна облека]; 

шарени свилени шамии облека за 

гимнастика; облека од имитација на кожа; 

облека од кожа; монтила [куса шпанска 

наметка]; костуми за маскенбал; сари; 

маици со кратки ракави; турбани; 

околувратник со широки краеви што се 

носи како официјална вратоврска; капи за 

туширање; рибарски елеци; ремени за 

носење пари [облека]; ебни шамичиња; 

хартиени капи [облека]; маски за спиење; 

здолнништа-панталони; пончо; саронг; 

ракавици за скијање; хеланки [панталони]; 

фустани со трегери; визири [заштита за 

глава]; килоти; спортски трегер- маици; 

валенки [чизми од валана волна]; 

свештенички одори; фризерски наметки; 

униформи за карате; униформи за џудо; 

трикоа; кимона  

 

(210) TM  2021/907 (220) 03/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Драган Живковиќ and Сашо 

Орданоски ул. Црниче бр. 13, Скопје, 

MK and ул. Дебарца бр. 74/1-3, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

UTRINSKI BRIFING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали, печатени 

публикации, весници, магазини, каталози, 

брошури, постери, летоци, списанија, 

периодични публикации,часописи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови), рекламирање преку 

радио, рекламирање преку интернет и 

сите други неспоменати облици на 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, комуникациски 

медиуми  

кл. 38  емитување на кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; информации од 

областа на телекомуникациите; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

повикување (радиотелефонски или други 

средства за електронска комуникација); 

радиопрограми (емитување радио 

програми); телекомуникации (информации 

од областа на телекомуникациите); 

телекомуникациски услуги; пренесување 

преку сателит; пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

кл. 41  едукативни и забавни услуги, услуги 

на организирање на едукативни настани, 

културни активности, планирање, он-лајн 

публикување, организирање на програми 

за обуки на млади, пишување на текстови 

што не се рекламни текстови, објавување 

на текстови што не се рекламни текстови, 

радио и телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми), радио и 

телевизиски апарати(изнајмување радио и 

телевизиски апарати), образовни услуги, 

он-лајн публикување електронски текстови 

и списанија, услуги на објавување вести, 

портали, блогови  

 

(210) TM  2021/908 (220) 03/09/2021 
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(442) 30/11/2021 

(731) Драган Живковиќ and Сашо 

Орданоски ул. Црниче бр. 13, Скопје, 

MK and ул. Дебарца бр. 74/1-3, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

УТРИНСКИ БРИФИНГ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали, печатени 

публикации, весници, магазини, каталози, 

брошури, постери, летоци, списанија, 

периодични публикации,часописи  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови), рекламирање преку 

радио, рекламирање преку интернет и 

сите други неспоменати облици на 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, комуникациски 

медиуми  

кл. 38  емитување на кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; информации од 

областа на телекомуникациите; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

повикување (радиотелефонски или други 

средства за електронска комуникација); 

радиопрограми (емитување радио 

програми); телекомуникации (информации 

од областа на телекомуникациите); 

телекомуникациски услуги; пренесување 

преку сателит; пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

кл. 41  едукативни и забавни услуги, услуги 

на организирање на едукативни настани, 

културни активности, планирање, он-лајн 

публикување, организирање на програми 

за обуки на млади, пишување на текстови 

што не се рекламни текстови, објавување 

на текстови што не се рекламни текстови, 

радио и телевизиски програми (продукција 

на радио и телевизиски програми), радио и 

телевизиски апарати(изнајмување радио и 

телевизиски апарати), образовни услуги, 

он-лајн публикување електронски текстови 

и списанија, услуги на објавување вести, 

портали, блогови  

 

(210) TM  2021/909 (220) 03/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Ангела Николоска ул. Стив Наумов 

120, Охрид, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) темно сина, сива, портокалова 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите кпаси, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал; постери; периодични 

публикации; памфлети; нотеси 

[бележници]; каталози; печатени 

материјали; печатени публикации; 

прирачници [упатства]; брошури; 

проспекти; честитки; билтени; летоци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, вклучително и 

онлајн рекпамирање; обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки; услуги на продажба на мало и 

големо со паметни електрични и 

електронски уреди, гаџети, мобилни 
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телефони, компјутери, телевизори, како и 

нивни додатоци и аксесоари  

 

(210) TM  2021/910 (220) 06/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги СОКО Горица ДООЕЛ Скопје 

ул. 1526 бр. 25, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црвена, зелена, бела 

(531) 01.01.02;01.01.04;27.05.17;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи со безалкохолни пијалоци, 

пијалоци од овошје и овошни сокови, 

сирупи и други препарати за производство 

на пијалоци  

 

(210) TM  2021/911 (220) 07/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Сотир Сотировски ул.„Самоилова“ 

бр. 116, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, светло сина, портокалова, 

виолетова, зелена, црна, бела 

(531) 25.07.21;26.11.07;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  комјпутерски хардвер и софтвер за 

автоматско издавање карти за спротски, 

културни, образовни и уметнички настани, 

филмови, музички концерти и други 

забавни настани, во живо  

кл. 35  рекламирање, промоција и услуги 

при продажба на големо и мало на билети 

за спортски, културни, образовни и 

уметнички настани, музички концерти и 

други културно забавни настани, во живо; 

огласување, водење на работење, 

управување со работи, дејности 

(професионални консултации), поддршка 

при организирање дејности (советување 

за организирање на дејностите), 

промоција /продажба за трети лица/, 

поддршка при on-line продажба за трети 

лица, ширење на рекламен материјал, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување рекламен простор, on-line 

рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа, објавување рекламни текстови, 

рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот (маркетинг), објавување рекламни 

текстови, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), изнајмување рекламен 

простор, односи со јавност  

кл. 41  услуги за резервации на културно 

забавни настани; услуги за резервирање 

седишта и карти; услуги на агенции за 

карти за спортски, културни, образовни и 

уметнички настани, музички концерти и 

други забавни настани, во живо  

 

(210) TM  2021/913 (220) 07/09/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LM350h 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(210) TM  2021/914 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 25.01.19;26.01.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2021/915 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 25.01.19;26.01.22;27.05.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2021/916 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 25.01.19;26.01.22;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2021/920 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ФУФАРМА ДОО Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

NEOROF Propofol Injection 

B.P 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/921 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, 

NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

DUONASE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(210) TM  2021/922 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, 

NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

IZINOSE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(210) TM  2021/923 (220) 09/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Home Box Office, Inc. 30 Hudson 

Yards, 10001 New York, New York, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

HBO MAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  мобилни софтверски апликации кои 

може да се преземат (симнат) за употреба 

при испорака и дистрибуција на аудио, 

видео и мултимедијални забавни 

содржини вклучувајќи текст, податоци, 

слики, аудио, видео и аудиовизуелни 

датотеки  

кл. 38  мобилни медиумски услуги во вид 

на електронски пренос, емитување и 

испорака на аудио, видео и 

мултимедијална забавна содржина, 

вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио, 

видео и аудиовизуелни датотеки со помош 

на интернет, безжична комуникација, 

електронски комуникациски мрежи и 

компјутерски мрежи  

кл. 41  услуги за забава, во вид на давање 

забавни програми и содржини, имено, 

филмови, телевизиски програми, видео 

клипови, графика и информации поврзани 

со филмови и телевизиски програми во 

областите на комедијата, драма, акција, 

различни (посебен вид), авантура, спорт, 

мјузикли, тековни (актуелни) настани и 

забавни вести, документарни и 

анимирани, преку интернет, електронски 

комуникациски мрежи, компјутерски мрежи 

и безжични комуникациски мрежи; 

интерактивна онлајн забава во вид на веб-

сајт што содржи фотографски, видео, 

аудио и прозни презентации, видео 

клипови и други мултимедијални 

материјали кои може да се преземат 

(симнат) кои се однесуваат на филмови и 

телевизиски програми во областите на 

комедијата, драма, акција, различни 

(посебен вид), авантура, спорт, мјузикли, 

тековни (актуелни) настани и забавни 

вести, документарни и анимација  
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(210) TM  2021/924 (220) 10/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) 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)  

KLAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  информатичка технологија и аудио-

визуелна, мултимедијална и фотографска 

опрема; регистрирана содржина; научни 

истражувања и лабораториски апарати, 

едукативни средства и симулатори  

кл. 35  услуги за рекламирање, маркетинг 

и промоција  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

обезбедување и изнајмување на 

телекомуникациски структури и опрема  

кл. 41  образовни, забавни и спортски 

услуги; објавување, известување и 

пишување текстови; услуги за резервација 

и резервација на билети за едукативни, 

забавни и спортски актнвности и настани; 

превод и толкување; образование, забава 

и спорт  

 

(210) TM  2021/925 (220) 10/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. 

Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, Скопје, 

MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, бела, кафена, жолта, црвена 

(531) 25.01.19;27.05.24;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе (пијалаци што се на 

основа на кафе), екстракти од кафе, 

замена за кафе  

 

(210) TM  2021/926 (220) 13/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Јакупи Авни; Jakupi Avni с.Горно 

Свиларе, Сарај; fsh.Svilarë e Epërme, 

Saraj, Скопје;Shkup, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, златна; e bardhë, ezezë, e 

artë 

(531) 24.17.25;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи; reklamimi; 

drejtimin e një biznesi; menaxhimi i biznesit; 

punë zyre  

кл. 41  подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности; përgatitje evenimente; 

argëtuese; aktivitete sportive dhe kulturore  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци;привремено сместување; 

shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe 

pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 

(210) TM  2021/930 (220) 13/09/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје ул. 

20 , бр. 122, Бразда, Чучер Сандево, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, кафена, крем 

(531) 08.01.08;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кроасан  

 

(210) TM  2021/936 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 26.11.01;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички, дебитни 

картички, магнетни картички, платежни 

картички, картички за пристап, картички со 

интегрирани кола и смарт картички, 

компјутерски софтвер; автоматски 

благајни за депонирање, повлекување или 

трансфер на парични средства [АТМ]  

кл. 16  канцелариски материјали; брошури; 

билтени; периодични публикации; 

весници; печатени материјали; печатени 

публикации; печатени формулари и 

обрасци; печати; печати [жигови, 

отпечатоци]; плика [канцелариски 

материјали]; чековни книшки, печатени 

банковни формулари; постери; регистар 

[главни книги]; регистри; списанија  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи; бизнис администрација; бизнис 

консултации; бизнис информации или 

побарувања  

кл. 36  банкарство; банкарско работење; 

финансиски работи; монетарни работи; 

работи поврзани со недвижен имот; 

финансиски трансакции; електронски 

пренос на средства; финансиско 

управување; финансиско спонзорирање; 

кредитни бироа; агенции за наплата на 

долгови; финансиски анализи; финансиски 

информации; советување во врска со 

финансии; финансиски услуги; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

банкарски трансакции од дома; банкарски 

служби за дебитни картички; гаранции за 

осигурување; гаранции за животно 

осигурување; осигурителни консултации; 

штедни банки; издавање кредитни 

картички; служби за кредитни картички; 

услуги за кредитни картички; услуги за 

дебитни картички; услуги за осигурителни 

гаранции; заеднички фондови; финансиски 

консултантски услуги; вреднување на 

недвижен имот; менаџмент со недвижен 

имот; берзански котирања; брокерство со 

хартии од вредност; осигурително 

брокерство; систем за плаќање на рати; 

депозити на вредности; издавање 
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патнички чекови; штедни банки; 

финансиски проценки (осигурување, 

банкарско работење, недвижен имот); 

осигурителни информации; директно 

банкарство; капитални инвестиции; 

размена на пари; монетарни трансакции; 

отплата на кредити; плаќање средства; 

кредити (финансирање); давање под наем 

врз основа на хартии од вредност; услуги 

за верификација на чекови; финансиски и 

банкарски менаџмент; истражување и 

прогнозирање на финансиските пазари и 

на менаџментот со преносливи хартии од 

вредност  

 

(210) TM  2021/937 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.11.01;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички, дебитни 

картички, магнетни картички, платежни 

картички, картички за пристап, картички со 

интегрирани кола и смарт картички, 

компјутерски софтвер; автоматски 

благајни за депонирање, повлекување или 

трансфер на парични средства [АТМ]  

кл. 16  канцелариски материјали; брошури; 

билтени; периодични публикации; 

весници; печатени материјали; печатени 

публикации; печатени формулари и 

обрасци; печати; печати [жигови, 

отпечатоци]; плика [канцелариски 

материјали]; чековни книшки, печатени 

банковни формулари; постери; регистар 

[главни книги]; регистри; списанија  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи; бизнис администрација; бизнис 

консултации; бизнис информации или 

побарувања  

кл. 36  банкарство; банкарско работење; 

финансиски работи; монетарни работи; 

работи поврзани со недвижен имот; 

финансиски трансакции; електронски 

пренос на средства; финансиско 

управување; финансиско спонзорирање; 

кредитни бироа; агенции за наплата на 

долгови; финансиски анализи; финансиски 

информации; советување во врска со 

финансии; финансиски услуги; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

банкарски трансакции од дома; банкарски 

служби за дебитни картички; гаранции за 

осигурување; гаранции за животно 

осигурување; осигурителни консултации; 

штедни банки; издавање кредитни 

картички; служби за кредитни картички; 

услуги за кредитни картички; услуги за 

дебитни картички; услуги за осигурителни 

гаранции; заеднички фондови; финансиски 

консултантски услуги; вреднување на 

недвижен имот; менаџмент со недвижен 

имот; берзански котирања; брокерство со 

хартии од вредност; осигурително 

брокерство; систем за плаќање на рати; 

депозити на вредности; издавање 

патнички чекови; штедни банки; 

финансиски проценки (осигурување, 

банкарско работење, недвижен имот); 
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осигурителни информации; директно 

банкарство; капитални инвестиции; 

размена на пари; монетарни трансакции; 

отплата на кредити; плаќање средства; 

кредити (финансирање); давање под наем 

врз основа на хартии од вредност; услуги 

за верификација на чекови; финансиски и 

банкарски менаџмент; истражување и 

прогнозирање на финансиските пазари и 

на менаџментот со преносливи хартии од 

вредност  

 

(210) TM  2021/938 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 

А.Д.СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.01;27.05.17;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички, дебитни 

картички, магнетни картички, платежни 

картички, картички за пристап, картички со 

интегрирани кола и смарт картички, 

компјутерски софтвер; автоматски 

благајни за депонирање, повлекување или 

трансфер на парични средства [АТМ]  

кл. 16  канцелариски материјали; брошури; 

билтени; периодични публикации; 

весници; печатени материјали; печатени 

публикации; печатени формулари и 

обрасци; печати; печати [жигови, 

отпечатоци]; плика [канцелариски 

материјали]; чековни книшки, печатени 

банковни формулари; постери; регистар 

[главни книги]; регистри; списанија  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

телевизиско рекламирање, рекламирање 

преку интернет и сите останати видови 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи; бизнис администрација; бизнис 

консултации; бизнис информации или 

побарувања  

кл. 36  банкарство; банкарско работење; 

финансиски работи; монетарни работи; 

работи поврзани со недвижен имот; 

финансиски трансакции; електронски 

пренос на средства; финансиско 

управување; финансиско спонзорирање; 

кредитни бироа; агенции за наплата на 

долгови; финансиски анализи; финансиски 

информации; советување во врска со 

финансии; финансиски услуги; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; пренесување средства 

(електронско пренесување средства); 

банкарски трансакции од дома; банкарски 

служби за дебитни картички; гаранции за 

осигурување; гаранции за животно 

осигурување; осигурителни консултации; 

штедни банки; издавање кредитни 

картички; служби за кредитни картички; 

услуги за кредитни картички; услуги за 

дебитни картички; услуги за осигурителни 

гаранции; заеднички фондови; финансиски 

консултантски услуги; вреднување на 

недвижен имот; менаџмент со недвижен 

имот; берзански котирања; брокерство со 

хартии од вредност; осигурително 

брокерство; систем за плаќање на рати; 

депозити на вредности; издавање 

патнички чекови; штедни банки; 

финансиски проценки (осигурување, 

банкарско работење, недвижен имот); 

осигурителни информации; директно 

банкарство; капитални инвестиции; 

размена на пари; монетарни трансакции; 

отплата на кредити; плаќање средства; 
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кредити (финансирање); давање под наем 

врз основа на хартии од вредност; услуги 

за верификација на чекови; финансиски и 

банкарски менаџмент; истражување и 

прогнозирање на финансиските пазари и 

на менаџментот со преносливи хартии од 

вредност  

 

(210) TM  2021/939 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КАЛИНА ТТ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје 

Булевар Кочо Рацин бр. 42, Скопје, MK 

(540)  

КАЛИНА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, готова облека (конфекциска 

облека)  

 

(210) TM  2021/940 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ 

ДООЕЛ Струга 

Населено место без уличен систем 

бр.1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински барови, високо-

протеински енергетски барови, протеински 

барови во облик на шејкови, вегански 

барови со прелив од чоколадо, протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо, 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо  

кл. 32  енергетски напитоци, безалкохолни 

пијалаци за снабдување со енергија, 

енергетски напитоци [не се за медицинска 

употреба], изотонични пијалаци, [не се за 

медицинска употреба], енергетски 

негазирани пијалоци со различни вкусови, 

снек храна, житарици  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: протеински барови, 

високо-протеински енергетски барови, 

протеински барови во облик на шејкови, 

вегански барови со прелив од чоколадо, 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо, протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо, енергетски 

напитоци, безалкохолни пијалаци за 

снабдување со енергија, енергетски 

напитоци [не се за медицинска употреба], 

изотонични пијалаци, [не се за медицинска 

употреба], енергетски негазирани пијалоци 

со различни вкусови, снек храна, 

житарици, сушено подготвувано овошје и 

зеленчук, јаткасти плодови, семиња, 

зрнести производи што не се опфатени со 

други класи  

 

(210) TM  2021/941 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ 

ДООЕЛ Струга 

Населено место без уличен систем 

бр.1/2 индуст-Зона/Драслајца, Струга, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  протеински барови, високо-

протеински енергетски барови, протеински 

барови во облик на шејкови, вегански 

барови со прелив од чоколадо, протеински 

барови со прелив од млечно чоколадо, 

протеински ванила барови со прелив од 

млечно чоколадо  

кл. 32  енергетски напитоци, безалкохолни 

пијалаци за снабдување со енергија, 

енергетски напитоци [не се за медицинска 

употреба], изотонични пијалаци, [не се за 

медицинска употреба], енергетски 

негазирани пијалоци со различни вкусови, 

снек храна, житарици  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работење; управување со работата, 

групирање во корист на други, 

овозможувајќи потрошувачите соодветно 

да ги гледаат и купуваат овие стоки; 

услуги при увоз-извоз и продажба на 

големо и мало со: протеински барови, 

високо-протеински енергетски барови, 

протеински барови во облик на шејкови, 

вегански барови со прелив од чоколадо, 

протеински барови со прелив од млечно 

чоколадо, протеински ванила барови со 

прелив од млечно чоколадо, енергетски 

напитоци, безалкохолни пијалаци за 

снабдување со енергија, енергетски 

напитоци [не се за медицинска употреба], 

изотонични пијалаци, [не се за медицинска 

употреба], енергетски негазирани пијалоци 

со различни вкусови, снек храна, 

житарици, сушено подготвувано овошје и 

зеленчук, јаткасти плодови, семиња, 

зрнести производи што не се опфатени со 

други класи  

 

(210) TM  2021/942 (220) 16/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

Akpinar Mah.OsmangaziCad. No:156, 

34885 Sancaktepe, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000, 

Скопје 

(540)  

Vetria 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/944 (220) 16/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o. 

Batajnicki drum 18, 11080 Zemun, 

Belgrade, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, розева, сина и сите нијанси на 

сина 

(531) 25.01.19;26.11.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и газирана вода и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други 

препарати за правење напитоци  

 

(210) TM  2021/945 (220) 16/09/2021 
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(442) 30/11/2021 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o. 

Batajnicki drum 18, 11080 Zemun, 

Belgrade, RS 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, сина и сите нијанси на зелена 

(531) 25.01.19;26.11.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и газирана вода и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други 

препарати за правење напитоци  

 

(210) TM  2021/946 (220) 14/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, MK 

(740) Николчо Лазаров, адвокат ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, сина 

(531) 27.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за перење 

алишта;средства за белење при перење 

алишта; смекнувачи за ткаенини што се 

користат при перење алишта;хемиски 

средства за освежување на боите што се 

користат во домаќинството (перење 

алишта); одмастување; дезодорирање; 

дезинфекција  

 

(210) TM  2021/948 (220) 17/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за туризам и услуги ЦЕЛ 

СВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 

Дебарца 15, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, црна 

(531) 04.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања, 

резервации за патувања, превезување 

патници  

 

(210) TM  2021/949 (220) 17/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-

извоз Градско АВТОПАТ бр. 2, Градско, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591) црна, бела, жолта, кафена, крем 

розева, сива, портокалова 

(531) 07.01.24;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на големо и мало со вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2021/950 (220) 20/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЗЕАЛ ДООЕЛ ул. Орце Николов бр. 58/1-

5А, Скопје, MK 

(740) Петровска Елена ул. Орце Николов 

бр. 58/1-5А, Скопје 

(540)  

 
(591)  

златна 

(531) 05.05.21;26.01.15;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  аранжирање цвеќе; пакети и 

производи со природно цвеќе  

 

(210) TM  2021/951 (220) 20/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, златна 

(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи   

 

(210) TM  2021/952 (220) 20/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, златна 

(531) 26.04.18;27.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи   

 

(210) TM  2021/953 (220) 20/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул. Васил 

Ѓоргов бр. 16/1 масандра 1, Скопје, MK 

(540)  
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(591) златна 

(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата, канцелариски 

работи   

 

(210) TM  2021/957 (220) 21/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД 

Скопје Бул. Свети Климент Охридски 

30, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ЕДС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија; електрична 

енергија од обновливи извори; електрична 

енергија од сончева енергија; електрична 

енергија од моќта на ветерот; електрична 

енергија од моќта на водата; електрична 

енергија од необновливи извори  

кл. 39  дистрибуирање енергија; 

дистрибуција на електрична енергија; 

моделирање на површинска енергија; 

дистрибуција на обновлива енергија; 

складирање на енергија и горива; 

дистрибуција на енергија за греење и 

ладење згради; информативни и 

советодавни услуги во врска со 

дистрибуцијата на енергија  

кл. 40  производство на енергија; 

генерирање на енергија; производство на 

енергија од електрани; производство на 

електрична енергија од сончева енергија; 

производство на електрична енергија од 

енергијата на ветерот; производство на 

енергија од хидроцентрали; производство 

на електрична енергија од геотермална 

енергија; производство на електрична 

енергија од бранова енергија; подготовка 

на електронски кола со шема на 

површинска енергија; информативни и 

советодавни услуги поврзани со 

производство на електрична енергија  

 

(210) TM  2021/958 (220) 21/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД 

Скопје Бул. Свети Климент Охридски 

30, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црна, сина 

(531) 26.01.05;26.01.06;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  електрична енергија; електрична 

енергија од обновливи извори; електрична 

енергија од сончева енергија; електрична 

енергија од моќта на ветерот; електрична 

енергија од моќта на водата; електрична 

енергија од необновливи извори  

кл. 39  дистрибуирање енергија; 

дистрибуција на електрична енергија; 

моделирање на површинска енергија; 

дистрибуција на обновлива енергија; 

складирање на енергија и горива; 

дистрибуција на енергија за греење и 

ладење згради; информативни и 

советодавни услуги во врска со 

дистрибуцијата на енергија  

кл. 40  производство на енергија; 

генерирање на енергија; производство на 

енергија од електрани; производство на 

електрична енергија од сончева енергија; 

производство на електрична енергија од 
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енергијата на ветерот; производство на 

енергија од хидроцентрали; производство 

на електрична енергија од геотермална 

енергија; производство на електрична 

енергија од бранова енергија; подготовка 

на електронски кола со шема на 

површинска енергија; информативни и 

советодавни услуги поврзани со 

производство на електрична енергија  

 

(210) TM  2021/959 (220) 21/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

SPARKLE DIAMONDS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби  

 

(210) TM  2021/960 (220) 22/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) KEFELİ TARIM ALETLERİ 

OTOMOTİV VE ELEKTRİK MALZEMELERİ 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKERİ 

Şehit Bayram Gökmen Mah. Düzce Cad. 

No:66, 81620 DÜZCE, TR 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна 

(531) 26.04.16;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила); машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца; 

автоматски апарати за продажба  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

работи поврзани со недвижен имот  

 

(210) TM  2021/961 (220) 22/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА 

ДОО експорт-импорт с. Бунарџик, 

Илинден ул. 103 бр. блок 17/ТИРЗ 

БУНАРЏИК ИЛИНДЕН , 1000, Скопје, MK 

(540)  

НЕУРОСПЕКТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 35  услуги при продажба на 

фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/962 (220) 22/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА 

ДОО експорт-импорт с. Бунарџик, 

Илинден ул. 103 бр. блок 17/ТИРЗ 

БУНАРЏИК ИЛИНДЕН , 1000, Скопје, MK 

(540)  

NEUROSPECT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

кл. 35  услуги при продажба на 

фармацевтски производи  
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(210) TM  2021/963 (220) 22/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за производство, 

трговија, транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Беловиште, Гостивар, MK 

(540)  

EVEROLIMUS ETHYPHARM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/964 (220) 22/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Prima namještaj d.o.o. Ulica Velimira 

Škorpika 22, 10 000, Zagreb, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

PRIMA MEBEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел и опрема за домаќинство  

кл. 35  трговија на големо и мало со мебел  

кл. 37  услуги за монтирање на мебел  

кл. 39  услуги за испорака на мебел  

кл. 42  услуги на дизајн на ентериери, како 

и информации и советодавни услуги во 

врска со тоа  

 

(210) TM  2021/966 (220) 22/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) FINE HEALTHCARE GROUP INC. 497 

Almira Street pembroke, ontaria K8AOCI, 

CA 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 26.04.18;26.11.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; диетални суплементи за луѓе и 

животни  

кл. 30  кафе, чај, какао, и вештачко кафе; 

ориз, тапиока, и саго; брашно и 

преработки од житарки; леб, бело пециво, 

и слатки; мразови; мед, сирупи; квасец; 

прашок за пециво; сол; сенф; вински оцет; 

сосови (кондименти); зачини; мраз  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариско 

работење  

 

(210) TM  2021/970 (220) 23/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Shenzhen Kanion Appliance Co., 

Limited 2017-2020, HAI WAI LIAN YI 

BUILDING, NO.12, YING CHUN ROAD, JIA 

BEI, NAN HU, LUOHU DISTRICT, 

SHENZHEN CITY, CN 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) црвена, бела, сива 
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(531) 01.05.01;26.01.13;26.04.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за ладење на воздухот, 

инсталации за климатизација, инсталации 

за филтрирање на воздух, вентилатори 

[климатизација], апарати за климатизација, 

апарати и машини за прочистување на 

воздухот, уреди и апарати за вентилација 

[климатизација], одвлажнувачи на воздух, 

клима уреди, клима уреди за индустриска 

намена, инсталации за централна 

климатизација за индустриска намена  

 

(210) TM  2021/975 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Интернационален Картичен 

Систем АД Скопје бул. Кузман 

Јосифовски Питу бр. 1, Скопје, MK 

(540)  

cPay 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи, монетарни 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги, 

истражување и планирање кои се 

однесуваат на истите, проектирање и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/976 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95 Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740) Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

GEOTARGET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звук или слика; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/977 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Друштво за трговија и 

компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ 

НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје ул. 4, 

бр. 95 Бардовци, Карпош, Скопје, MK 

(740) Никола Апостоловски, адвокат ул. 

Јане Сандански бр. 63/2, Тетово 

(540)  

 
(591) портокалова, зелена 

(531) 26.13.25;27.05.17;29.01.01 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање; апарати 

за снимање, пренос или репродукција на 

звук или слика; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; машини за 

сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2021/978 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

DIAGLET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/979 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

DIAGLO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/980 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

DIATER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/981 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

LYRCONTIME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2021/982 (220) 24/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Novartis AG 4002 Basel, CH 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО „Србо Томовиќ“ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

LYRCONTAID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2021/984 (220) 27/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Здружение за поддршка и грижа на 

деца и семејства СВЕТИЛНИК НА 

НАДЕЖ Битола ул. Рузвелтова бр. 17/7, 

Битола, MK 

(540)  

Светилник на надеж 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  академии [образование]; услуги на 

забавни паркови; забава; дресирање 

животни; изнајмување кинематографски 

апарати; услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]; услуги на филмски студија; 

прикажување на циркуски настапи; 

организирање натпревари [образование 

или забава]; курсеви за кореспонденција; 

физичко образование; изнајмување 

сценски декор за приредби; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); забава со помош на радио; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; образовни услуги; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

кинематографски филмови; производство 

на филмови, со исклучок на рекламни 

филмови; гимнастичка обука; услуги на 

библиотеки за изнајмување книги; 

објавување книги; изнајмување радио и 

телевизиски апарати; продукција на радио 

и телевизиски програми; прикажување на 

различни шоу програми; услуги на 

оркестри; театарски изведби; продукција 

на шоу програми; телевизиска забава; 

изнајмување сценски декор; услуги на 

зоолошки градини; обезбедување спортски 

простории/објекти; позирање за уметници 

како модели; услуги на подвижни 

библиотеки; обезбедување 

простории/објекти за казино [коцкање] 

услуги на клубови [забава или 

образование]; организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; услуги на дискотеки; 

обезбедување информации во областа на 

образованието; образовно испитување; 

обезбедување информации во областа на 

забавата; организирање изложби за 

културни или образовни цели; услуги на 

коцкање [играње за пари]; обезбедување 

простории/објекти за голф; услуги на 

здравствени клубови; услуги на кампови за 

летување [забава]; прикажување на 

настапи во живо; прикажување филмови; 

забавишта; организирање спортски 

натпревари; забави (планирање забави); 

практична обука [демонстрирање]; 

обезбедување простории/објекти за музеи 

[претставувања, изложби]; услуги на 

студија за снимање; обезбедување 

информации поврзани со рекреативни 

активности; изнајмување опрема за 

нуркање; изнајмување спортска опрема, со 

исклучок на возила; изнајмување 

стадионски простории/објекти; 

изнајмување видеорекордери; 

изнајмување видеоленти; организирање и 

водење семинари; услуги на спортски 

кампови; организирање и водење 

симпозиуми; организирање време на 

спортски натпревари; образование во 

училиште со интернат; организирање и 
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водење работилници [обука]; 

организирање избори на убавици; 

резервирање места за шоу програми; 

синхронизација; настава по веронаука; 

организирање лотарии; организирање 

балови; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; обезбедување на 

услуги на автомати за забава со видео 

игри; изнајмување аудио опрема; 

изнајмување уреди за осветлување за 

театарска сценографија и телевизиски 

студија; изнајмување тениски игралишта; 

изнајмување видеокамери; услуги на 

пишување сценарија, со исклучок за 

рекламни цели; монтажа на видеоленти; 

он-лајн објавување електронски книги и 

списанија; електронско десктоп 

издаваштво; титлување; услуги на игри 

шго се обезбедуваат он-лајн од 

компјутерска мрежа; услуги за караоке; 

услуги на компонирање музика; услуги на 

ноќни клубови [забава]; обезбедување 

електронски он-лајн публикации што не 

можат да се даунлодираат; фотографски 

репортажи; фотографија; стручно 

насочување [совети во врска со 

образование или обука]; услуги на 

репортери на вести; преведување; 

толкување на знаковен јазик; снимање 

видеоленти; микрофилмување [снимање 

микрофилмови]; услуги на агенции за 

билети [забава]; пишување текстови што 

не се рекламни текстови; организирање и 

водење концерти; калиграфски услуги; 

дизајнерски услуги што не се за рекламни 

цели; организирање модни ревии за 

забавни цели; обука [тренирање]; 

изнајмување спортски терени; услуги на 

диск-џокеј; услуги за толкување; услуги на 

личен тренер (фитнес); одржување часови 

по фитнес; стручна преквалификација; 

продукција на музика; изнајмување 

играчки; изнајмување опрема за играње; 

образовни услуги обезбедени од 

училиштата; обезбедување онлајн музика, 

која не може да се преземе; обезбедување 

онлајн видеа, кои не може да се преземат; 

подучување; услуги за обука обезбедени 

преку симулатори; обезбедување 

филмови, кои не можат да се преземат, 

преку услугите за пренос на видео записи 

на барање; обезбедување телевизиски 

програми, кои не можат да се преземат, 

преку услугите за пренос на видео записи 

на барање; садо обука [обука за чајна 

церемонија]; аикидо обука; изнајмување 

уметнички дела; изнајмување внатрешни 

аквариуми  

кл. 43  бироа за сместување [хотели, 

пансиони]; служење храна и пијалаци; 

услуги на пензионерски дом; услуги на 

бифеа; услуги на кафетерии; 

обезбедување објекти за кампување; 

услуги на кантини; изнајмување на 

времено сместување; услуги на пансиони; 

услуги на летувалишта; услуги на хотели; 

услуги на детски јасли; услуги на 

ресторани; резервирање пансиони; 

резервирање хотели; услуги на ресторани 

со самопослужување; услуги на снек-

барови; пансиони за сместување животни; 

услуги на барови; услуги на камповите за 

летување; изнајмување преносни објекти; 

резервирање за привремено сместување; 

услуги на мотели; изнајмување столови, 

маси, чаршави и стакларија; изнајмување 

простории за состаноци; изнајмување 

шатори; изнајмување уреди за готвење; 

изнајмување автомати за вода за пиење; 

изнајмување уреди за осветлување; 

изработка на скулптури од храна; 

рецепциски услуги за привремено 

сместување [управување со 

пристигнувања и заминувања]; услуги на 

вашоку ресторан  

кл. 44  одгледување животни; пејсажно 
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градинарство; јавни бањи за хигиенски 

потреби; услуги на турски бањи; услуги на 

козметички салони; услуги на медицински 

клиники; хиропракса [лекување со масажа 

на 'рбетните пршлени]; услуги на 

фризерски салони; изработување венци; 

услуги на домови за закрепнување; услуги 

на болници; здравствена заштита; 

хортикултура; градинарство; изнајмување 

опрема за земјоделство; масажа; 

медицинска помош; оптичарски услуги; 

услуги на расадници; физикална терапија; 

санаториумски услуги; ветеринарна 

помош; стоматолошки услуги; услуги за 

старечки дом; воздушно и површинско 

распрскување ѓубриња и други 

земјоделски хемикалии; тимарење 

животни; услуги на банки за крв; 

аранжирање цвеќе; услуги на домови за 

тешко болни или сиромашни; одржување 

тревници; маникирање; акушерски услуги; 

негување болни луѓе [медицинска нега]; 

фармацевтски совети; пластична 

хирургија; хирургија на дрва; уништување 

штетници за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство; уништување 

плевел; тимарење домашни миленичиња; 

пресадување коса; психолози (услуги на 

психолози); изнајмување санитарни 

инсталации; услуги на ароматерапија; 

услуги на вештачко оплодување; 

рехабилитација за пациенти со 

злоупотреба на супстанции; услуги на 

инвитро оплодување; тетовирање; 

телемедицински услуги; дизајнирање 

пејсажи; услуги со сауна; услуги со 

солариум; услуги со лековити бањи; услуги 

на визажисти; подготовка на рецепти од 

страна на фармацевтите; терапевтски 

услуги; садење дрва за намалување на 

емисијата на јаглен; услуги на 

аквакултура; изнајмување медицинска 

опрема; услуги на здравствени центри; 

услуги на алтернативна медицина; услуги 

за говорна терапија; услуги за советување 

за здравјето; депилирање со восок; 

ортодонски услуги; медицински совети за 

лица со инвалидитет; услуги за контрола 

на штетници за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство; услуги на 

банка на човечки ткива  

кл. 45  услуги на лични телохранители; 

услуги на придружување;услуги на 

детективски агенции;услуги за 

посредување при наоѓање партнер;услуги 

за ноќна стража; отворање безбедносни 

брави;изнајмување вечерни фустани; 

кремирање; потраги по исчезнати лица; 

погребни услуги; организирање погреби; 

изнајмување облека; стражи [чуварски 

услуги]; услуги на брачни агенции; 

консултации за физичко обезбедување; 

правење хороскопи; гаснење пожари; 

организирање религиозни средби; услуги 

на агенции за посвојување; надгледување 

на аларми против крадци и безбедносни 

аларми; услуги за чување деца; проверка 

на багаж заради сигурност; надгледување 

куќи [услуги за чување на домот]; услуги за 

чување домашни миленичиња; 

истражување на лични биографии; 

враќање изгубени работи; медијација; 

проверување фабрики од безбедносни 

причини; изнајмување противпожарни 

аларми; изнајмување противпожарни 

апарати; арбитражни услуги; 

консултантски услуги за интелектуална 

сопственост; управување со авторски 

права;издавање лиценци за 

интелектуална сопственост;следење на 

правата на интелектуална сопственост за 

правни советодавни цели;правно 

истражување;услуги при водење судски 

процеси;издавање лиценци за 

компјутерски програми [правни 

услуги];регистрација на домени [правни 
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услуги]; услуги за алтернативно решавање 

спорови;изнајмување сефови;генеалошки 

истражувања;планирање и организирање 

венчавки;услуги за онлајн социјални 

мрежи;услуги за пуштање гулаби за 

посебни настани;услуги за 

балсамирање;услуги за изработка на 

правни документи;следење украдени 

предмети;правно управување со 

дозволи;правни услуги во врска со 

преговори на договори за 

други;спроведување верски 

церемонии;услуги за шетање кучиња;закуп 

на имиња на интернет домени;помош при 

облекување кимоно  

 

(210) TM  2021/985 (220) 28/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Тhe Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2/4, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло зелена, темно 

зелена 

(531) 01.15.15;26.01.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за перење на алишта; 

препарати за чистење, полирање, 

одмастување и абразивни средства; 

сапуни, препарати за миење садови, 

марамчиња за бришење импрегнирани со 

средства за чистење  

кл. 5  антибактериски сапун; сапун за 

дезинфекција; средства за дезинфекција 

за хигиенски цели; антибактериски 

средства за миење раце; биоциди, 

фунгициди и хербициди; гермициди  

кл. 21  предмети за чистење, крпи, прибор 

за чистење, сунѓери, чистачи за прашина, 

челична волна, бришачи за подови 

(мопови), перничиња за чистење, четки 

(освен сликарски четки и четкички)  

 

(210) TM  2021/986 (220) 28/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, портокалова, кафена, 

зелена, бела, црна 

(531) 05.09.23;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на база на житарки 

(грицки) од експандиран пченкарен гриз со 

кикиритки со екстремно лут вкус  

 

(210) TM  2021/987 (220) 28/09/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, портокалова, зелена, 

бела, црна 

(531) 05.07.06;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на база на житарки 

(грицки) од експандиран пченкарен гриз со 

кикиритки  

 

(210) TM  2021/988 (220) 28/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Прехранбена индустрија 

ВИТАМИНКА А.Д. ул.„Леце Котески“ бр. 

23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, портокалова, кафена, 

зелена, бела, црна 

(531) 05.07.06;05.09.23;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи на база на житарки 

(грицки) од експандиран пченкарен гриз со 

кикиритки со вкус на лута пиперка  

 

(210) TM  2021/989 (220) 29/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, Amsterdam 1019 GM , 

NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FOROBEC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(210) TM  2021/990 (220) 29/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Piet Heinkade 107, Amsterdam 1019 GM , 

NL 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

FOROBEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

супстанции  

 

(210) TM  2021/992 (220) 29/09/2021 

(442) 30/11/2021 
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(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ВАЈС ГРУП ДООЕЛ 

Скопје 

Бул. Партизански одреди бр. 29, 

подрум/лок.9, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, зелена, сина, виолетова, 

кафена, црна 

(531) 05.07.10;26.04.15;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за употреба како 

додатоци - адитиви во храна за човечка 

употреба, мултифункционален адитив од 

комиње за користење во прехранбена 

индустрија, прехранбени адитиви од 

комиње, додатоци - суплементи во 

исхрана од комиње за немедицински цели  

кл. 30  брашно од комиње, ароматични 

подготовки за исхрана од комиње  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи;канцелариски 

работи; водење дејност; водење на 

комерцијални работи; рекламирање; 

ширење на рекламен материјал, 

проспекти, печатени примероци; рекламни 

огласи; објавување рекламни текстови; 

организирање дејности; проучување на 

пазарот (маркетинг); комерцијална 

администрација; услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со: препарати 

за употреба како додатоци - адитиви во 

храна за човечка употреба, 

мултифункционален адитив од комиње за 

користење во прехранбена индустрија, 

прехранбени адитиви од комиње, 

додатоци -суплементи во исхрана од 

комиње за немедицински цели, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, јаткасто овошје, 

подготвени  

 

(210) TM  2021/995 (220) 30/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) YETI Coolers, LLC 7601 Southwest 

Pkwy Austin, Texas 78735, US 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

YETI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  прибор за пиење; садови за 

напитоци; чаши за пиење, имено, чаши (за 

вода); кригли; шолји; шолји за кафе; 

филџани за кафе; чаши за кафе, чаши за 

чај и шолји; коктел чаши; мали бокали; 

чаши за пиво; бокали за пиво; шишиња за 

пиење за спорт; бокали; чаши за вино; 

термоси; капаци за чаши; чаши со двоен 

ѕид; чаши за пиење; садови за пиење; 

чаши за вода за употреба како чаши за 

пиење; чаши за патување; изолирани 

чаши; чаши за пиво; сламки за пиење; 

чаши за пиење за бебиња и деца; 

шишиња, продадени празни; спортски 

шишиња продадени празни; шишиња со 

вода за повеќекратна употреба продадени 

празни; шишиња со вода од не рѓосувачки 

челик за повеќекратна употреба, 

продадени празни; чаши за пиење 

продадени со капаци за тоа; капаци со 

отвори за исфрлање млаз за пиење за 

шишиња за вода за повеќекратна 

употреба; чаши со двоен ѕид со капаци и 
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сламки; чаши со двоен ѕид со капаци; 

шишиња за вода продадени празни; чаши 

за виски; садови изолирани со топлина; 

сламки за пиење; преносен држач за 

контејнер за пијалоци; чаши за пиење со 

држачи и посебен отвор за пиење за деца; 

чаши за пиење за бебиња и деца и нивни 

делови и делови за монтирање за истите, 

имено, чаши за бебиња и деца продадени 

како единица со писки (отвори за пиење) и 

капаци; чаши за пиење за доенчиња и 

нивни делови и делови за монтирање за 

истите, имено, писки (отвори за пиење) и 

капаци што се продаваат како единица; 

чаши за пиење за деца и нивни делови и 

делови за монтирање за истите, имено, 

чаши за пиење за деца продадени како 

единица со неизолирани капаци; сламки за 

пиење за бебиња и деца; рачки специјално 

прилагодени за прибор за пиење; термоси 

за топла или ладна храна и пијалок; 

изолирани прибори за пиење; изолирани 

садови за напитоци; садови коишто 

задржуваат топлина; изолирани држачи во 

форма на ракав, обвивки за шишиња; 

изолирани држачи во форма на ракав, 

обвивки за лименки за пијалаци; 

термоизолирана обвивка за лименки за да 

ја одржат содржината ладна или топла; 

изолирани држачи во форма на ракав, 

обвивка за тегли, шишиња или лименки; 

држачи со изолирани обвивка изработени 

од нерѓосувачки челик за тегли, шишиња 

или лименки; држачи со изолирана 

обвивка за чаши за пијалоци; држачи за 

пијалоци од нерѓосувачки челик; држачи за 

лименки и шишиња од нерѓосувачки челик; 

отворачи за шишиња, неелектрични; 

неелектрични отворачи за шишиња; 

отворачи за шишиња; разладни патрони за 

ладење храна и пијалоци; разладни 

патрони што се користат за одржување на 

ладна храна и пијалоци; чинии за хранење 

миленичиња; садови за хранење 

миленичиња; длабоки чинии за хранење и 

пиење за миленичиња; чинии за 

миленичиња; длабоки чинии за вода за 

миленичиња; длабоки чинии за 

миленичиња; длабоки чинии за пиење за 

миленичиња; пластични кофи; садови за 

плакнење; кофи; садови за ладење [кофи 

мраз]; кофи за плакнење; кофи; 

организатор на корпа за алат, имено, 

организатор специјално прилагоден за 

прицврстување на кофа за држење алатки 

и други апарати; соодветни капаци за 

кофи или садови; не-електрични преносни 

кутии за разладување; не-електрични 

преносни ладилници; не-електрични 

преносни торби за ладење; не-електрични 

преносни ранци за разладување; 

изолирани контејнери за храна или 

пијалоци; термоизолирани контејнери за 

пијалоци; изолирани садови за храна или 

пијалоци за домашна употреба; термички 

изолирани садови за храна или пијалоци; 

изолирани кутии за ручек; изолирани 

торби за ручек; кофи за мраз; 

термоизолирани торби за храна или 

пијалоци; изолирани торби за храна или 

пијалоци за домашна употреба; преносни 

сандаци за мраз за храна и пијалоци; 

контејнери со топлинска изолација за 

употреба во домаќинството; контејнери за 

мраз; не-електрични преносни ладилници 

за пијалоци; преносни кутии за ладење, 

неелектрични; термички изолирани 

контејнери за храна; изолирани носачи за 

храна и пијалоци; преносни не-електрични 

ладилници за вода; изолирани диспензери 

за вода; кутии за ручек; вреќички за ручек 

кои не се изработени од хартија; кутии за 

складирање за општа намена за употреба 

во домаќинството; контејнери за храна за 

домаќинство; кутии за ручек; пластични 

садови за складирање за употреба во 
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домаќинството; контејнери за употреба во 

кујна; кујнски контејнери; преносливи 

пластични садови за складирање на 

апарати за домаќинство и кујнски апарати; 

преносни контејнери за домаќинства за 

сите намени; контејнери за употреба во 

домаќинството; немодуларни контејнери 

за употреба при транспорт и складирање 

за употреба во домаќинството; пластични 

садови за складирање за домашна 

употреба; не-електрични кујнски 

контејнери кои не се изработени од 

благороден метал; не-метални контејнери 

за храна за домаќинство што се 

заклучуваат; затнувачи за одвод за 

одводи; преносни диспензери за пијалоци; 

сипачи на пијалак за домашна употреба; 

диспензери за вода; послужавници за 

домашни потреби; метални корпи за 

домаќинство; корпи за домаќинство; корпи 

од метал за домаќинство; внатрешни 

послужавници за не-електрични преносни 

ладилници; внатрешни организатори за 

не-електрични преносни ладилници; 

внатрешни кадичиња за не-електрични 

преносни ладилници; внатрешни 

разделувачи за не-електрични преносни 

ладилници; внатрешни кадичиња за кофи; 

внатрешни послужавници за кофи; 

организатори за кофи, имено, организатор 

специјално прилагоден за прицврстување 

на кофа за држење алатки и друг апарати; 

држач со обвивка за шишиња, имено, 

носачи за шишиња за домашна употреба; 

држачи за шишиња од неопрен, имено, 

носачи за шишиња за домашна употреба; 

ремени специјално прилагодени за 

држење шишиња; торба специјално 

прилагодена за држење шишиња; држач 

за шишиња со обвивка; структурни делови 

и опрема за гореспоменатите производи; 

аксесоари за горенаведените производи  

 

(210) TM  2021/996 (220) 30/09/2021 

(442) 30/11/2021 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

INDAMID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за 

лекување на хипертензија  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2021/0774 

1 MK/T/2021/0775 

1 MK/T/2021/0776 

1 MK/T/2021/0833 

3 MK/T/2021/0792 

3 MK/T/2021/0810 

3 MK/T/2021/0813 

3 MK/T/2021/0814 

3 MK/T/2021/0815 

3 MK/T/2021/0822 

3 MK/T/2021/0823 

3 MK/T/2021/0833 

3 MK/T/2021/0869 

3 MK/T/2021/0871 

3 MK/T/2021/0946 

3 MK/T/2021/0959 

3 MK/T/2021/0985 

4 MK/T/2017/0870 

4 MK/T/2021/0791 

4 MK/T/2021/0957 

4 MK/T/2021/0958 

5 MK/T/2020/0224 

5 MK/T/2020/0225 

5 MK/T/2020/0229 

5 MK/T/2020/0230 

5 MK/T/2021/0079 

5 MK/T/2021/0765 

5 MK/T/2021/0772 

5 MK/T/2021/0774 

5 MK/T/2021/0775 

5 MK/T/2021/0776 

5 MK/T/2021/0779 

5 MK/T/2021/0780 

5 MK/T/2021/0781 

5 MK/T/2021/0782 

5 MK/T/2021/0783 

5 MK/T/2021/0798 

5 MK/T/2021/0805 

5 MK/T/2021/0813 

5 MK/T/2021/0814 

5 MK/T/2021/0815 

5 MK/T/2021/0822 

5 MK/T/2021/0823 

5 MK/T/2021/0825 

5 MK/T/2021/0827 

5 MK/T/2021/0828 

5 MK/T/2021/0829 

5 MK/T/2021/0844 

5 MK/T/2021/0889 

5 MK/T/2021/0920 

5 MK/T/2021/0921 

5 MK/T/2021/0922 

5 MK/T/2021/0942 

5 MK/T/2021/0961 

5 MK/T/2021/0962 

5 MK/T/2021/0963 

5 MK/T/2021/0966 

5 MK/T/2021/0978 

5 MK/T/2021/0979 

5 MK/T/2021/0980 

5 MK/T/2021/0981 

5 MK/T/2021/0982 

5 MK/T/2021/0985 

5 MK/T/2021/0989 

5 MK/T/2021/0990 

5 MK/T/2021/0992 

5 MK/T/2021/0996 

6 MK/T/2021/0809 

7 MK/T/2020/1151 

7 MK/T/2021/0791 

7 MK/T/2021/0804 

7 MK/T/2021/0960 

8 MK/T/2021/0804 

9 MK/T/2020/0184 

9 MK/T/2021/0102 

9 MK/T/2021/0646 

9 MK/T/2021/0774 

9 MK/T/2021/0775 

9 MK/T/2021/0776 

9 MK/T/2021/0791 

9 MK/T/2021/0799 
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9 MK/T/2021/0800 

9 MK/T/2021/0801 

9 MK/T/2021/0802 

9 MK/T/2021/0803 

9 MK/T/2021/0804 

9 MK/T/2021/0810 

9 MK/T/2021/0891 

9 MK/T/2021/0905 

9 MK/T/2021/0911 

9 MK/T/2021/0923 

9 MK/T/2021/0924 

9 MK/T/2021/0936 

9 MK/T/2021/0937 

9 MK/T/2021/0938 

9 MK/T/2021/0976 

9 MK/T/2021/0977 

10 MK/T/2020/0224 

10 MK/T/2020/0225 

10 MK/T/2020/0229 

10 MK/T/2020/0230 

10 MK/T/2021/0774 

10 MK/T/2021/0775 

10 MK/T/2021/0776 

11 MK/T/2021/0809 

11 MK/T/2021/0970 

12 MK/T/2021/0778 

12 MK/T/2021/0816 

12 MK/T/2021/0913 

14 MK/T/2020/0224 

14 MK/T/2020/0225 

14 MK/T/2020/0229 

14 MK/T/2020/0230 

14 MK/T/2021/0810 

16 MK/T/2020/0184 

16 MK/T/2021/0770 

16 MK/T/2021/0907 

16 MK/T/2021/0908 

16 MK/T/2021/0909 

16 MK/T/2021/0936 

16 MK/T/2021/0937 

16 MK/T/2021/0938 

18 MK/T/2020/0184 

18 MK/T/2021/0810 

18 MK/T/2021/0900 

20 MK/T/2020/0184 

20 MK/T/2021/0785 

20 MK/T/2021/0820 

20 MK/T/2021/0964 

21 MK/T/2020/0224 

21 MK/T/2020/0225 

21 MK/T/2020/0229 

21 MK/T/2020/0230 

21 MK/T/2021/0820 

21 MK/T/2021/0869 

21 MK/T/2021/0871 

21 MK/T/2021/0985 

21 MK/T/2021/0995 

25 MK/T/2020/0184 

25 MK/T/2021/0900 

25 MK/T/2021/0906 

25 MK/T/2021/0939 

26 MK/T/2021/0900 

28 MK/T/2020/0184 

29 MK/T/2021/0609 

29 MK/T/2021/0632 

29 MK/T/2021/0766 

29 MK/T/2021/0767 

29 MK/T/2021/0768 

29 MK/T/2021/0769 

29 MK/T/2021/0770 

29 MK/T/2021/0771 

29 MK/T/2021/0904 

29 MK/T/2021/0914 

29 MK/T/2021/0915 

29 MK/T/2021/0916 

30 MK/T/2018/0172 

30 MK/T/2020/1103 

30 MK/T/2021/0609 

30 MK/T/2021/0632 

30 MK/T/2021/0645 

30 MK/T/2021/0770 

30 MK/T/2021/0887 

30 MK/T/2021/0904 

30 MK/T/2021/0925 

30 MK/T/2021/0930 

30 MK/T/2021/0940 

30 MK/T/2021/0941 

30 MK/T/2021/0966 

30 MK/T/2021/0986 

30 MK/T/2021/0987 

30 MK/T/2021/0988 

30 MK/T/2021/0992 

32 MK/T/2021/0818 

32 MK/T/2021/0819 

32 MK/T/2021/0904 

32 MK/T/2021/0910 

32 MK/T/2021/0940 

32 MK/T/2021/0941 

32 MK/T/2021/0944 

32 MK/T/2021/0945 

33 MK/T/2021/0577 

33 MK/T/2021/0949 

34 MK/T/2021/0773 

34 MK/T/2021/0817 

35 MK/T/2017/0870 

35 MK/T/2020/1103 

35 MK/T/2021/0577 

35 MK/T/2021/0604 

35 MK/T/2021/0609 

35 MK/T/2021/0632 

35 MK/T/2021/0692 

35 MK/T/2021/0740 

35 MK/T/2021/0771 

35 MK/T/2021/0774 

35 MK/T/2021/0775 

35 MK/T/2021/0776 

35 MK/T/2021/0785 

35 MK/T/2021/0790 

35 MK/T/2021/0791 

35 MK/T/2021/0793 

35 MK/T/2021/0794 

35 MK/T/2021/0795 

35 MK/T/2021/0796 
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35 MK/T/2021/0799 

35 MK/T/2021/0800 

35 MK/T/2021/0801 

35 MK/T/2021/0802 

35 MK/T/2021/0820 

35 MK/T/2021/0826 

35 MK/T/2021/0849 

35 MK/T/2021/0850 

35 MK/T/2021/0851 

35 MK/T/2021/0852 

35 MK/T/2021/0853 

35 MK/T/2021/0854 

35 MK/T/2021/0869 

35 MK/T/2021/0871 

35 MK/T/2021/0885 

35 MK/T/2021/0886 

35 MK/T/2021/0900 

35 MK/T/2021/0907 

35 MK/T/2021/0908 

35 MK/T/2021/0909 

35 MK/T/2021/0910 

35 MK/T/2021/0911 

35 MK/T/2021/0914 

35 MK/T/2021/0915 

35 MK/T/2021/0916 

35 MK/T/2021/0924 

35 MK/T/2021/0926 

35 MK/T/2021/0936 

35 MK/T/2021/0937 

35 MK/T/2021/0938 

35 MK/T/2021/0940 

35 MK/T/2021/0941 

35 MK/T/2021/0949 

35 MK/T/2021/0951 

35 MK/T/2021/0952 

35 MK/T/2021/0953 

35 MK/T/2021/0960 

35 MK/T/2021/0961 

35 MK/T/2021/0962 

35 MK/T/2021/0964 

35 MK/T/2021/0966 

35 MK/T/2021/0976 

35 MK/T/2021/0977 

35 MK/T/2021/0992 

36 MK/T/2021/0604 

36 MK/T/2021/0793 

36 MK/T/2021/0794 

36 MK/T/2021/0795 

36 MK/T/2021/0796 

36 MK/T/2021/0799 

36 MK/T/2021/0800 

36 MK/T/2021/0801 

36 MK/T/2021/0802 

36 MK/T/2021/0849 

36 MK/T/2021/0850 

36 MK/T/2021/0851 

36 MK/T/2021/0852 

36 MK/T/2021/0853 

36 MK/T/2021/0854 

36 MK/T/2021/0885 

36 MK/T/2021/0886 

36 MK/T/2021/0936 

36 MK/T/2021/0937 

36 MK/T/2021/0938 

36 MK/T/2021/0975 

37 MK/T/2017/0870 

37 MK/T/2021/0791 

37 MK/T/2021/0885 

37 MK/T/2021/0886 

37 MK/T/2021/0891 

37 MK/T/2021/0964 

38 MK/T/2020/0184 

38 MK/T/2021/0102 

38 MK/T/2021/0604 

38 MK/T/2021/0646 

38 MK/T/2021/0799 

38 MK/T/2021/0800 

38 MK/T/2021/0801 

38 MK/T/2021/0802 

38 MK/T/2021/0885 

38 MK/T/2021/0907 

38 MK/T/2021/0908 

38 MK/T/2021/0923 

38 MK/T/2021/0924 

38 MK/T/2021/0975 

39 MK/T/2021/0793 

39 MK/T/2021/0794 

39 MK/T/2021/0795 

39 MK/T/2021/0796 

39 MK/T/2021/0885 

39 MK/T/2021/0886 

39 MK/T/2021/0948 

39 MK/T/2021/0957 

39 MK/T/2021/0958 

39 MK/T/2021/0964 

40 MK/T/2017/0870 

40 MK/T/2021/0809 

40 MK/T/2021/0885 

40 MK/T/2021/0957 

40 MK/T/2021/0958 

41 MK/T/2020/0184 

41 MK/T/2021/0216 

41 MK/T/2021/0740 

41 MK/T/2021/0826 

41 MK/T/2021/0836 

41 MK/T/2021/0841 

41 MK/T/2021/0885 

41 MK/T/2021/0886 

41 MK/T/2021/0892 

41 MK/T/2021/0907 

41 MK/T/2021/0908 

41 MK/T/2021/0911 

41 MK/T/2021/0923 

41 MK/T/2021/0924 

41 MK/T/2021/0926 

41 MK/T/2021/0984 

42 MK/T/2021/0102 

42 MK/T/2021/0646 

42 MK/T/2021/0774 

42 MK/T/2021/0775 

42 MK/T/2021/0776 

42 MK/T/2021/0791 

42 MK/T/2021/0799 
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42 MK/T/2021/0800 

42 MK/T/2021/0801 

42 MK/T/2021/0802 

42 MK/T/2021/0885 

42 MK/T/2021/0891 

42 MK/T/2021/0964 

42 MK/T/2021/0975 

42 MK/T/2021/0976 

42 MK/T/2021/0977 

43 MK/T/2021/0577 

43 MK/T/2021/0609 

43 MK/T/2021/0632 

43 MK/T/2021/0790 

43 MK/T/2021/0885 

43 MK/T/2021/0886 

43 MK/T/2021/0892 

43 MK/T/2021/0926 

43 MK/T/2021/0949 

43 MK/T/2021/0984 

44 MK/T/2018/1179 

44 MK/T/2020/0224 

44 MK/T/2020/0225 

44 MK/T/2020/0229 

44 MK/T/2020/0230 

44 MK/T/2021/0216 

44 MK/T/2021/0692 

44 MK/T/2021/0774 

44 MK/T/2021/0775 

44 MK/T/2021/0776 

44 MK/T/2021/0885 

44 MK/T/2021/0950 

44 MK/T/2021/0984 

45 MK/T/2021/0740 

45 MK/T/2021/0885 

45 MK/T/2021/0984 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

Allied Beverages Adriatic d.o.o. MK/T/2021/0944 

Allied Beverages Adriatic d.o.o. MK/T/2021/0945 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/2021/0996 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/2021/0798 

Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş, MK/T/2021/0765 

Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. MK/T/2021/0942 

Bridgestone Corporation MK/T/2021/0778 

ClimatePartner GmbH MK/T/2021/0803 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2021/0959 

ESCO Group LLC MK/T/2020/1151 

FINE HEALTHCARE GROUP INC. MK/T/2021/0966 

FMC Agricultural Solutions A/S MK/T/2021/0805 

GALENIKA AD MK/T/2021/0779 

GALENIKA AD MK/T/2021/0780 

GALENIKA AD MK/T/2021/0781 

GALENIKA AD MK/T/2021/0782 

GALENIKA AD MK/T/2021/0783 

GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A. S. MK/T/2021/0810 

Gap (ITM) Inc MK/T/2021/0905 

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. MK/T/2021/0816 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0978 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0979 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0980 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0827 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0828 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac MK/T/2021/0844 

Home Box Office, Inc. MK/T/2021/0923 

ImmunoGen, Inc. MK/T/2021/0079 

International Business Machines Corporation MK/T/2021/0891 

KEFELİ TARIM ALETLERİ OTOMOTİV VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKERİ MK/T/2021/0960 

Kalceks, Joint Stock company MK/T/2021/0889 

MOMENT EGITIM ARASTIRMA SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI MK/T/2018/1179 

Novartis AG MK/T/2021/0772 
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Novartis AG MK/T/2021/0829 

Novartis AG MK/T/2021/0981 

Novartis AG MK/T/2021/0982 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/2021/0773 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0817 

Prima namještaj d.o.o. MK/T/2021/0964 

Riot games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2020/0184 

Shenzhen Kanion Appliance Co., Limited MK/T/2021/0970 

THE GILLETTE COMPANY LLC MK/T/2021/0792 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) MK/T/2021/0913 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/2021/0921 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/2021/0922 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/2021/0989 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/2021/0990 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0813 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0814 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0815 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0822 

The Procter & Gamble Company MK/T/2021/0823 

YETI Coolers, LLC MK/T/2021/0995 

Јакимовска Ана MK/T/2021/0900 

Јакупи Авни; Jakupi Avni MK/T/2021/0926 

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2021/0887 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2021/0825 

Акционерско друштво за проиаводство и промет на алкохолни и безалкохолни 

пијалоци Грозд Струмица MK/T/2021/0577 

Ана Ристеска MK/T/2021/0790 

Ангела Николоска MK/T/2021/0909 

Атанасов Дино MK/T/2021/0774 

Атанасов Дино MK/T/2021/0775 

Атанасов Дино MK/T/2021/0776 

ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Градско MK/T/2021/0949 

ГОУ НЕТ ДООЕЛ MK/T/2021/0102 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2021/0914 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2021/0915 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2021/0916 

Драган Живковиќ MK/T/2021/0907 

Драган Живковиќ MK/T/2021/0908 

Друштво за заштита на авторски и сродни права - авторска агенција СМАРТ 

ПРОЕКТ ДОО Скопје MK/T/2021/0646 

Друштво за консалтинг услуги ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО увоз-извоз Битола MK/T/2021/0885 
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Друштво за преработка на овошје и зеленчук ФУД БАР ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2021/0770 

Друштво за производство на мелнички, пекарски слаткарски производи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2018/0172 

Друштво за производство трговија и услуги СОКО Горица ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0910 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА ДООЕЛ 

експорт-импорт Гостивар MK/T/2021/0785 

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/2017/0870 

Друштво за производство, промет и услуги ХЕМИСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 

Скопје MK/T/2021/0946 

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-

импорт с. Бунарџик, Илинден MK/T/2021/0961 

Друштво за производство, трговија и услуги АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-

импорт с. Бунарџик, Илинден MK/T/2021/0962 

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈС ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0992 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0924 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје MK/T/2021/0925 

Друштво за производство, трговија и услуги КРИСТАЛ КОМПАНИ ДОО експорт-

импорт MK/T/2020/1103 

Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ 

експорт-импорт MK/T/2021/0771 

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје MK/T/2021/0216 

Друштво за производство, трговија иуслуги МАРИЈА ШУЗ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0906 

Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар MK/T/2021/0963 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН 

ДОО Скопје MK/T/2021/0976 

Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН 

ДОО Скопје MK/T/2021/0977 

Друштво за трговија и услуги ИНТЕБАКО ДОО Скопје MK/T/2021/0791 

Друштво за трговија и услуги КАЛИНА ТТ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0939 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје MK/T/2021/0609 

Друштво за трговија и услуги КЛИКНИ ЈАДИ ДОО Скопје MK/T/2021/0632 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/0951 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/0952 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје MK/T/2021/0953 

Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга MK/T/2021/0940 

Друштво за трговија, производство и услуги МИГ-ПРОМЕТ ДООЕЛ Струга MK/T/2021/0941 

Друштво за туризам и услуги ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2021/0948 

Друштво за угостителство трговија и услуги ИГ-ГРУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0892 

Друштво за услуги и трговија ЗЕАЛ ДООЕЛ MK/T/2021/0950 
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ЕВРОПСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА  

 

EUROPEAN TRADITIONAL KARATE FEDERATION MK/T/2021/0841 

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје MK/T/2021/0957 

ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје MK/T/2021/0958 

Здружение за поддршка и грижа на деца и семејства СВЕТИЛНИК НА НАДЕЖ 

Битола MK/T/2021/0984 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ТРАДИЦИОНАЛНА КАРАТЕ ФЕДЕРАЦИЈА 

INTERNATIONAL TRADITIONAL KARATE FEDERATION MK/T/2021/0836 

Иван Шилегов MK/T/2021/0645 

Интернационален Картичен Систем АД Скопје MK/T/2021/0975 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0849 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0850 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0851 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0852 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0853 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0854 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0936 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ MK/T/2021/0937 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.СКОПЈЕ MK/T/2021/0938 

Коуфакис Маја MK/T/2021/0869 

Коуфакис Маја MK/T/2021/0871 

Леов Трајче MK/T/2021/0809 

Лимак ДОО Скопје MK/T/2021/0886 

МИНЕКС ГРОУП ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0930 

МЛЕКАРА ДОО Штип MK/T/2021/0904 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје MK/T/2021/0799 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје MK/T/2021/0800 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје MK/T/2021/0801 

НЕКСТСЕНС ДОО Скопје MK/T/2021/0802 

ПЗУ Соларис Медика - Скопје MK/T/2021/0692 

Папас фуд дооел Охрид MK/T/2021/0766 

Папас фуд дооел Охрид MK/T/2021/0767 

Папас фуд дооел Охрид MK/T/2021/0768 

Папас фуд дооел Охрид MK/T/2021/0769 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2021/0986 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2021/0987 

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д. MK/T/2021/0988 

СИНЕГРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2021/0820 

Сотир Сотировски MK/T/2021/0911 

Сребра Ѓорѓијевска MK/T/2021/0826 

Станковиќ Татјана MK/T/2020/0224 
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Станковиќ Татјана MK/T/2020/0225 

Станковиќ Татјана MK/T/2020/0229 

Станковиќ Татјана MK/T/2020/0230 

Стопанска интересна заедница на заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ - 

Скопје MK/T/2021/0740 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2021/0833 

Тhe Procter & Gamble Company MK/T/2021/0985 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0818 

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0819 

ФУФАРМА ДОО Скопје MK/T/2021/0920 

Финансиско друштво КРЕДО КАРД ДОО Скопје MK/T/2021/0604 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0793 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0794 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0795 

Финансиско друштво ОНЕ ФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0796 

Фуат Исмаили MK/T/2021/0804 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

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

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat 

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

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

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

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

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список 

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  30169  (151)  02/11/2021 

(210)  TM  2014/951 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/11/2021 

(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)  црвена, сина, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно  

 

(111)  30168  (151)  02/11/2021 

(210)  TM  2014/954 (220)  11/09/2014 

(181)  11/09/2024 

(450)  30/11/2021 

(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)  30170  (151)  15/11/2021 

(210)  TM  2015/271 (220)  09/03/2015 

(181)  09/03/2025 

(450)  30/11/2021 

(732)  MAKE-UP ART COSMETICS INC. 

767 Fifth Avenue, New York New York 

10153, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други 

супстанции за употреба при перење; 

препарати за чистење, полирање, рибање 

и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија, етерични (основни) масла, 

козметика, лосиони за коса; препарати за 

заби  

кл. 44  медицински услуги; услуги за 

консултација за убавина; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега за убавина 

на луѓе и животни; слуги во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството  

 

(111)  30171  (151)  19/11/2021 

(210)  TM  2020/113 (220)  12/02/2020 
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(181)  12/02/2030 

(450)  30/11/2021 

(732)  Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС 

ДОО Скопје ул. Димитрие Чуповски бр. 

4/1-14, Скопје, MK 

(740)  Николчо Лазаров, адвокат Ул. 

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сива, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  агенции за рекламирање; 

ажурирање на рекламниот материјал; 

аутсорсингуслуги [поддршка на бизниси]; 

барање спонзорства; 

бизнис информации; 

бизнис испитување; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; 

економско прогнозирање; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица; 

деловно управување со програми за 

рефундирање за други; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; 

изнајмување рекламен материјал; 

изработка на изводи од сметки; 

испитување на јавното мислење; 

изнајмување рекламен простор; 

консултации за раководење со персонал; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

помош во водењето бизнис; 

помош за комерцијално или индустриско 

управување; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; 

претставување на производите; 

професионално бизнис консултирање; 

ревизија; 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); 

советување за бизнис работење и 

организација; 

советување за бизнис работење; 

советување за организирање на 

работењето; 

бизнис истражување; 

вработување персонал; 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); 

бизнис пребарување; 

маркетинг; 

маркетинг истражување; 

маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; 

рекламирање преку радио; 

рекламирање; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци  

кл. 36  кредити со отплата на 

рати;финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско управување; 

фискално проценување; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други; 

услуги за советување во врска со 
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задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

царина; 

советување во врска со финансии; 

советување во врска со осигурување; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање наплаќање; 

позајмување врз основа на залог; 

порамнување, финансиско; 

прибирање добротворни средства; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

услуги за плаќање пензија; 

банкарски служби за дебитни картички; 

банкарски трансакции од дома; 

давање заеми врз основа на хипотеки; 

доверителство; 

заеми; 

издавање кредитни картички; 

лизинг на фарми; 

лизингна недвижности; 

услуги за берзанско посредување; 

инвестирање средства; 

заеднички фондови; 

гаранции; 

банкарство; 

агенциии за кредити; 

агенции за наплаќање долгови; 

анализирање (финансиско анализирање); 

брокерство *; 

статистички услуги  

кл. 42  изработка на компјутерски 

програми; 

советодавни услуги од областа на 

технологијата; 

советување за компјутерски програми; 

советување на полето на компјутерски 

хардвер  

 

(111)  30167  (151)  29/10/2021 

(210)  TM  2020/578 (220)  08/07/2020 

(181)  08/07/2030 

(450)  30/11/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги на големо и мало 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје ул.Индустриска бр.2, Источна 

инд.зона, Маџари, Скопје, MK 

(540)  

FRUTTOVITA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со кондиторски производи  

 

(111)  30172  (151)  24/11/2021 

(210)  TM  2020/819 (220)  10/09/2020 

(181)  10/09/2030 

(450)  30/11/2021 

(732)  Адвокат Емил Мифтари ул. Козара 

бр. 19/4, Скопје, MK 

(740)  Адвокат Емил Мифтари ул. Козара 

бр. 19/4, Скопје 

(540)  

 

EST. 2011 EMIL MIFTARI 

ATTORNEY AT LAW 

(554)  тродимензионална 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица, лични и 

социјални услуги што ги обезбедуваат 

трети лица за задоволување на потребите 

на поединците  

 

(111)  30166  (151)  01/11/2021 

(210)  TM  2020/1061 (220)  02/11/2020 

(181)  02/11/2030 

(450)  30/11/2021 

(300)  UK00003512769  16/07/2020  UK 

(732)  Sportsdirect.com Retail Limited Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  oблека; обувки; производи кои се 

носат на глава; ветровки; ленти за ракав 

[облека]; платнена капа; ремени [облека]; 

ремени од имитација на кожа; кожни 

ремени; чизми; фантомки; капчиња (бања -

); капи [капи]; наметки; палта; фустани; 

спортска облека; модна облека; јакни за 

риболов, чизми и елеци; наметки за 

риболов; копачки; фудбалски дресови; 

гамаши; ракавици; капи; хулахопки; јакни; 

фармерки; облека за одмор; лежерна 

облека; Лесна облека; мантии; вратоврски; 

заштитна облека за сурфање; пуловери; 

реплики на фудбалски униформи; 

заштитна облека, ракавици, капи и обувки 

(освен за заштита од несреќи или 

повреди); комбинезони за скијање; 

платнени широки појаси; шалови; кошули; 

обувки; скијачка облека; маски за спиење; 

костум за спиење; кецели; чорапи; 

спортски артикли (облека) за коњски 

спортови; спортски артикли [облека] за 

коњски спортови; спортска облека; 

спортски алишта; спортска облека за глава 

(освен шлемови); спортски чевли, чизми; 

спортска униформа; спортска облека; 

клинови за копачки [чевли]; шорцеви за 

сурфање; облека за пливање; термичка 

облека; патики; панталони; маици; долна 

облека; елеци; чизми; водоотпорна и 

непропустлива облека; водоотпорна 

облека; непропустлива облека; одела за 

пливање; средновековни женски шамии за 

на глава; нараквици [облека]; се од 

горенаведеното освен облека за 

велосипедисти; делови, додатоци и 

компоненти за сите горенаведени стоки  

кл. 35   

рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; канцелариски функции; 

сметководство, водење книги и ревизија; 

сметководство; сметки (изготвување на 

извештаи за -); администрација 

(комерцијално -) на лиценцирање на стоки 

и услуги на други лица, на програма за 

попуст за овозможување на учесниците да 

добијат попусти на стоки и услуги преку 

употреба на членска картичка со попуст, 

натпревари за рекламни цели, програми за 

лојалност на потрошувачите, лојалност на 

клиентите и шеми за стимулирање, 

програми за лојалност кои вклучуваат 

попусти или стимулации, програми за 

наградување на лојалност, шеми за 

членство, претплата на весници [за други], 
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шеми за продажба и промотивни 

стимулации, програми за поттик за 

промоција на продажба, деловни работи 

на франшизи, деловни работи на 

продавници за малопродажба; 

администрација во врска со методите за 

маркетинг и продажба; услуги со картички 

за административна лојалност; 

административна обработка на налози; 

административна поддршка и услуги за 

обработка на податоци; рекламирање, 

маркетинг и промотивни услуги; реклама 

за други на Интернет; рекламни и 

маркетинг услуги обезбедени со помош на 

социјални медиуми; рекламирање по 

пошта; рекламирање на стоки на други 

продавачи, овозможувајќи им на клиентите 

удобно да ги прегледуваат и споредуваат 

стоките на тие продавачи; рекламирање 

особено услуги за промоција на стоки; 

рекламни услуги за унапредување на е-

трговија; рекламирање преку сите јавни 

комуникациски средства; совети кои се 

однесуваат на деловниот менаџмент на 

фитнес клубовите; совети во врска со 

деловниот менаџмент на здравствените 

клубови; совети во врска со деловното 

работење на фитнес клубовите; совети во 

врска со деловното работење на 

здравствените клубови; уредување и 

спроведување на рекламни настани, 

саеми и изложби за деловни и рекламни 

цели; организирање комерцијални 

трансакции, за други, преку онлајн 

продавници; организирање на претплати 

за весници за други; уредување дисплеи 

за комерцијални цели, дисплеи за трговски 

цели, изложби за рекламни цели, изложби 

за комерцијални цели, презентации за 

рекламни цели, презентации за 

комерцијални цели; организирање 

претплати на онлајн публикации на други 

лица, на електронски списанија, на 

информативни медиуми, на медиумски 

пакети, на телекомуникациски услуги за 

други; услуги за лицитација; ревизија; 

објавување на сметки; услуги за 

создавање, проценка, позиционирање, 

стратегија и тестирање на бренд; услуги за 

деловна администрација за обработка на 

продажба направена на Интернет; 

деловни совети и консултации во врска со 

франшизинг; деловни советодавни услуги; 

деловна анализа и услуги за информации 

и истражување на пазарот; деловни 

проценки; деловна помош, управување и 

административни услуги; деловни 

консултантски услуги и советодавни 

услуги; деловни консултантски услуги во 

врска со управување, маркетинг и 

промоција на кампањи за собирање 

средства; анализа на деловни податоци; 

деловни информативни услуги; деловни 

истражувања; служби за деловно 

разузнавање; деловни истраги; 

консултантски услуги за управување со 

бизнис и организација; управување со 

бизнисот за продавници, места за забава, 

хотели, изведувачи, спортски личности, 

продажни места, спортски клуб, спортски 

објекти, спортски места, спортски луѓе, 

комплекси за базени, продажни места на 

големо и мало; услуги за управување со 

бизнисот; деловно следење и 

консултантски услуги, имено, следење на 

корисниците и рекламирање на други лица 

за да се обезбеди стратегија, увид, 

маркетинг упатства и за анализа, 

разбирање и предвидување на 

однесувањето и мотивацијата на 

потрошувачите и трендовите на пазарот; 

деловно вмрежување; деловно работење 

на трговски центри и трговски молови; 

деловна организација и консултантски 

услуги за управување; услуги за деловно 

планирање; услуги за промоција на 
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бизнисот; деловно истражување; услуги за 

деловно стратешко планирање; службени 

лица за земање на налози за продажба; 

собирање деловна статистика; 

комерцијална администрација на 

лиценцирање на стоки и услуги на други 

лица; комерцијални консултантски услуги; 

комерцијални информации; комерцијални 

информации и совети за потрошувачите 

[продавница за совети за потрошувачи]; 

комерцијална или индустриска помош за 

управување; управување со компанијата 

[за други]; услуги за споредба на шопинг; 

компилација на реклами за употреба на 

интернет-страници; компилација на 

деловни информации; компилација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци; составување на статистички 

податоци; составување, производство и 

дисеминација на рекламна материја; 

составување и одржување на мрежни 

директориуми; услуги за снимање 

компјутерски податоци; компјутерско 

управување со датотеки; консултации во 

продажни техники и продажни програми; 

консултантски услуги во врска со 

маркетингот; консултантски услуги во 

врска со публицитет; корпоративно 

планирање; анализа на цената на 

трошоците; услуги за клупски клиенти и 

услуги за лојалност на клиенти, за 

комерцијални, промотивни и / или 

рекламни цели; обработка на податоци, 

систематизација и управување; 

демонстрација на стоки; услуги за 

дигитално рекламирање; дигитален 

маркетинг; рекламирање преку пошта; 

дисеминација на рекламна материја; 

дистрибуција на рекламен, маркетинг и 

промотивен материјал; дистрибуција на 

примероци; репродукција на документи; 

економско предвидување; експерти за 

ефикасност; агенции за вработување; 

маркетинг на настани; извоз-увоз 

агенциски услуги; изложби на модни ревии 

за комерцијални цели; модни ревии за 

промотивни цели (организација на -); 

управување со датотеки (компјутерски -); 

франшизинг (деловни совети во врска со -

); управување со човечки ресурси и услуги 

за вработување; увоз-извоз агенции; 

информации за методите на продажба; 

информативни услуги во врска со 

рекламирање; фактурирање; услуги за 

распоред за рекламни цели; лојалност, 

стимулативни и бонус програмски услуги; 

рекламирање списанија; малопродажни 

услуги за облека по пошта; рекламирање 

по нарачка; управување (советодавни 

услуги за бизнис -); помош при 

управување; анализа на пазарот и услуги 

за истражување; маркетинг; маркетиншко 

истражување; маркетинг услуги; маркетинг 

на стоки и услуги на други со дистрибуција 

на купони; моделирање за рекламирање 

или промоција на продажба; услуги за 

отсекување вести; изнајмување 

канцелариски машини и опрема; он-лајн 

рекламирање; он-лајн рекламирање на 

компјутерска мрежа; реклами преку 

Интернет и е-пошта, вклучително и развој 

и производство на кампањи за социјални 

медиуми и вирални мерки за маркетинг; 

маркетинг преку Интернет; услуги за 

нарачување преку Интернет; анкетирање 

на мислења; организација на програми за 

лојалност на клиенти за комерцијални, 

промотивни или рекламни цели; 

организација на изложби и настани за 

комерцијални или рекламни цели; 

организација на наградни извлекувања за 

рекламни цели; организација на промоции 

со употреба на аудио-визуелни медиуми; 

организација на саеми за комерцијални 

или рекламни цели; организација, 

работење и надзор на шемите за 
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лојалност, шемите за стимулирање, 

продажните и промотивните стимулативни 

шеми; организација на изложби, настани, 

изложби, саеми и саеми за комерцијални 

или рекламни цели; услуги за аутсорсинг 

[деловна помош]; подготовка на платен 

список; консултантски услуги за 

управување со персонал; вработување на 

персонал; услуги за фотокопирање; 

поставување реклами и промотивни 

дисплеи на електронски страници до кои 

се пристапува преку компјутерски мрежи; 

планирање на стратегии за рекламирање 

и маркетинг; презентација на стоки и 

услуги; презентација на стоки на 

комуникациски медиуми, за малопродажни 

цели; услуги за споредба на цени; услуги 

за набавки за други [купување стоки и 

услуги за други бизниси]; демонстрации на 

производи и услуги за прикажување 

производи; информации за продажба на 

производи; производство на рекламни 

материјали и реклами; промовирање на 

стоките и услугите на другите; 

промовирање на стоки и услуги на други 

со дистрибуција на купони, со помош на 

шема за картички за лојалност, преку 

програми за картички со попусти, преку 

администрација на продажни и шеми за 

промотивни стимулации кои вклучуваат 

марки за тргување, со доделување на 

купувачки поени за употреба на кредитни 

картички, преку промотивни настани , 

преку дистрибуција на печатен материјал 

и промотивни натпревари; промовирање 

на продажба на услугите [во име на 

другите] со уредување реклами; промоција 

на натпревари и настани, стоки и услуги за 

други, стоки и услуги преку спонзорство, 

специјални настани, спортски натпревари 

и настани; услуги за промоција во врска со 

настани во е-спорт; промотивно 

управување за спортски личности; 

промотивни услуги; обезбедување на 

водич за рекламирање преку интернет што 

може да се пребарува, со стоки и услуги 

на онлајн продавачи; обезбедување 

рекламен простор на веб-страница; 

обезбедување деловни информации преку 

Интернет ;; обезбедување комерцијални 

информации на потрошувачите; 

обезбедување информации за 

потрошувачки производи преку Интернет; 

обезбедување информации во врска со 

организирање и спроведување на 

волонтерски програми и проекти за 

заеднички услуги; обезбедување 

информации за пазарот во врска со 

производи за широка потрошувачка; 

обезбедување информации за купување; 

обезбедување и ширење на деловни 

информации, рекламни и рекламни 

материјали во врска со изложби, трговски 

изложби и изложби за деловни цели; 

обезбедување и ширење на деловни 

информации, помош и совети за 

присутните на изложбите, посетителите и 

изложувачите; обезбедување и 

изнајмување на рекламен простор, време 

и медиуми; обезбедување на онлајн пазар 

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

обезбедување информации и совети на 

потрошувачите во врска со изборот на 

производи и предмети што треба да се 

купат; обезбедување на информации и 

советодавни услуги во врска сo e-трговија; 

обезбедување услуги за споредба на цени 

преку Интернет; односи со јавноста; 

објавување на публицитетни текстови; 

публицитет; услуги за преместување за 

деловни активности; изнајмување на 

рекламен простор, на време за 

рекламирање на комуникациски медиуми, 

на канцелариски машини и опрема, на 

машини за фотокопирање, на автомати; 

истражување за деловни цели; 
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истражувачки услуги во врска со 

рекламирање и маркетинг; услуги за 

малопродажба на облека; малопродажба 

на при-пејд картички од трета страна за 

набавка на облека; малопродажба при-

пејд картички од трета страна за набавка 

на забавни услуги; Услуги за уредување 

излози на малопродажба; промоција на 

продажбата; промоција на продажбата за 

други со помош на привилегирани 

кориснички картички; промоција на 

продажбата преку програми за лојалност 

на клиентите; продажни промоции во 

моментот на купување или продажба, за 

други; секретарски услуги; Услуги за 

уредување излози на продавници; 

спонзорско пребарување; претплата на 

информативен медиумски пакет; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; услуги за 

агенции за таленти; подготовка на данок; 

телекомуникациски услуги (организирање 

претплата на -) за други; услуги за 

телемаркетинг; телефонско одговарање за 

недостапни претплатници; телевизиско 

рекламирање; трговски шоу и услуги за 

комерцијална изложба; транскрипција; 

пишување; ажурирање на рекламен 

материјал; обработка на текст; пишување 

рекламни текстови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на 

малопродажба преку Интернет, услуги за 

трговија на големопрожба и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на хемикалии за 

употреба во индустријата, науката и 

фотографијата, како и во земјоделството, 

хортикултурата и шумарството, 

необработени вештачки смоли, 

необработена пластика, гаснење пожар и 

композиции за превенција на пожар, 

препарати за калење и лемење, 

супстанции за штавење животински кожи, 

лепила за употреба во индустријата, 

китови и други полнила за паста, компост, 

ѓубрива, вештачки ѓубрива, биолошки 

препарати за употреба во индустријата и 

науката; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на бои, лакови, лакови, 

конзерванси од 'рѓа и против влошување 

на дрво, бои, фарби, мастила за 

печатење, обележување и гравура, сурови 

природни смоли, метали во форма на 

фолија и прав за употреба во сликање, 

украсување, печатење и уметност, 

нагризувачки средства, фарби, бои, 

пигменти и мастила, бои во прашок, фарби 

за храна, бои за храна, тонери за 

печатачи, полнети, за принтери и 

фотокопири; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на немедицински 

козметички производи и тоалетен прибор, 

немедицински пасти за заби, парфимерија, 

есенцијални масла, препарати за белење 

и други супстанции за употреба на перење 

на алишта, чистење, полирање, препарати 

за чистење и абразивни средства, 

препарати за чистење на тело и нега на 

убавина, козметика, тоалетен прибор, 

препарати за орална хигиена, 

парфимерија и мириси, препарати за 

чистење животни, ароматични екстракти; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку директна 

пошта за трговија со мириси за 

домаќинства, препарати за перење 

алишта, препарати за кожа и за чистење и 

полирање за чевли, препарати за чистење 

на возила, сапун против потење, 
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антиперспиранси, препарати за вештачко 

сончање, лосиони за бања, соли за бања 

не за медицински цели, омекнувачи за 

брада, производи за нега на убавина, 

маски за убавина; услуги за 

малопродажба, услуги за малопродажба 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на препарати 

за белење и други супстанции за употреба 

за перење на алишта, чистење, полирање, 

средства за чистење и абразивни 

производи, производи за нега на тело, 

пудра за тело, крем за чизми, лак за 

чизми, агенси за чистење на рацете, 

препарати за чистење, средства за 

чистење, млеко за чистење за тоалетни 

цели, работи за боење, козметички 

комплети, козметички препарати за 

сончање на кожата, козметика, креми; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

пасти за заби, дезодорансни сапуни, 

дезодоранси, препарати за депилација, 

детергенти, средства за дезинфекција, 

прашок за боење (козметика), бои за 

брада, колонска вода, турпии, шмиргли, 

шмиргли за кратење на ноктите, смарова 

хартија, есенцијални масла, шминка за 

очи, козметика за веѓи, моливи за веѓи, 

гелови за употреба на косата, препарати 

за белење на коса, производи за нега на 

коса, бои за коса; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на бои за 

коса, лосиони за коса, препарати за 

поставување коса, спреј за коса, 

препарати за брановидна коса, препарати 

за нега на рацете, мелеми за усни 

[немедицински-], лосиони за козметички 

цели, шминка, прав за шминка, препарати 

за шминка, препарати за отстранување 

шминка, медицински сапуни, хидратантни 

средства, средства за миење на устата, 

препарати за нега на ноктите, лак, 

препарати за отстранување на лак од 

нокти, лак за нокти; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

немедицински препарати за употреба 

после бричење, немедицински тоалетни 

препарати, масло за тело, масла за 

козметички цели, масла за парфеми и 

мириси, парфимерија, парфеми, 

препарати за нега на телото, препарати за 

освежување на здивот [не медицински], 

лосиони пред бричење и после бричење, 

шампони, препарати за бричење, сапуни 

за бричење, крем за чевли, лак за чевли, 

восок за чевли; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на препарати за 

туширање, производи за нега на кожа, 

препарати за нега на кожа, сапуни, 

средства за отстранување на дамки, 

препарати за сончање, талк, нијанси и 

лосиони сите  за коса и брада , 

марамчиња импрегнирани со козметички 

лосион, тоалетни производи, тоалетна 

вода, тоалетен прибор, крпи што содржат 

немедицински тоалетни препарати, 

препарати за миење и бања; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги на трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

индустриски масла и масти, восок, 

лубриканти, композиции  за апсорпција на 
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прашина, влажни и врзувачки композиции, 

горива и илуминанти, свеќи и фитили за 

осветлување, нехемиски адитиви од 

гориво, волна за употреба како гориво, 

свеќи за новогодишна елка, електрична 

енергија, маст за подмачкување на чизми, 

чевли и кожа, осветлувачки восок, масла 

за бои; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

парфимирани и миризливи свеќи, чистење 

(композиции за врзување прашина за -), 

восочни свеќи, текстилно масло, 

фармацевтски производи, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели , диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, додатоци во исхраната 

за човечки суштества и животни, 

фластери, материјали за преврски , 

материјал за пломбирање на заби, забен 

восок; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување на штетници, фунгициди, 

хербициди, леплив малтер, лепила за 

протези, препарати за освежување на 

воздухот, аналгетици, антисептички 

препарати, бактериолошки култури 

(средства за -), завои и преврски, ремени 

за хигиенски марамчиња [крпи], 

освежувачи на воздухот за автомобили;, 

јаглехидрати во течна форма; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на хемиски 

спроводници за електрокардиографски 

електроди, ладни креми за третман на 

спортски повреди, препарати за чистење 

контактни леќи, додатоци во исхраната за 

луѓе и животни, диететски пијалаци 

прилагодени за медицински цели, 

диететска храна и супстанции 

прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња, 

диететски препарати за храна со мала 

содржина на маснотии [прилагодени за 

медицински цели]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на диететска 

храна прилагодена за лица кои имаат 

комплексни метаболички нарушувања за 

медицински цели, диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, 

диететски супстанции за медицинска 

употреба при контрола на телесната 

тежина, средства за дезинфекција за 

хигиенски цели, производи за миење 

кучиња, пијалаци претежно од минерали 

или витамини, лекови за медицински цели, 

полни кутии и комплети за прва помош, 

додатоци на храна; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на храна за 

лица кои имаат комплексни метаболички 

нарушувања, завои од газа [преврски], 

препарати за дезинфекција на рацете, 

комплети што содржат медицински 

препарати, материјали за преврски, 

замена на оброци и микс од пијалаци како 

додатоци во исхраната, прашоци за 

замена на оброк, медицинска храна за 

спортисти, медицинска храна за спортски 

лица [витамини или минерали], 

медицински препарати и супстанции; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 
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трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

минерални и протеински препарати и 

супстанции, минерални пијалаци 

[медицински], мускулни релаксанти, 

натуропатски и хомеопатски препарати и 

супстанции, хранливи материи и хранливи 

состојки, хранливи и додатоци на 

исхраната, кислород за медицински цели, 

пестициди, фармацевтски препарати и 

супстанции, растителни соединенија и 

екстракти за употреба како додатоци во 

исхраната, фластери; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта кои 

се однесуваат на продажба на 

концентрати на диететска храна во прав и 

диететски супстанции за употреба во 

програма за намалување на телесната 

тежина за медицински цели, препарати за 

диететска употреба, протеинска храна за 

исхрана на луѓето [прилагодена за 

медицински цели], протеински суплементи, 

радиум за медицински цели, средства за 

стерилизирање, стимуланси направени од 

витамини; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на траки за завој, витамински, 

диететски и минерални додатоци, 

витамински пијалаци, витамински 

препарати, витамини, води [пијалаци] за 

медицински цели, обични метали и нивни 

легури, руди, метални материјали за 

градење и конструкција, преносни згради 

од метал, неелектрични кабли и жици од 

обичен метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на сефови, 

мали предмети од метален хардвер, 

необработени и полуобработени обични 

метали, вклучувајќи едноставни производи 

изработени од нив, значки од метал за 

возила, метални значки, привезоци за 

клучеви и синџири за клучеви, брави, 

клучеви, украси, метални корпи, клучеви, 

бланко клучеви, знаци, статуи, статуетки и 

фигурини, бронзи, трофеи изработени од 

метал, кутии за пари; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на кутии, 

трофеи, модели од благороден метал, 

сите изработени во целост или главно од 

обични метали, машини, машински алати, 

електрични алатки, мотори и машини, 

освен за сувоземни возила, Машински 

спојници и трансмисиски елементи, освен 

за сувоземни возила, земјоделски 

средства, освен рачни алатки за рачна 

употреба, инкубатори за јајца, автоматски 

машини за продажба; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на рачни 

алатки и средства, рачно управувани, 

прибор за јадење, странични краци, 

жилети, рачни хигиенски и средства за 

убавина за луѓе и животни, алатки за 

подигнување, рачни алатки за итни случаи 

и спасување, градинарски алат, рачно 

управувани, ножици, пегли за коса, фигаро 

за виткање коса, виткачи за трепки, сетови 

за маникир, ножици за нокти, турпии за 

нокти, комплети за педикир, ножици за 

кастрење, пинцети, клешти, секачи за 

пица; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 
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трговија на големо и малопродажба преку 

малопродажба преку директна пошта, 

поврзани со продажба на научни, 

истражувачки, навигациски, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудио-

визуелни, оптички, мерење на тежина, 

мерење, сигнализација, откривање, 

тестирање, проверка, живото-спасувачки-

апарати и инструменти за настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

префрлување, трансформација, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на дистрибуцијата или употребата на 

електрична енергија; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци, снимени и медиуми што 

може да се преземаат, компјутерски 

софтвер, празни дигитални или аналогни 

снимања и медиуми за складирање, 

механизми за апарат што работи со 

парички, каси, уреди за пресметување, 

компјутери и компјутерски периферни 

уреди, костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, Чепчиња за уши за нуркачи; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку директна 

пошта за продажба на штипки за нос за 

нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, 

апарати за дишење за подводно пливање, 

апарати за гаснење пожар, абдоминални 

заштитници (за заштита од несреќи и 

повреди), аларми, засилувачи, антени, 

апарати и инструменти за снимање, 

пренесување и репродукција на звук, 

податоци и / или слики, апарати за 

снимање, пренесување или репродукција 

на звук или слики; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

употреба со компјутери, аудио и видео 

ленти и дискови, сите во однапред 

снимена форма, аудио апарат, аудио 

записи, аудио звучници, аудио системи , 

машини за автоматска репродукција, 

торби и футроли специјално прилагодени 

за држење или носење преносни, 

мобилни, рачни и таблет уреди и опрема и 

додатоци за такви уреди, батерии, 

батерии, електрични, кутии за батерии; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

полначи за батерии, двогледи, празни и 

претходно снимени ЦД-а, дискови, плочи, 

ленти и касети, празни ленти за снимање 

аудио и видео, заштитници на телото, 

книги снимени на диск, заштитни средства 

за гради, ормани и штандови, сите 

прилагодени за аудио, видео и 

телевизиски апарати и инструменти, 

кабли, електрични, машини за 

пресметување, калкулатори, камкордери, 

филм за камера, леќи за камери; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

фотоапарати, картички што содржат чип за 

интегрирано коло, картички кодирани со 

безбедносни карактеристики за цели на 

автентикација, картички со користење на 

магнетни мемории и мемории на 

интегрално коло, носачи за мобилни 

телефони , футроли за носење 

прилагодени за очила за сонце, футроли 

прилагодени за двоглед, футроли за 

мобилни телефони, футроли за очила и 
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очила за сонце, магнетофон, ЦД плеери, 

ЦД радио касети; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажни услуги 

преку малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ЦД- 

ромови, мобилни телефони, ланци и жици 

за очила и очила за сонце, 

кинематографски филм, 

експозиционирани, апарати за чистење на 

дискови за снимање на звук, часовници 

(уреди за снимање на време) и тајмери, 

облека за заштита од несреќи, зрачење и 

пожар, апарати за управување со монети 

(механизми за -) , комбинирани телевизии 

и видеорекордери, компакт дискови, 

магазини за компании преземени преку 

Интернет; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на компјутерски апликациски 

софтвер, компјутерски апликациски 

софтвер за преносни, мобилни, рачни и 

таблет уреди, компјутерски апликациски 

софтвер што се однесуваат на или 

содржат игри, казино игри, игри со карти , 

коцкање или обложување, програми за 

компјутерски игри и видео игри, софтвер 

за компјутерски игри, компјутерски игри, 

хардвер за компјутерски игри, 

компјутерски хардвер, компјутерски 

периферни уреди, компјутерски програми; 

услуги за малопродажба, услуги за 

малопродажба преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

компјутерски софтвер, апарати за 

компјутерски софтвер и компјутерски 

хардвер со мултимедијални и 

интерактивни функции, компјутерски 

софтвер и компјутерски програми што 

може да се преземат или обезбедени 

преку Интернет, компјутерски софтвер и 

компјутерски програми што се однесуваат 

на или содржат игри, игри базирани на 

вештина, игри во казино, игри со карти, 

коцкање или обложување; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

компјутерски софтвер за телекомуникации 

и комуникација преку локални или 

глобални комуникациски мрежи, 

вклучувајќи Wi-Fi, интернет, интранет, 

екстранет, телевизија, мобилна 

комуникација, мобилнии сателитски 

мрежи, компјутерски терминали, 

компјутери, компјутери, лаптоп и лаптоп 

преносни компјутери, компјутери за 

играње, проводници, електрични, кутии за 

микроскопски стакла; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта, поврзани со продажба на 

контролори и тастатури за греење, 

вентилација, климатизација, осветлување 

и безбедност, сметачи, носачи на 

податоци со интегрирани електронски 

чипови, носачи на податоци со 

интегрирани микропроцесорски чипови, 

дигитални аудио ленти, дигитални 

разноврсни дискови, дискови и касети, 

сите за видео игри, драјвери за дискови, 

дискови и касети, сите за видео игри, 

дискови со видеоснимки, апарати за 

нуркачи; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на софтвер и програми за 

компјутерски и видео игри кој може да се 

презема, софтвер и програми за 

електронски компјутерски игри и видео 
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игри за преземање, електронски 

публикации за преземање, софтвер и 

програми  за интерактивни компјутерски 

игри и видео игри за преземање, 

публикации што може да се преземат, 

имено, списанија на компании што може 

да се преземат преку Интернет; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на софтвер и 

програми за компјутерски игри и видео 

игри на виртуелна реалност за преземање, 

чепчиња за уши, подлоги за лакти, 

штитови и заштитници, електричен апарат 

за чистење, електричен апарат за виткање 

коса, електрични инсталации за 

далечинско управување на индустриски 

работи, електрични пегли, електрични 

кабли за напојување, електрични полирачи 

на чевли, електрични сетови на пареа за 

виткање на коса;  услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на електрично црево за 

вакуум, електрични апарати и 

инструменти, сите за канцелариска 

употреба, електрични апарати за 

домаќинство, електролизатори, апарати за 

електролиза за лична употреба за 

галванизација, електронски билтен табли, 

електронски програми за компјутерски 

игри и видео игри, електронски 

компјутерски игри и софтвер за видео 

игри, електронски игри; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на табли за 

електронски пораки и табли за 

прикажување на електронски информации, 

електронски публикации дистрибуирани 

преку е-пошта, кодирани картички и 

магнетни енкодери, кодирани чип картички 

кои содржат програмирање користено за 

финансиски апликации, Програми за 

лојалност, програми за награди и 

преференции на носителите на картички, 

продолжни кабли, продолжни кабли, кутии 

за очила, очила; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на наочари, очила, 

очила за сонце, спортски очила и наочари, 

очила за пливање, штитови за лице, 

апарати и инструменти за обработка на 

факсимили, огради (електрифицирани -), 

филтри за респираторни маски, 

флексибилни (обликувани) навлаки за 

контроли на електричен апарат, гуми за 

капење и пливање, флуоресцентни 

екрани, рамки и леќи за очила и очила за 

сонце, рамки за очила; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на игри 

прилагодени за употреба со телевизиски 

приемници, софтвер за игри, очила за 

скијање, очила за употреба во спорт, 

графички еквилајзери, апарати за 

стилизирање коса, апарати за брановидна 

коса, ленти за чистење на главата, 

слушалки, слушалки, шлемови (освен 

шлемови за велосипедисти), држачи 

прилагодени за мобилни телефони, 

картички импрегнирани со холограм, 

холограми; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на програми за 

интерактивни компјутерски игри и видео 

игри, софтвер за интерактивни 
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компјутерски игри и за видео игри, 

софтвер за интерактивни електронски 

компјутерски игри и за видео игри, 

софтвер и програми за интерактивни 

мултимедијални компјутерски игри и видео 

игри, џојстици за употреба со компјутери, 

џубокси, машини за караоке, подлоги за 

колена, штитови и заштитници, футроли за 

носење лаптоп; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на навлаки за лаптопи, 

леќи за наочари, очила и очила за сонце, 

појаси за спасување, јакни и пловки, жици 

што спроведуваат светло [оптички влакна], 

ваги за багаж, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, магнети, 

лупи, мерачи, мерни инструменти, ленти 

за мерење, мемориски стикови, мобилни 

апликации со софтвер и игри за виртуелна 

реалност; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на навлаки за мобилни 

телефони, ленти за мобилни телефони, 

мобилни телефони, безжични телефони, 

машини за броење и сортирање пари, 

апарати за следење, електрични, подлоги 

за глувчиња, подлошки за глувчиња, 

заштитници за уста (штитови за непца), 

mp3 плеери и преносни и рачни дигитални 

електронски уреди за снимање, 

организирање, пренесување, 

манипулирање и преглед на датотеки со 

текст, податоци, аудио и видео; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта кои се однесуваат на продажба на 

навигациски апарати за возила [борд 

компјутери], одондогарди, канцелариски 

машини, оптички апарати и инструменти, 

апарати за пејџинг, педометри, перископи, 

лични ЦД плеери , лично стерео, 

телефонски апарати, телефонски навлаки 

[специфично прилагодени] и навлаки за 

преносни и рачни дигитални електронски 

уреди, записи со фонограф, касети и 

дискови; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на апарати и инструменти за 

фотокопирање, фотографски апарати и 

инструменти, картички покриени со 

пластика со печатена материја [кодирани], 

приклучоци, штекери и други контакти 

[електрични врски]. , џебни калкулатори, 

преносни аудио апарати и инструменти, 

при-пејд магнетни картички, тајмери што 

може да се програмираат, уреди за 

заштита од несреќи, заштитна облека и 

додатоци за лична употреба; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на заштитна 

облека за нуркање, заштитна облека за 

учесници во мото спортови [за спречување 

несреќи], заштитна облека, опрема за 

глава и обувки за употреба во спортот, 

заштитни очила, очила за сонце и 

наочари, заштитни шлемови, Машини за 

перфорирани картички за канцеларии, 

радио касети, радио приемници, радија, 

радио часовници, рекордери, апарати за 

далечинско управување; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

безбедносни одела за преживување, 

сателитски навигациски апарати, сателити 

и декодери, ваги, безбедносни кодирани 
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картички, полупроводници, обликувани 

капаци за контроли на електричен апарат, 

сигнални свирки, скејтборд кациги, 

паметни картички, магнетни кодирани 

картички, картички за електронски носачи 

на податоци, картички за полнење, 

банкарски картички, кредитни картички, 

дебитни картички, чип картички, картички 

со складирана вредност, платежна 

картичка; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на при-пејд картички, 

приклучоци, електрично загревани, 

снимање на звук, звучници, гласни 

звучници, слушалки за во уво, кабли за 

звучници, држачи за очила, спортски 

очила [очила], спортски очила, спортски 

наочари, спортски кациги и визири, 

поштенска марка (апарат за проверка -), 

ремени и футроли за очила и очила за 

сонце, ремени за очила за сонце, очила за 

сонце, штитници од нагло зголемување на 

волтажа, очила за пливање, касетофон; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

магнетофони, ленти, дискови и флопи 

дискови, сите снимени со компјутерски 

програми, телекомуникациски апарати 

(вклучително и меѓународни припејд 

телефонски картички и електронски 

ваучери), телекомуникациски инсталации, 

апарати и инструменти, 

телекомуникациски апарати (вклучително 

и меѓународни припејд телефонски 

картички и електронски ваучери), апарати 

и инструменти за телефонска секретарка, 

телефонски апарати; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на телефони, 

мобилни телефони, безжични телефони, 

телевизиски антени, телевизиски апарати 

и инструменти, телевизии, телевизии за 

примање на сателитско емитување, токени 

за активирање на електрични, електронски 

и телекомуникациски апарати и 

инструменти, трансформатори, 

приемници, грамофони, апарати и 

инструменти за пишување, дигитални 

уреди за складирање; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на видео 

апарати и инструменти, видео камери, 

плеери за видео дискови, софтвер за 

видео игри, видео игри, машини за 

снимање видео, компјутерски игри за 

виртуелна реалност и програми за видео 

игри , компјутерски игри за виртуелна 

реалност и софтвер за видео игри, 

слушалки и шлемови за виртуелна 

реалност, единици за визуелен приказ, 

машини за гласање, монитори за видео 

дисплеј што се носат, апарати и 

инструменти за обработка на текст; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на хируршки, 

медицински, стоматолошки и ветеринарни 

апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски 

производи, материјали за шиење, 

терапевтски и асистивни уреди 

прилагодени за лица со попреченост, 

апарат за масажа, апарат, уред и артикли 

за доенчиња, завои, ладни и топли 

пакувања за медицински цели, 

стоматолошки маски за лице и 

стоматолошки ракавици; услуги за 
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малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на еластични 

обвивки за екстремитети и зглобови за 

медицинска употреба, маски за лице за 

медицинска употреба, штитници за слух, 

неопренови протези за екстремитети и 

зглобови за медицинска употреба, 

ортодонтски машини и инструменти за 

стоматолошка намена, протетски 

инструменти за стоматолошки цели, 

спортски потпори, суспензивни завои за 

употреба во спортот; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати и 

инсталации за осветлување, греење, 

генерирање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, водоснабдување, 

санитарни цели, апарати и инсталации за 

ладење, скара (лава камења за употреба 

во -), климатизиран воздух (инсталации за 

-), ламби за виткање, торбички за 

стерилизација за еднократна употреба; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

филтри за вода за пиење, запалка за гас, 

светлечки стапчиња, апарати и апарати за 

сушење коса, апарати за греење, шишиња 

со топла вода, хидранти, ламби, 

нуклеарно гориво и нуклеарен 

модерирачки материјал (инсталации за 

обработка), радијатори, електрични, 

фрижидери, машина за правење смог на 

сцени, тоалетни школки, факели за 

осветлување, ламби со ултравиолетови 

зраци, не за медицински цели, инсталации 

за наводнување, автоматски; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на возила, 

апарати за движење по копно, воздух или 

вода, штитници за шофершајбна за 

автомобили и штитници од сонце, 

организери за во автомобил, прекривки за 

автомобилски седишта, електрични 

возила, рачни автомобили, внатрешни 

гуми (опрема за поправка на -), колички за 

пазарење, санки, додатоци за возила, 

компоненти и делови вклучени во оваа 

класа, гуми за тркала на возила [гуми], 

додатоци за гуми за тркала на возила, 

компоненти и делови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

шофершајбни, огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномети, 

благородни метали и нивни легури, накит, 

скапоцени и полускапоцени камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти , 

часовници со аларм, беџови од 

благороден метал, кутии, кутии од 

благороден метал, нараквици, футроли за 

часовници и  рачни часовници, футроли за 

правење часовници, ланци од благороден 

метал, кутии за часовници, стрелки на 

часовници, часовници; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на манжетни, 

игли за вратоврски, брошеви за 

вратоврски, имитација на злато, кутии за 

накит од скапоцени метали, накит и 

имитација на накит, кутии за накит, 

привезоци за клучеви, кујнски контејнери 

од благороден метал, медали, значки од 

благородни метали, прстени за држење 

свеќи од благороден метал, подвижни 
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делови за часовници и рачни часовници, 

украси од скапоцени метали, прстени што 

се накит, спортски часовници, инструменти 

за чување време; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ситни 

украси, трофеи, токи на ремени, сите од 

благороден метал или обложени со нив, 

ремчиња за часовници, ремени за 

часовници, часовници, рачни часовници, 

музички инструменти, музички штандови и 

штандови за музички инструменти, 

диригентски палки, хартија и картон, 

печатени материјали, материјал за 

врзување книги, фотографии, 

канцелариски материјал и канцелариски 

реквизити, освен мебел; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на лепила за 

канцелариски материјал или за 

домаќинство, материјали за цртање и 

материјали за уметници, четки за сликање, 

упатства и наставни материјали, 

пластични листови, филмови и кеси за 

завиткување и пакување , видови на 

печатачи, блокови за печатење, лепило за 

канцелариски цели, држачи за лепливи 

ленти [канцелариски прибор], лепила за 

канцелариски материјал или за 

домаќинство, агенди, албуми; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на модели на 

архитекти, материјали на уметници, вреќи 

[пликови, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување, блок бележници, 

материјал за врзување книги, книги, 

списанија [периодични списанија], 

брошури, летоци и други печатени 

публикации, брошури, календари, картички 

изработени од пластика [освен кодирани 

или магнетни], футроли за пенкала, 

футроли за канцелариски материјал, 

каталози, бројаници, компаси; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на прецртани 

слики, подлошки за белешки, дневници, 

Фасцикли за документи  [канцелариски 

материјал], табли за цртање, инструменти 

за цртање, гуми, програми за настани, 

фломастери со тенок врв, картички за 

подароци , ваучери за подароци, лепак во 

стапче, честитки, марамчиња од хартија, 

маркери, индексирани книги за евиденција 

на информации во врска со обука за 

фитнес, пенкала со мастило, мастила за 

пенкала; услуги за малопродажба, услуги 

за малопродажба преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта за малопродажба до 

продажба на упатства и наставни 

материјали (освен апарати), етикета за 

багаж изработена од кожа, списанија, 

пенкала за обележување (канцелариски 

материјал), билтени, бележници, тефтери 

за белешки, официјални програми 

[печатени материјали], четки за боја, 

хартија, картон и стока направена од овие 

материјали, кои не се вклучени во други 

класи, пастели [боички], кутии за моливи, 

острилки за моливи, моливи, пенкала; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

периодични списанија [печатени 

материјали], фотографии, пластичен филм 

за завиткување, пластични материјали за 

пакување (не се вклучени во други класи), 
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постери, печатени агенди, печатени 

материјали, печатени публикации, 

печатени билети, видови на принтови, 

блокови за печатење, отстранливи 

самолепливи белешки, тетоважи што 

може да се отстранат, линијари, торби за 

пазарење од пластика (што се носат), 

програми за сувенири, печати [жигови, 

отпечатоци], хевталици; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на муниција 

за хевталици, канцелариски материјал, 

матрици, марамчиња, машини за 

пишување и канцелариски реквизити 

(освен мебел), ѕидни графикони за 

употреба како дневници, ѕидни графикони 

за употреба како дневници, бели плочи, 

необработена и полу-преработена гума, 

гутаперка, гума, азбест, мика и замени за 

сите овие материјали, пластика и смоли во 

екструдирана форма за употреба во 

производството; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на материјали за 

пакување, запирање и изолација, 

флексибилни цевки, туби и црева, не од 

метал, кожа и имитации на кожа, 

животински кожи и кожи, багаж и торби за 

носење, чадори и чадори за сонце, 

стапови за одење, камшици, узди и 

самарчиња, јаки, поводници и облека за 

животни, уметнички портфолија [кутии], 

предмети за багаж, атлетски торби, 

аташеа; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на носачи за бебиња и деца, 

ранци, багаж, торби, торби за додатоци за 

патувања, чанти за плажа, торби за 

ремени, ремени, ремени изработени од 

имитација на кожа, ремени изработени од 

кожа, новчаници на преклопување, торби 

за чевли, актовки, футроли за деловни 

картички, торби за кампување, бастуни, 

кутии за картички, држачи за картички, 

држачи за чекови, рачен багаж, футроли, 

футроли за мобилни телефони; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта 

малопродажни услуги во врска со 

продажба на кутии, пликоа - ташни, 

козметички торби, футроли за кредитни 

картички, држачи за кредитни картички, 

торби за пелени, кутии за документи, 

торбици, вечерни ташни, прицврстувачи и 

ремени од кожа, торба со конструкции во 

вид на ранец за носење бебиња, рамки за 

чанти, рамки за чадори, торби за облека, 

чадори за седишта за голф, голф чадори, 

торби за теретана, чанти, ремени, торби за 

преку рамо; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на кожи, торбички за 

колкови, патнички торби, прекривки за 

коњи, прибор за коњи, прибор за коњи и 

коњички производи, кутии за клучеви, 

привезоци за клучеви  изработени од кожа 

кои вклучуваат прстени за клучеви, 

привезоци за клучеви направени од кожа 

кои вклучуваат прстени за клучеви, држачи 

за клучеви, торбички за клучеви, ранци, 

врвки (кожа -), ремени (кожа -), кожни 

производи, вклучувајќи прибор за коњи и 

коњски производи, кожни портфолија 

[корици], багаж, ознаки за багаж; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 
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пошта во врска со продажба на ремени за 

багаж, торби за преноќување, багаж за 

преноќување, торби за на велосипед, 

чадори за сонце, џепни книги, џепни 

паричници, портфолија, торбички, чанти, 

чанти, торби за снимање, седла за јавање, 

седла за јавање, ранци, самарчиња, 

училишни торби, училишни чанти, ранци 

на ученици, торби за чевли, торби за 

купување, колички за купување [торби за 

купување на тркала), торби за рамо, кожи 

и кожи, спортски торби, спортски ташни; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

каиши за лизгалки, куфери, тоалетни 

торби, платнени торби за пазарување, 

патни торби, патнички куфери, големи 

куфери за патување, големи куфери, 

седишта со чадори, чадори, торби што се 

носат на половина, бубрежиња, торбички 

што се носат на половина, торбички за 

бубрежиња, стапови за одење, паричници, 

паричници за прицврстување на ремените, 

камшици, графикони за употреба како 

дневници, бели табли; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на 

материјали, не од метал, за градење и 

конструкција, крути цевки, не од метал, за 

градење, асфалт, смола, катран и 

битумен, преносни згради , не од метал, 

споменици, не од метал, мебел, огледала, 

рамки за слики, контејнери, не од метал, 

за складирање или транспорт, 

необработена или полуработена коска, 

рог, коска од кит или бисерна школка; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

школки, морска пена, жолт килибар, 

постелнина [освен линена], кревети за 

домашни миленици, нараквици 

(идентификација), не од метал, за 

болнички цели, кабли или цевки од 

пластика, мебел за кампување., закачалки 

за облека, прстени за завеси;, украси од 

пластика за прехранбени производи, табли 

за изложување, душеци за кампување од 

пена, додатоци за мебел, не од метал; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

плетени корпи [корпи], перници на 

надувување [освен за медицинска 

употреба] за поставување околу вратот, 

кукли, перници, вреќа за спиење, прибор 

за домаќинство или кујна и контејнери, 

садови за готвење и сервиси за јадење, 

освен виљушки, ножеви и лажици, чешли и 

сунѓери, четки, освен четки за бои, 

материјали за правење четки, производи 

за чистење; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на необработено или 

полуобработено стакло, освен градежно 

стакло, стакларија, порцелан и глинени 

садови, корпи за домашна употреба, чаши 

за пиво, чинии и садови, производи за 

четки , горилници, држачи за свеќи, 

прстени за држење свеќи од благороден 

метал, свеќници од благороден метал, 

украси од порцелан, инструменти за 

чистење [рачно управувани], коктел-

шејкери, ѓезвиња за кафе неелектрични, 

контејнери за домаќинство; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 
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пошта во врска со продажба на контејнери 

за домаќинства, сите од благороден 

метал, контејнери за храна, контејнери за 

употреба во домаќинството за 

складирање, садови за готвење, ладни 

вреќи, ладни вреќи за мамци за риболов, 

козметички прибор, чаши, украсни 

производи изработени од стакло, украсен 

порцелан, сервиси од порцелан, глинени 

садови или порцелан, шишиња за 

пијалаци, сламки за пиење, садови за 

пиење, фигурини, рамни железни 

штандови, саксии за цвеќе, шишиња за 

вода што можат да се преклопат; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

екстракција на овошни сокови (рачно 

управувани), артикли за поклони и 

уметнички дела, сите изработени од 

порцеланска коска, порцелански кристал, 

глинени садови, стакло, порцелан или 

керамика, стакло, необработени или 

полуобработени [освен градежно стакло], 

домаќински или кујнски прибор и садови, 

кофи за мраз, стапици за инсекти, бокали 

и садови за пиење, чајници, кујнски и 

прибор за домаќинство и контејнери, кутии 

за храна; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на минијатурни фигури, миксери 

[неелектрични] за мешање пијалаци, 

миксери, рачни [коктел-шејкери], чаши, 

неелектрични инструменти и материјали, 

сите за чистење, украси, корпи за излети 

(опремени -), вклучувајќи садови, чинии, 

порцелански садови, сламки за пиење кои 

коже да се користат повеќе пати, сламки 

кои може да се користат повеќе пати, 

тацни од благороден метал, шишиња - 

шејкери, спортски шишиња, челична 

волна, контејнери за чување храна ; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на садови за 

складирање за домаќинство, сламки, 

резервоари, термоизолирани кеси за 

употреба во домаќинството или во кујна 

при транспорт и складирање на храна и 

пијалаци, термоизолирани садови за 

храна, термички изолирани матарки за 

употреба во домаќинството, четки за заби, 

чепкалки за заби, послужавници за 

домашна употреба, кутии за ситници, 

вазни и урни, шишиња за вода, канти за 

наводнување, градинарски производи, 

уметнички дела; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на јажиња и жици, 

мрежи, шатори и церади, настрешници на 

текстилни или синтетички материјали, 

едра, вреќи за транспорт и складирање на 

материјали на големо, обложување , 

материјали за амортизација и полнење, 

освен хартија, картон, гума или пластика, 

непогодни облоги, сурови влакнести 

текстилни материјали и нивни замени, 

восочна ткаенина, навлаки за камуфлажа; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

предива и конци, за текстилна употреба, 

памучен конец и предиво, конец и предиво 

за шиење, свилен конец и предиво, волнен 

конец и предиво, памучен конец, свила и 

волна, текстил и замени за текстил, 

постелнина за домаќинство, завеси од 

текстил или пластика, транспаренти, 

ткаенини за бања, навлаки за кревети и 
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маси, чаршафи за кревет, покривки за 

кревет, постелнини за кревет, навлаки за 

кревети, ролетни, подметки за чаши, 

навлаки (обликувани навлаки за тоалетни 

капаци -) од ткаенина; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на навлаки за 

перници, врвки за завеси, завеси, навлаки 

за перничиња, навлаки за јоргани, јоргани, 

јоргани од гускини перја, крпи за лице, 

фланели, покривки за мебел, марамчиња, 

кујнски крпи, ткаенини за постелнина и 

тапацир, марабути [платно], салфетки, 

неткаени текстилни ткаенини, навлаки за 

перници, покривки за перници, печатарски 

платна од текстил, навлаки за ќебиња, 

ќебиња, килими, чаршафи; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на завеси за 

туширање, платно, вреќи за спиење, 

чаршафи за на маса, прекривки за на 

маса, навлаки за на маса, постелнина за 

маса, простирки за на маса, салфетки за 

на маса, крпи за чај, текстилна драперија 

за завеси, текстилни производи, текстилни 

материјали, текстил за правење производи 

од облека, крпи, крпи од текстил, 

прекривки за патување, прекривки за 

патување [прекривки за скут], ткаенини за 

тапацир, ѕидни закачки од текстил, 

ракавици за перење, лента од бело 

платно; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

облека, обувки, производи што се носат на 

глава, јакни во вид на дуксер, траки за на 

рака [облека], балаклави, ремени [облека] 

ремени изработени од имитација на кожа., 

ремени изработени од кожа , чизми, 

фантомки, капи (за туширање -), капи 

[облека за на глава], елеци за тренинг, 

палта, фустани, облека за вежбање, 

модна облека, рибарски јакни, чизми и 

елеци, наметки за риболов, копачки, 

фудбалски дресови, гамаши, ракавици, 

капи , хулахопки; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на јакни, фармерки, 

облека за одмор, лежерна облека, лесна 

облека, мантии, вратоврски, заштитна 

облека за сурфање, пуловери, реплики на 

фудбалски униформи, заштитна облека, 

ракавици,  производи што се носат на 

глава и обувки (освен за заштита од 

несреќи или повреди), комбинезони за 

скијање, Платнени широки појаси, шалови, 

кошули, чевли, скијачка облека, маски за 

спиење, облека за спиење, кецели, 

чорапи; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

спортски производи (облека) за коњичка 

употреба, спортски производи [облека] за 

коњичка употреба, спортска облека, 

спортска облека, спортски производи што 

се носат на глава (освен шлемови) , 

спортски чевли, чевли за одење, спортски 

униформи, спортска облека, клинови за 

копачки  [чевли], шорцеви за сурфање, 

облека за пливање, термална облека, 

патики, панталони, маици, долна облека; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

елеци, чевли за пешачење, водоотпорна и 

непропустлива облека, водоотпорна 

облека, непропустлива облека, одела за 
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пливање, Средновековни женски шамии за 

на глава, нараквици [облека], тантела, 

плетено и везови , Ленти [позамантерија] и 

панделки, копчиња, куки и окца, топуски и 

игли, вештачки цвеќиња, украси за коса, 

лажна коса, кутии за игли, брошови 

(додатоци за облека), токи (додатоци за 

облека); услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на прицврстувачи за облека, 

прицврстувачи за коса, украси за коса, 

ленти за коса, игли за плетење, 

перничиња за топуски и игли, Значки за 

украсна бижутерија, врвки за чевли, 

натпреварувачки броеви, патенти, 

додатоци за облека, производи за шиење 

и украсни текстилни производи, теписи, 

килими, подлоги и рогозини, линолеум и 

други материјали за покривање на 

постојните подови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на ѕидни 

завеси, не од текстил, имитација на трева, 

тапети, патосници за во автомобил, 

душеци, вештачки подлоги, ѕидни и 

тавански прекривки, простирки за јога, 

игри, играчки и предмети за играње, 

апарати за видео игри, гимнастички и 

спортски производи, украси за 

новогодишни елки, апарати за бокс, 

апарати за играње игри со вештини, 

апарати за играње спортови, апарати за 

скијање; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на апарати за употреба во 

фудбалски игри, средства за стрелаштво, 

вештачки новогодишни елки и постоље за 

новогодишни елки, табла (игра), торби 

прилагодени за носење спортски артикли, 

торби специјално дизајнирани за скијачки 

и даски за сурфање, торби специјално 

прилагодени за спортска опрема, балони, 

топки, топки што се спортски производи, 

топки за игри; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажба со 

малопродажба преку директна пошта кои 

се однесуваат на продажба на топки за 

употреба во спортови, топки вклучувајќи 

тениски топчиња, тениски рекети, сквош 

рекети и сродна стока и додатоци од оваа 

класа, маски за бејзбол, реквизити за 

мажуретки, палки, палки за спорт, палки за 

спортови, друштвени игри, заштитници за 

тело, апарати за бодибилдинг, апарати за 

бодибилдинг спортски производи за 

употреба во игри со ракет; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на апарати за 

бодибилдинг / апарати за тренирање на 

тело / апарати за рехабилитација (тело -), 

заштитници за гради, маскирни екрани 

[спортски артикли], игри со карти, кутии 

прилагодени за носење спортски апарати, 

дама, шах, новогодишни украси, постоље 

за новогодишни елки, новогодишни елки 

од синтетички материјал, опрема за игри 

со парички, компјутерски игри, конфети; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

крикет торби, подлоги за пикадо, пикадо, 

штитници за лактите (спортски артикли), 

електронски игри, опрема за вежбање, 

апарати за возење на терен, рибни куки, 

апарати за риболов и артикли, опрема за 

риболов, штитници за тупаници [спортски 
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артикли], опрема за фитнес, машини за 

фитнес вежби, фудбалски ракавици, 

голови за рагби или фудбал, чипови за 

игри, игри; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на игри прилагодени за 

употреба со телевизиски приемници, 

апарати за игри, игри во врска со игри со 

вештини, игри во врска со спорт, ракавици 

за спортски цели [специјално прилагодени 

за] , мрежи за гол, стативи за гол, торби за 

голф, со или без тркала, подлоги за голф, 

гимнастички и спортски производи и 

апарати, направи за вежбање на раце, 

направи за вежбање на раце [освен за 

терапевтска употреба]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на рачни 

електронски игри, заштитни средства за 

раце прилагодени за спортска употреба, 

рачни и преносни уреди за игри, -

заштитници за колкови специјално 

направени за спортување [делови од 

спортски костуми], предмети на 

надувување  во вид на фудбалски топки, 

рагби топки, кошарски топки, одбојкарски 

топки, топки на надувување за спорт, 

ролерки, сложувалки, калеидоскопи, 

штитници за колена [спортски артикли]; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

заштитници за колена прилагодени за 

употреба додека се спортува, заштитници 

за колена за употреба при учество во 

спорт, заштитници за нозе прилагодени за 

спортување, заштитници за нозе 

прилагодени за  спортување , подлоги за 

костобрани [спортски артикли], воени 

фигурини [играчки], Ефтини играчки, 

Ефтини играчки за забави, игранки, базени 

за веслање, капи за забави од хартија, 

делови и додатоци за апарати за скијање; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

делови и прибор за игри и играчки, делови 

и прибор за горенаведената стока., 

физички вежби (машини за -), пластични 

траки, шатори за играње, опрема за 

игралишта, карти за играње, играчки, 

ролерки, едрилици, картички што се 

гребат за играње лотарија, костобрани за 

спортска употреба, подлоги за костобрани 

[спортски написи], скејтборди, даски за 

сурфање, даска за скијање, скии, лизгалки; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

игри со вештини, чипови за игри со 

вештини, опрема за игри со вештини, 

топчиња и стапови за снукер, маси за 

снукер, мрежи за фудбалски голови , меки 

играчки, сувенири, спортски артикли ; 

услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

спортски производи за употреба во бокс, 

гимнастика, атлетика во затворено и на 

отворено, и за употреба во играње игри на 

бадминтон, сквош, хокеј, хокеј на мраз, 

рагби, лакрос, фајвс, пинг-понг, нетбол, 

боулс, тенис на тревник, крикет, крокет, 

часовник голф -вид на голф игра, голф, 

фрлање на прстени на стапче, диск голф 

путинг (discs and golf putting), ватерполо, 

куглање, одбојка, спортови слични на 

хокеј, спортови, кои вклучуваат употреба 
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на топка; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта малопродажба во врска со 

продажба на стапови за голф и поло, 

спортски артикли за употреба при играње 

рагби [освен облека или производи за 

заштитни цели] рагби или фудбалски 

голови, спортски артикли за употреба во 

игри со рекет, спортски производи за 

носење прилагодени за употреба во 

специфични спортови; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на спортски 

артикли, вклучувајќи артикли и додатоци 

за игри како тенис, скваш, пинг-понг, 

софтбол, голф, бадминтон, одбојка, 

кошарка, бејзбол, хокеј на мраз и хокеј, 

спортски торби, спортска опрема и 

додатоци, спортски ракавици, стационарни 

велосипеди за вежбање, заштитници на 

стомакот [прилагодени за употреба во 

одреден спорт], жични материјали за 

спортски рекети; услуги за малопродажба, 

услуги за трговија на мало преку Интернет, 

услуги за трговија на големо и 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на ленти кои 

апсорбираат пот за рекети, базени 

[играчки], тениски мрежи и столпчиња, 

термички торби за тенис, играчки 

велосипеди , светлечки стапчиња за 

играње, играчки минијатурни фигурини, 

вештачки новогодишни елки и постоља за 

новогодишни елки, играчки камиони , 

играчки и игри, апарати за обука за 

употреба во врска со фудбал, свирчиња, 

заштитници за зглобови за спортска 

употреба; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на месо, риба, живина и дивеч, 

екстракти од месо, зачувани, замрзнати, 

суви и варени овошја и зеленчуци, желеа, 

џемови, компоти, јајца, млеко , сирење, 

путер, јогурт и други млечни производи, 

масла и маснотии за храна, чипс од  

компири, подготвени оброци, протеински 

препарати во форма на барови за 

консумирање од страна на луѓето, закуски 

[прехранбени производи]; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на кафе, чај, 

какао и вештачко кафе, ориз, тестенини и 

нудли, тапиока и саго, брашно и препарати 

направени од житарици, леб, колачи и 

слатки , чоколадо, сладолед, сорбети и 

други мразови за јадење, шеќер, мед, 

меласа, квасец, прашок за пециво, сол, 

Мирудија, зачини, зачувани билки, оцет, 

сосови и други зачини, мраз (замрзната 

вода); услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, трговија 

на големо и малопродажба преку 

малопродажба преку директна пошта во 

врска со продажба на пијалаци направени 

од житарки, бисквити, леб, пециво и 

слатки, колачи, житни препарати, пијалаци 

врз основа на чоколадо, чоколадни 

пијалаци со млеко, пијалаци базирани на 

кафе, пијалаци од кафе со млеко, ароми 

на кафе, слатки за украсување 

новогодишни елки, колачиња, деривати на 

пченкарен скроб во форма на прав за 

правење пијалаци, украси за торти што се 

јадат; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

мразови за јадење, енергетски барови., 

ароми [освен есенцијални масла] за 
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пијалаци, фондани, ледени шербети, 

ледени сорбети, мразови, инстант прашок 

за правење на пијалаци со вкус, кечап, 

пити  со месо, сенф, не медицински 

адитиви за пијалаци:  газирани пијалаци со 

база на кафе, какао или чоколадо, 

паштети [слатки], пити, пици, пуканки, 

прашок за правење на пијалаци; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, трговија на големо и 

малопродажба во врска со продажба на 

препарати за употреба како диететски 

адитиви за консумирање од страна на 

спортски лица, препарати направени од 

житарици за храна, протеински барови од 

житарки, протеински барови за јадење, 

пудинзи, сендвичи , сосови, снек барови 

(прехранбени производи), закуски, 

тартови, пијалаци врз основа на чај, чај 

пијалаци, вафли, белила (не млечни) за 

пијалаци; услуги за малопродажба, услуги 

за трговија на мало преку Интернет, услуги 

за трговија на големо и малопродажба 

преку директна пошта во врска со 

продажба на сурови и необработени 

земјоделски, аквакултурни, градинарски и 

шумарски производи, сурови и 

необработени житарки и семиња, свежо 

овошје и зеленчук, свежи билки, природни 

растенија и цвеќиња , луковици, садници и 

семиња за садење, живи животни, 

прехранбени производи и пијалаци за 

животни, слад, пива, безалкохолни 

пијалаци, минерални и газирани води, 

овошни пијалаци и овошни сокови; услуги 

за малопродажба, услуги за трговија на 

мало преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на сирупи и 

други безалкохолни препарати за правење 

пијалаци, пива, пијалаци за употреба како 

помошни средства за слабеење [не за 

медицински цели]., ликери, енергетски 

пијалаци, енергетски пијалаци кои содржат 

кофеин, енергетски пијалаци за луѓе од 

спортот и спортисти, газирани пијалаци со 

вкус, овошни пијалаци и овошни сокови, 

изотонични пијалаци [не за медицински 

цели]; услуги за малопродажба, услуги за 

трговија на мало преку Интернет, услуги за 

трговија на големо и малопродажба преку 

директна пошта во врска со продажба на 

минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалаци, препарати за 

правење безалкохолни пијалаци, селцери 

[пијалаци], шанди, сорбети [пијалаци], 

спортски пијалаци, сирупи и други 

препарати за правење пијалаци, тисани 

[немедицински пијалаци и други освен врз 

основа на чај], вода, алкохолни пијалаци, 

освен пива, алкохолни препарати за 

правење пијалаци; услуги за 

малопродажба, услуги за трговија на мало 

преку Интернет, услуги за трговија на 

големо и малопродажба преку директна 

пошта во врска со продажба на тутун и 

замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и орални испарувачи 

за пушачи, производи за пушачи, кибрит; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги во врска со претходното 

  

 

(111)  30173  (151)  24/11/2021 

(210)  TM  2020/1097 (220)  16/11/2020 

(181)  16/11/2030 

(450)  30/11/2021 

(732)  Друштво за производство и 

трговија на големо и мало СТЕЛ 

ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз ул. 

СКОЕВСКА б.б. , Штип, MK 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  
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Veronini 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  наполитанки; чоколадни бомбони; 

кремови; кондиторски производи  

кл. 35  услуги на малопродажба врзани за 

наполитанки, чоколадни бомбони, кремови 

и кондиторски производи; услуги на 

продажба на големо врзани за 

наполитанки, чоколадни бомбони, кремови 

и кондиторски производи  

 

(111)  30174  (151)  26/11/2021 

(210)  TM  2021/303 (220)  23/03/2021 

(181)  23/03/2031 

(450)  30/11/2021 

(732)  Apostol PAPA "Peze e Vogel" Rruga 

e Kavajes, Tirane, AL 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  жолто златна, кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатка; слаткарски производи, 

кафе, чај, какао, колачи  

кл. 35  рекламирање; бизнис менаџмент; 

бизнис администрација; канцелариски 

функции  

кл. 43  услуги за осигурување на храна и 

пијалоци; привремено сместување, хотел, 

ресторан, хотелски резервации, кетеринг 

(закуски, пијалоци)  
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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) 

3 30170 

25 30166 

30 30167 

30 30168 

30 30169 

30 30173 

30 30174 

35 30166 

35 30167 

35 30171 

35 30173 

35 30174 

36 30171 

36 30172 

42 30171 

43 30174 

44 30170 

45 30172 
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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) 

Apostol PAPA 30174 MK/T/2021/0303 

MAKE-UP ART COSMETICS INC. 30170 MK/T/2015/0271 

Sportsdirect.com Retail Limited 30166 MK/T/2020/1061 

Адвокат Емил Мифтари 30172 MK/T/2020/0819 

Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС 

ДООЕЛ увоз-извоз 30173 MK/T/2020/1097 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30169 MK/T/2014/0951 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 

ДООЕЛ Скопје 30168 MK/T/2014/0954 

Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 30167 MK/T/2020/0578 

Финансиско друштво КРЕДИ ЈЕС ДОО Скопје 30171 MK/T/2020/0113 
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ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 672 

(732) АР - НИ ДОО Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK 

 

(111) 3124 

(732) Briggs & Stratton LLC 12301 West Wirth Street Wauwatosa, Wisconsin 53222, US 

 

(111) 3829 

(732) Velcro IP Holdings LLC, a Delaware limited liability company 95 Sundial Ave., 

Manchester, NH, 03103, US 

 

(111) 2046 

(732) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

 

(111) 7707 

(732) Briggs & Stratton LLC 12301 West Wirth Street Wauwatosa, Wisconsin 53222, US 

 

(111) 8216 

(732) Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20, 51373 Leverkusen, DE 

 

(111) 10835 

(732) Abena Holding A/S Egelund 35 DK-6200 Aabenraa, DK 

 

(111) 10841 

(732) Abena Holding A/S Egelund 35 DK-6200 Aabenraa, DK 

 

(111) 10942 

(732) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND UNLIMITED COMPANY Operation Support 

Group, Ringaskiddy, County Cork, IE 

 

(111) 11198 

(732) АР - НИ ДОО Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK 

 

(111) 14325 

(732) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

 

(111) 17075 

(732) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

 

(111) 15909 
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(732) INKiESS Bargeldlogistik GmbH Buckower Damm 30, 12349 Berlin, DE 

 

(111) 16283 

(732) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

 

(111) 18168 

(732) Prizren Commerce Group SH.P.K. Lubizhde pn., Prizren, Kosovo, XX 

 

(111) 19980 

(732) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 112 76 Stockholm, SE 

 

(111) 23700 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 23699 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 23698 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 23696 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 23697 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 24685 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 26937 

(732) Božo Mandić Ivana Mažuranića, Široki Brijeg, BA 

 

(111) 28443 

(732) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

 

(111) 28821 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДООЕЛ Скопје 

бул. Свети Климент Охридски бр. 54-3/15, Скопје, MK 

 

(111) 28812 

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БЛА КАБЛИ ДООЕЛ Скопје 

бул. Свети Климент Охридски бр. 54-3/15, MK 
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 672 

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK 

 

(111) 672 

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK 

 

(111) 916 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 917 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 919 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 920 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 921 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 922 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 923 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 925 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK 
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(111) 929 

(732) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 9411 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 9411 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 7986 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 7986 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 6978 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 6978 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 8444 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 8444 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 10705 

(732) PILKINGTON GROUP LIMITED European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L405UF, 

GB 

 

(111) 10823 

(732) SEARA ALIMENTOS LTDA Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São 

Paulo, BR 
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(111) 15777 

(732) Titan Cement Company S.A. 22 A Halkidos Street, 11143 Athens, GR 

 

(111) 12515 

(732) Telefonaktiebolaget  LM Ericsson SE-164 83 Stockholm, SE 

 

(111) 10942 

(732) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND UNLIMITED COMPANY Little Island, Co. Cork 

T45 F627, IE 

 

(111) 13108 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 13108 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 11198 

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK 

 

(111) 11198 

(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK 

 

(111) 14871 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 14871 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 15288 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 15288 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 23686 
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(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 23686 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 15645 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 15645 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 16663 

(732) Перпетуумобиле Секјурити ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Скупи 3 бр. 66, Скопје,, 

MK 

 

(111) 16283 

(732) Park Global Holdings, LLC. Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, MN 55459 , 

US 

 

(111) 17807 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 17807 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 18012 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 18012 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 20074 

(732) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-

извоз Скопје ул. Босна и Херцеговина бр.11, Скопје, MK 
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(111) 20068 

(732) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-

извоз Скопје ул. Босна и Херцеговина бр.11, Скопје, MK 

 

(111) 19963 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19964 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19965 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19966 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19967 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19968 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19969 

(732) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ул.Леце Котески бр. 60А, Прилеп, MK 

 

(111) 19980 

(732) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US 

 

(111) 19982 

(732) Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија МЕГА СОЛАР 

ДООЕЛ Скопје бул. ВМРО бр. 1/3-2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20206 

(732) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 Montevideo, UY 

 

(111) 20207 

(732) SIDELA SA Juncal 1363, 11000 Montevideo, UY 

 

(111) 20582 

(732) SK Inc 26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, KR 

 

(111) 20874 
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(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

(111) 20874 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, 

Dublin 24, IE 

 

 

 

 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 

 

 

(111) 7094 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2016 

 

 

 

 

 

 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS 

  

 

(111) 20438   MK/T/ 2011/224      
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

(111) 672   (186) 23/09/2031 

(111) 916   (186) 25/08/2031 

(111) 917   (186) 25/08/2031 

(111) 919   (186) 25/08/2031 

(111) 920   (186) 25/08/2031 

(111) 921   (186) 25/08/2031 

(111) 922   (186) 25/08/2031 

(111) 923   (186) 25/08/2031 

(111) 925   (186) 25/08/2031 

(111) 929   (186) 25/08/2031 

(111) 3961   (186) 25/11/2031 

(111) 3431   (186) 23/12/2031 

(111) 3241   (186) 01/11/2031 

(111) 10776   (186) 02/04/2031 

(111) 10705   (186) 24/07/2031 

(111) 10823   (186) 24/07/2031 

(111) 10835   (186) 18/09/2031 

(111) 10840   (186) 30/10/2031 

(111) 10939   (186) 20/11/2031 

(111) 10982   (186) 20/11/2031 

(111) 10989   (186) 21/11/2031 

(111) 10841   (186) 22/11/2031 

(111) 15777   (186) 27/11/2031 

(111) 11901   (186) 17/12/2031 

(111) 11902   (186) 17/12/2031 

(111) 12515   (186) 19/12/2031 

(111) 10838   (186) 07/02/2032 

(111) 11338   (186) 27/02/2032 

(111) 11208   (186) 05/03/2032 

(111) 19837   (186) 11/09/2022 

(111) 11198   (186) 12/11/2032 

(111) 19825   (186) 24/06/2031 
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(111) 19766   (186) 23/08/2031 

(111) 20237   (186) 26/08/2031 

(111) 20074   (186) 05/10/2031 

(111) 20313   (186) 05/10/2031 

(111) 20068   (186) 06/10/2031 

(111) 26629   (186) 18/10/2031 

(111) 19815   (186) 21/10/2031 

(111) 19816   (186) 09/11/2031 

(111) 23919   (186) 25/11/2031 

(111) 23931   (186) 25/11/2031 

(111) 23932   (186) 25/11/2031 

(111) 19963   (186) 07/12/2031 

(111) 19964   (186) 07/12/2031 

(111) 19965   (186) 07/12/2031 

(111) 19966   (186) 07/12/2031 

(111) 19967   (186) 07/12/2031 

(111) 19968   (186) 07/12/2031 

(111) 19969   (186) 07/12/2031 

(111) 19980   (186) 12/12/2031 

(111) 19982   (186) 12/12/2031 

(111) 19999   (186) 19/12/2031 

(111) 26956   (186) 29/12/2031 

(111) 20051   (186) 30/12/2031 

(111) 25385   (186) 30/12/2031 

(111) 20052   (186) 30/12/2031 

(111) 20053   (186) 30/12/2031 

(111) 20054   (186) 30/12/2031 

(111) 20206   (186) 30/12/2031 

(111) 20207   (186) 30/12/2031 

(111) 20380   (186) 28/02/2032 

(111) 20387   (186) 01/03/2032 

(111) 20388   (186) 01/03/2032 

(111) 20634   (186) 10/04/2032 

(111) 20640   (186) 11/04/2032 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2017/22  (45) 30/11/2021 

(22) 13/12/2017    

(28) 7 (седум) дизајни, тродимензионални 

(72) Јован Јованоски  

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(74) Адвокатско друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски бул. Македонски Просветители бр. 8, 

Охрид 

(51) 23-03 

(54) "Делови на бојлер"  
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(21) ID  2017/33  (45) 30/11/2021 

(22) 25/12/2017    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јован Јовановски 

(73) Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН-

ЕНЕРЏИ ДОО 15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK 

(74) Адвокатско  друштво Гоџо, Кичеец и Новаковски Бул."Македонски просветители" 8, 

Охрид 

(51) 23-03 

(54) "Печка"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/20  (45) 30/11/2021 

(22) 05/07/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален 

(30) 6112112  06/01/2021  UK 

(72) авторот не сака да биде наведен  

(73) Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, 

Merseyside, WA12 0HF, UK 

(74) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, лок. 5, Бизнис Центар 

Аура,1000 Скопје 

(51) 12-15 

(54) "ДИЗАЈН НА ГУМА"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/21  (45) 30/11/2021 

(22) 05/07/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален 

(30) 6112113  06/01/2021  UK 

(72) авторот не сака да биде наведен  

(73) Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows, 

Merseyside, WA12 0HF, UK 

(74) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, лок. 5, Бизнис Центар 

Аура,1000 Скопје 

(51) 12-15 

(54) "ДИЗАЈН НА ГУМА"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/32  (45) 30/11/2021 

(22) 14/10/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Горан Антевски 

(73) Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, Скопје, MK 

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

(51) 13-03 

(54) "Ниско напонска табла"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/33  (45) 30/11/2021 

(22) 13/10/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Ненад Златевски 

(73) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "Шише"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/34  (45) 30/11/2021 

(22) 15/10/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Јусуф Морина 

(73) БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул. Скупи 20, бр. 41, 1000, Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "Шише"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/35  (45) 30/11/2021 

(22) 26/10/2021    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Талески Доситеј 

(73) Бигорски манастир с. Ростуше 1254, MK 

(51) 09-01 

(54) "Амбалажа"  
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

(21) ID  2021/36  (45) 30/11/2021 

(22) 28/10/2021    

(28) 10 (десет) дизајни, тродимензионални 

(72) Сара Симоска 

(73) Симоска Сара Архитектура ДООЕЛ Скопје ул. Никола Парапунов 5/101, 1000, Скопје, 

MK 

(51) 06-04 

(54) "ПОЛИЦИ"  

 

 



 

 

305 
 

Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ 
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR 

DISENJO INDUSTRIALE 

 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas 
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

 

 

 

 

 

(51) (21) 

23-03 MK/I/ 2017/22 

23-03 MK/I/ 2017/33 

12-15 MK/I/ 2021/20 

12-15 MK/I/ 2021/21 

13-03 MK/I/ 2021/32 

09-01 MK/I/ 2021/33 

09-01 MK/I/ 2021/34 

09-01 MK/I/ 2021/35 

06-04 MK/I/ 2021/36 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA 
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO 

  

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos 
industriale 

(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(73) (21) 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО 15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK MK/I/ 2017/22 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 
ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО 15-ТИ КОРПУС 89 А Охрид,, MK MK/I/ 2017/33 

Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-
Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK MK/I/ 2021/20 

Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-
Willows, Merseyside, WA12 0HF, UK MK/I/ 2021/21 

Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, 
Скопје, MK MK/I/ 2021/32 

АЛКАЛОИД АД Скопје бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, 
MK MK/I/ 2021/33 

БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул. Скупи 20, бр. 41, 1000, Скопје, MK MK/I/ 2021/34 

Бигорски манастир с. Ростуше 1254, MK MK/I/ 2021/35 

Симоска Сара Архитектура ДООЕЛ Скопје ул. Никола Парапунов 5/101, 
1000, Скопје, MK MK/I/ 2021/36 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  11/2021 - 30/11/2021 
 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E 

VLEFSHMËRISË 

 

 

 

(111) 505    (186) 15/11/2026 
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ВПИШУВАЊЕ 
 
253. Друштво за консултантски услуги 
КОНСАЛТИНГ ИНТЕР ГРУП ДООЕЛ Кавадарци, 
ул. Енгелсова бр. 3,  
Кавадарци 
Република Северна Македонија 
моб . 0712020829 
e-mail:office@cig.com.mk 
 
 
 
ПРОМЕНИ 
 
223. Владимир Стојановски, адвокат 
ул. Петричка бр. 6/1-3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 355 884 
Факс. 02 3220 012 
e-mail:office@stsh-legal.com 
 
 
 
БРИШЕЊЕ 
 
132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ     
ул. “Аминта Трети” бр. 33 а-01 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3230 - 916 
Факс. 02 3120 – 916 
е-маил: office@cukic-markov.com.mk 

 

mailto:office@cukic-markov.com.mk
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ИСПРАВКИ / KORIGJIME 

 

На ден 30 Април 2017 гпдина, вп Службенптп гласилп на Завпдпт брпј 2/2017, пп грешка е 

пбјавенп решение за признаваое на тргпвската марка сп ТМ/2015/479 пд  23/02/2017 

гпдина, рег. брпј 24137 на ппднпсителпт: DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in 

Bucharest,148 Virtutii street, registered with the Trade Register under no J40/372/2002, fiscal 

code 14399840, duly represented by Mr. Sorin Ionеscu, in his/her capacity as VP International 

Development Director 

 

На ден 30 Април 2017 гпдина, вп Службенптп гласилп на Завпдпт брпј 2/2017, пп грешка е 

пбјавенп решение за признаваое на тргпвската марка сп ТМ/2015/476 пд  23/02/2017 

гпдина, рег. брпј 24135 на ппднпсителпт: DANTE INTERNATIONAL S.A.,with its registred office in 

Bucharest,148 Virtutii street, registered with the Trade Register under no J40/372/2002, fiscal 

code 14399840, duly represented by Mr. Sorin Ionеscu, in his/her capacity as VP International 

Development Director 

 

На ден 30/11/2019 гпдина, вп Службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска 

сппственпст, Гласник бр. 9/2019 пп грешка е пбјавенп решениетп за тргпвска марка 

ТМ/2019/243 сп рег. бр. 27772, на ппднпсителпт BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d Danica 5, 48 

000, Koprivnica, HR.  

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕРТИФИКАТ / ÇERTIFIKATË MJEKËSORE 

Објава на Решение за издавање на дополнителен сертификат за заштита на медицински 

производи 

 (73) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US 

(95) „LORVIQUA (lorlatinib)” 

(92)  JP  со број на одобрение 23000AMX00822000  и датумот на издавање 21/09/2018 

(93) Одобрение за ставање во промет на РСМ   Бр. 11-3272/1; 11-3273/1  од  07/06/2021 

(68) 01/02/2017  EP2822953  

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРОЛИФЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ 

(11)  907381      09-602/6-2017 2017/141 од 24/10/2017 

(94) Истекува на 20/02/2038  година 
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