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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

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

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

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

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови 

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

 

 

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

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

276 став (1) од Законот.  

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. 
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ПАТЕНТИ 
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 
 

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

и апстрактот  на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од 

Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни барања.  
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  A 41B 11/14  

(11)  8749   (13) А 

(21)  2017/252   (22) 06/04/2017 

(45) 31/12/2018  

(73)  Горгиоска Сара 

ул. Прохор Пчињски бр. 6 Прилеп, MK 

(74)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - АНДРЕВСКИ, 

адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(72) Горгиоска Сара 

(54)  ХУЛАХОПКИ СО ВГРАДЕН 

СЕПАРАТОР ЗА ПАЛЕЦ 

(57)   

 
  
  
  



 

 

4 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8A41B11/14 8A41B11/14 8749 А 

 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

Горгиоска Сара A 41B 11/14 8749 А 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 3248 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 4147 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 4562 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 5245 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 5139 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 5120 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 6479 

(73) E.I. du Point de Nemours and Company 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

ПРЕНОС 
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(11) 3248 

(73) FMC Corporation and FMC Agro 

Singapore Pte.Ltd 

2929 Walnut Street, Philadelphia, US and 77 

Robinson Road, #13-00 Robinson 77 

Singapore 068896, SG 

 

(11) 4147 

(73) FMC Corporation 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104, 

US 

 

(11) 4562 

(73) FMC Corporation and FMC Agro 

Singapore Pte.Ltd 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104, 

US and 77 Robinson Road, #13-00 Robinson 

77 Singapore 068896, SG 

 

(11) 5245 

(73) FMC Corporation 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104, 

US 

 

(11) 5139 

(73) FMC Corporation and FMC Agro 

Singapore Pte.Ltd 

974 Centre Road, Wilmington DE 19805, US 

 

(11) 5120 

(73) FMC Corporation 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104, 

US 

 

(11) 6479 

(73) FMC Corporation 

2929 Walnut Street, Philadelphia PA 19104, 

US 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 
 

 

(11) 1031 

 (73) Biogen International GmbH 

Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH 

 

(11) 884 

 (73) ENZON, INC. 

20 Kingsbridge Road, Piscataway, NJ 08854-

3998, US 

 

(11) 1044 

 (73) British American Tobacco 

(Investments) Limited 

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 

3LA, GB 

 

(11) 1062 

 (73) Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 1264 

 (73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A.  and  Medosan industrie 

Biochimiche 

Viale Shakespeare, 47, 00040 Roma , IT and  

Riunite S.r.I., Via di Cancelliera 12, 00040 

Cecchina di Albano, IT 

 

(11) 1313 

 (73) BASF Aktiengеsellschaft 

67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 1571 
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 (73) Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE 

 

(11) 1740 

 (73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A 

Viale Shakespeare, 47  00144 Roma, IT 

 

(11) 2007 

 (73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT 

67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 2192 

 (73) NOVEXEL 

102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR 

 

(11) 2767 

 (73) Applied Research Systems ARS 

Holding N.V. and FOX CHASE CANCER 

CENTER 

Pietermaai 15, Curacao, AN and 7701 

Burholme Avenue Philadelphia 

Pennsylvania 19111, US 

 

(11) 2950 

 (73) JANSSEN ALZHEIMER 

IMMUNOTHERAPY 

Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 

 

(11) 2991 

 (73) BASF SE 

67056 Ludwigshafen , DE 

 

(11) 3303 

 (73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC. 

2190 Parkway Lake Drive, Birmingham, 

Alabama 35244, US 

 

(11) 3644 

 (73) JANSSEN ALZHEIMER 

IMMUNOTHERAPY 

Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 

 

(11) 3792 

 (73) Janssen Alzheimer Immunotherapy 

Little Island Industrial Estate  Little Island, 

County Cork, IE 
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(51)  C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00

  

(11)  8743   (13) Т1 

(21)  2017/991   (22) 22/12/2017 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161470624P  01/04/2011  US and 

US201161470803P  01/04/2011  US 

(96)  30/03/2012 EP12764765.9 

(97)  29/11/2017 EP2694072 

(73)  Genentech, Inc. 

1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-

4990, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  NANNINI, Michelle and SAMPATH, Deepak 

(54)  КОМБИНАЦИЈА НА АКТ ИНХИБИТОРНА 

КОМПОНЕНТА И АБИРАТЕРОНИ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН 

(57)  1  Соединение од Формула 1: 

 

 

 

во комбинација со абиратерон за употреба во 

терапевтски третман на хиперпролиферативно 

нарушување, при што хиперпролиферативното 

нарушување е канцер на простата. 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 23B 7/02, F 26B 21/08, F 26B 25/22, F 

26B 17/08  

(11)  8738   (13) Т1 

(21)  2017/996   (22) 26/12/2017 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  29/04/2014 EP14166375.7 

(97)  01/11/2017 EP2940414 

(73)  ESG Kräuter GmbH 

Rudolf-Grenzebach-Straße 20 86663 Asbach-

Bäumenheim, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Schiele, Erhard 

(54)  Постапка и уред за сушење на 

растителни производи 

(57)  1  Постапка за сушење на растителни 

производи, особено тревки, којашто ги содржи 

чекорите на: 

 

- загревање на растителните производи со прв 

проток на воздух (22) во зона за загревање (20; 

200) којашто има релативна влажност на воздух 

од над 80%, кадешто температурата на првиот 

проток на воздух (22) е избрана на тој начин што 

aw вредноста на растителниот производ во 

основа се одржува како константна; 

- понатамошно загревање на растителните 

производи со втор проток на воздух (32; 320) во 

зона за претходно сушење (30; 300), кадешто 

температурата на вториот проток на воздух (32; 

320) е избрана на тој начин што растителниот 

производ е загреан на над 60°C; 

- понатамошно загревање на растителните 

производи со трет проток на воздух (42) во 

главна зона за загревање (40; 400), кадешто 

температурата на третиот проток на воздух (42) 

е избрана на тој начин што растителниот 

производ е загреан до температура помеѓу 90°C 

и 100°C, и кадешто температурата на третиот 

проток на воздух (42) е избрана на тој начин што 

aw вредноста на растителниот производ е 

пониска од целната вредност.  

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 3/00, A 

61P 21/00  

(11)  8742   (13) Т1 

(21)  2017/999   (22) 27/12/2017 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20050725738P  12/10/2005  US 

(96)  05/10/2006 EP14181801.3 

(97)  13/12/2017 EP2816058 
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(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; Jones, Bryan Edward; 

Korytko, Andrew Ihor; Mitchell, Pamela Jean; 

Smith, Rosamund Carol; O'Bryan, Linda O and 

Wang, Rong 

(54)  АНТИ-МИОСТАТИН АНТИТЕЛА 

(57)  1  Миостатин антитело коешто содржи 

тешка низа на варијабилен регион на 

полипептид на SEQ ID NO: 123 и лесна низа на 

варијабилен регион на полипептид на SEQ ID 

NO: 98.  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 43/54, C 07D 409/06, C 07D 239/47, A 

61K 31/505  

(11)  8741   (13) Т1 

(21)  2017/1001   (22) 28/12/2017 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161524506P  17/08/2011  US 

(96)  15/08/2012 EP12824035.5 

(97)  04/10/2017 EP2775842 

(73)  Adama Makhteshim Ltd. 

Golan Street, Airport City 7019900 Israel, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LORSBACH, Beth; YAO, Chenglin; OWEN, 

W., John; BOEBEL, Timothy, A.; 

SULLENBERGER, Michael, T.; WEBSTER, 

Jeffery, D. and GALLIFORD, Chris, V. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 1-СУПСТИТУИРАН-5-

ФЛУОРО-3,6-ДИХИДРО-6-ИМУНО-2(1Н)-

ПИРИМИДИНОН КАКО ФУНГИЦИДНИ 

АГЕНСИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА 

(57)  1  Соединение од формулата I: 
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Формула I 

 

Назначено со тоа што R1 e: 

 

C1-C6 алкил по избор супституиран со 1-3 R3; 

C1-C6 алкенил по избор супституиран со 1-3 

R3; 

C3-C6 алкинил по избор супституиран со 1-3 

R3; 

фенил или бензил назначени со тоа што секој 

од фенилот или бензилот може да биде по 

избор супституиран со 1-3 R4, или со 5- или 6-

член заситен или незаситен прстенест систем, 

или со 5-6 споен прстенест систем, или со 6-6 

споен прстенест систем, секој од нив содржи 1-

3 хетероатоми каде што секој прстен може да 

биде по избор супституиран 

со 1-3 R4, 

-(CHR5)mOR6; 

-C(=O)R7; 

-C(=S)R7; 

-C(=O)OR7; 

-C(=S)OR7; 

-S(О)2R7; 

-(CHR5)mN(R8)R9; 

-C(=O)N(R8)R9; или 

-C(=S)N(R8)R9; 

 

каде што m е цел број 1-3; 

R2 е: 

 

H; или 

C1-C6 алкил по избор супституиран со R3; 

 

R3 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C4 

халоалкил, C1-C4 алкокси, C1-C4 халоалкокси, 

C1-C4 алкилтио, C1-C4 халоалкилтио, амино, 

халотио, C1-C3 алкиламино, C2-C6 

алкоксикарбонил, C2-C6 алкилкарбонил, C2-C6 

алкиламинокарбонил, хидроксил, C3-C6 

триалкилсилил, или со 5- или 6-член заситен 

или незаситен прстенeст систем, или со 5-6 

споен прстенест систем, или со 6-6 споен 

прстенест систем, секој од нив содржи 1-3 

хетероатоми назначени со тоа што секој прстен 

може да биде по избор супституиран со 1-3 R; 

R4 е независно халоген, C1-C6 алкил, C1-C6 

халоалкил, C1-C6 алкокси, C1-C6 халоалкокси, 

C1-C6 алкилтио, С1-С6 халоалкилтио, халотио, 

амино, С1-С6 алкиламино, С2-С6 

диалкиламино, С2-С6 алкоксикарбонил, С1-С6 

алкилсулфонил или C2-C6 алкилкарбонил, 

нитро, хидроксил или цијано; 

R5 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, фенил или 

бензил назначено со тоа што секој од бензил 

или фенилот може по избор да се супституира 

со 1-3 R4; 

R6 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, фенил 

или бензил назначен со тоа што секој од 

фенилот или бензилот може по избор да е 

супституиран со 1-3 R4, или со 5- или 6-член 

заситен или незаситен прстенест систем или со 

5-6 сврзан прстенест систем или со 6-6 споен 

прстенест систем 

секој од нив содржи 1-3 хетероатоми назначени 

со тоа што секој прстен може да е по избор 

супституиран со 1-3 R4, бифенил или нафтил 

по избор супституиран со 1-3 R4; 

R7 е H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C6 

алкинил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

алкоксиалкил, фенил или бензил секој од 

фенилот или бензилот може да биде по избор 

супституиран со 1-3 R4, или со 5- или 6-член 

заситен 

или незаситен прстен систем, или со 5-6 

сплотена прстенест систем, или 6-6 сврзан 

прстенест систем кој содржи од 1-3 

хетероатоми кадешто секој прстен може да е по 

избор супституиран со 1-3 R4, бифенил или 
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нафтил по избор супституиран со 1-3 R4 ; 

R8 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, фенил 

или бензил каде што секој од фенилот или 

бензилот може да бидат по избор 

супституирани со 1-3 R4, или со 5- или 6-член 

заситен или незаситени прстенест систем, или 

со 5-6 споен прстенест систем, или со 6-6 споен 

прстенест систем, секој од нив содржи 1-3 

хетероатоми каде што секој прстен може да 

биде по избор супституиран со 1-3 R4, бифенил 

или нафтил по избор супституиран 

со 1-3 R4; и 

R9 е H, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 

алкоксиалкил, C2-C6 алкилкарбонил, или 

бензил, кадешто бензилот може да бидепо 

избор  супституиран со 1-3 R4; 

алтернативно R8 и R9 може да се земат заедно 

за да формираат 5- или 6-член заситен или 

незаситен прстен што содржи 1-3 хетероатоми 

каде што секој прстен може да биде по избор 

супституиран со 1-3 R4. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07H 19/10, A 61K 47/16, A 61K 47/18, A 

61K 47/20, A 61K 47/22, A 61K 47/44, A 61K 

9/00, A 61K 9/08, A 61K 31/7068, A 61K 47/26, A 

61P 35/00  

(11)  8740   (13) Т1 

(21)  2017/1002   (22) 28/12/2017 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20140011253  25/06/2014  GB; 

GB20140017646  06/10/2014  GB and 

IN2014MUM2050  25/06/2014  IN 

(96)  25/06/2015 EP15733498.8 

(97)  11/10/2017 EP3119794 

(73)  NuCana PLC 

77-78 Cannon Street London EC4N 6AF, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GRIFFITH, Hugh and KENNOVIN, Gordon 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ 

ГЕМЦИТАБИН-ПРОЛЕК 

(57)  1  Фармацевтска формулација којашто 

содржи: 

  

гемцитабин-[фенил-бензокси-L-аланинил)]-

фосфат; 

диметил ацетамид; и  

опционално еден или повеќе фармацевтски 

прифатливи ексципиенси. 

  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/10, A 61K 39/00  

(11)  8739   (13) Т1 

(21)  2017/1003   (22) 29/12/2017 

(45) 31/12/2018 

(30)  US161010P  17/03/2009  US; US165829P  

01/04/2009  US; US224739P  10/07/2009  US and 

US285664P  11/12/2009  US 

(96)  17/03/2010 EP10722810.8 

(97)  18/10/2017 EP2408476 

(73)  International AIDS Vaccine Initiative 

125 Broad Street 9th Floor, New York, NY 

10004,, 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)  CHAN-HUI, Po-Ying; MITCHAM, Jennifer; 

OLSEN, Ole; FREY, Steven; MOYLE, Matthew; 
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PHOGAT, Sanjay, K.; BURTON, Dennis, R.; 

WALKER, Laura, Marjorie; POIGNARD, Pascal, 

Raymond, Georges; DE JEAN DE ST.MARCEL 

SIMEK-LEMOS, Melissa, D.; KOPF, Wayne and 

KAMINSKY, Stephen 

(54)  ВИРУС НА ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА КАЈ 

ЧОВЕК (HIV) -НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Анти-HIV антитело, каде што 

споменатото антитело е PG9 кој што има тежок 

синџир кој што ја со-др¬жи аминокиселинската 

низа НИЗА ИД БР: 39 и лесен синџир кој што ја 

содржи аминокиселин-ската ни¬за НИЗА ИД БР: 

40.  

, има уште 23 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/165, A 61P 25/22  

(11)  8735   (13) Т1 

(21)  2018/239   (22) 22/03/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  FR20100000560  11/02/2010  FR 

(96)  10/02/2011 EP11708533.2 

(97)  31/01/2018 EP2533774 

(73)  Les Laboratoires Servier 

35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LAIGLE, Laurence; MOCAER, Elisabeth and 

MILLAN, Mark, J. 

(54)  УПОТРЕБА НА АГОМЕЛАТИН ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА ОПСЕСИВНО КОМПУЛСИВНО 

НАРУШУВАЊЕ (OCD) 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  B 62J 6/18, B 62J 15/00  

(11)  8737   (13) Т1 

(21)  2018/255   (22) 27/03/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE20102007101U  21/05/2010  DE 

(96)  04/05/2011 EP11164801.0 

(97)  14/02/2018 EP2388186 

(73)  sks metaplast Scheffer-Klute GmbH 

Zur Hubertushalle 4 

59846 Sundern, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
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(72)  Kordes, Sven; Krick, Peter and Grabski, 

Karsten 

(54)  Склопка на блатобран со прифаќач на 

кабел 

(57)  1  Склопка на блатобранот која што опфаќа 

најмалку 

- eден блатобран (1) и 

- еден прифаќач на кабел, 

при што прифаќачот на кабел ја опфаќа една 

прва држечка спојка (2) со кукички и една друга 

држечка спојка (3) со кукички, кои што помеѓу 

себе го опфаќаат кабловскиот канал (5), кој што 

е направен како отворен, при што е предвидена 

најмалку една спојка (4) со кукички, која што 

може да биде споена со држечки спојки (2, 3) со 

кукички на раставлив начин и за прицврстување 

најмалку на најмалку еден во кабелскиот канал 

(5) поставениот кабел (12) или елементи кои го 

формираат кабелот, н а з н а ч е е  со  т о а, што 

држечките спојки (2, 3) со кукички и најмалку 

една на раставлив начин споива спојка (4) со 

кукички, сместена од долната страна на 

блатобранот (1). 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/74, A 61K 38/17, A 61P 3/04, A 

61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 9/00, A 61P 9/12, A 

61P 11/00, A 61P 1/16, A 61P 3/06  

(11)  8736   (13) Т1 

(21)  2018/256   (22) 27/03/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20070909699P  02/04/2007  US and 

US20070916187P  04/05/2007  US 

(96)  01/04/2008 EP12179244.4 

(97)  21/02/2018 EP2550972 

(73)  Genentech, Inc. 

1 DNA Way 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Desnoyers, Luc 

(54)  Клото-бета агонист антитело за 

употреба во третманот на дијабетес мелитус 
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или резистенција на инсулин 

 

(57)  1  Агонист на KLβ за употреба во метод за 

третирање на состојба поврзана со дебелината, 

при што состојбата поврзана со дебелината е 

дијабетес мелитус или инсулинска резистенција, 

методот се состои од администрирање на 

агонист KLβ кај поединец кој има потреба од 

таков третман, при што KLβ агонист е анти-KLβ 

антитело.  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 

04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176  

(11)  8786   (13) Т1 

(21)  2018/271   (22) 03/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KR20110064301  30/06/2011  KR and 

KRA20100079529  17/08/2010  KR 

(96)  12/08/2011 EP16184557.3 

(97)  11/04/2018 EP3125552 

(73)  M&K Holdings Inc. 

3rd Floor 

Kisan Building, 67 

Seocho-Daero 25-Gil 

Seocho-Gu 

Seoul 06586, KR 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОВТОРНО 

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА 

ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за повторно воспоставување на 

режим на внатрешно предвидување, која што 

вклучува: 

повторно воспоставување на индикатор на 

првата група на режимите на внатрешно 

предвидување и индекс на режим на 

предвидување од постоечката единица за 

предвидување; 
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генерирање на прва група на режими на 

внатрешно предвидување користејќи достапни 

режими на внатрешно предвидување од лева 

единица за предвидување и горна единица за 

предвидување соседна на постоечката единица 

за предвидување, каде што бројот на режими на 

внатрешно предвидување кои што припаѓаат на 

првата група на режими на внатрешно 

предвидување е фиксиран на три;  

определување на режим на внатрешно 

предвидување кој што е вклучен во првата група 

на режими на внатрешно предвидување и 

означен со индекс на режим на внатрешно 

предвидување како режим на внатрешно 

предвидување на постоечката единица за 

предвидување кога индикаторот на групата на 

режими на внатрешно предвидување означува 

дека режимот на внатрешно предвидување на 

постоечката единица за предвидување припаѓа 

на првата група на режими на внатрешно 

предвидување; и 

определување на режим на внатрешно 

предвидување кој што е вклучен во  втората 

група на режими на внатрешно предвидување и 

означен со индекс на режим на внатрешно 

предвидување како режим на внатрешно 

предвидување на постоечката единица за 

предвидување кога индикаторот на групата на 

режими на внатрешно предвидување означува 

дека режимот на внатрешно предвидување на 

постоечката единица за предвидување не 

припаѓа на првата група на режими на 

внатрешно предвидување, 

каде што, кога е достапен само еден режим на 

внатрешно предвидување надвор од режимите 

на внатрешно предвидување од левата единица 

за предвидување и горната единица за 

предвидување, првата група на режими на 

внатрешно предвидување ги вклучува едниот 

достапен режим на внатрешно предвидување од 

односните единици за предвидување и два 

дополнителни режими на внатрешно 

предвидување кои што се определени така што 

кога едниот достапен режим на внатрешно 

предвидување е не-насочен режим на 

внатрешно предвидување, двата дополнителни 

режими на внатрешно предвидување 

вклучуваат друг не-насочен режим на 

внатрешно предвидување и вертикален режим 

каде што, кога едниот достапен режим на 

внатрешно предвидување е DC режим, двата 

дополнителни режими на внатрешно 

предвидување вклучуваат рамнински режим и 

вертикален режим, и 

каде што, кога едниот достапен режим на 

внатрешно предвидување е рамнински режим, 

двата дополнителни режими на внатрешно 

предвидување вклучуваат DC режим и 

вертикален режим. 

  

, има уште 1 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 

04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176  

(11)  8787   (13) Т1 

(21)  2018/272   (22) 03/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KRA20100079529  17/08/2010  KR and 

KRA20110064301  30/06/2011  KR 

(96)  12/08/2011 EP16184572.2 

(97)  18/04/2018 EP3125555 

(73)  M&K Holdings Inc. 

3rd Floor 

Kisan Building, 67 

Seocho-Daero 25-Gil 

Seocho-Gu 

Seoul 06586, KR 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА 

РЕЖИМ НА ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за енкодирање на режим на 

внатрешно предвидување, која што вклучува: 

определување на режим на внатрешно 

предвидување на постоечката единица за 

предвидување; 

генерирање на прва група на режими на 

внатрешно предвидување користејќи достапни 

режими на внатрешно предвидување од лева 

единица за предвидување и горна единица за 

предвидување соседна на постоечката единица 

за предвидување, каде што бројот на режими на 

внатрешно предвидување кои што припаѓаат на 

првата група на режими на внатрешно 

предвидување е фиксиран на три;  

генерирање на втора група на режими на 

внатрешно предвидување користејќи режими на 

внатрешно предвидување различни од 

режимите на внатрешно предвидување кои што 

припаѓаат на првата група на режими на 

внатрешно предвидување; 

енкодирање на индикатор на првата група на 

режими на внатрешно предвидување и индекс 
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кој што кореспондира со режимот на внатрешно 

предвидување на постоечката единица за 

предвидување од првата група на режими на 

внатрешно предвидување кога режимот на 

внатрешно предвидување од постоечката 

единица за предвидување е вклучен во првата 

група на режими на внатрешно предвидување; и 

енкодирање на индикатор на втора група на 

режими на внатрешно предвидување и индекс 

кој што кореспондира со режимот на внатрешно 

предвидување од постоечката единица за 

предвидување од втората група на режими на 

внатрешно предвидување кога режимот на 

внатрешно предвидување од постоечката 

единица за предвидување не припаѓа на првата 

група на режими на внатрешно предвидување, 

каде што, кога е достапен само еден режим на 

внатрешно предвидување надвор од режимите 

на внатрешно предвидување од левата единица 

за предвидување и горната единица за 

предвидување, првата група на режими на 

внатрешно предвидување ги вклучува едниот 

достапен режим на внатрешно предвидување од 

односните единици за предвидување и два 

дополнителни режими на внатрешно 

предвидување кои што се определени така што 

кога едниот достапен режим на внатрешно 

предвидување е не-насочен режим на 

внатрешно предвидување, двата дополнителни 

режими на внатрешно предвидување 

вклучуваат друг не-насочен режим на 

внатрешно предвидување и вертикален режим, 

каде што, кога едниот достапен режим на 

внатрешно предвидување е DC режим, двата 

дополнителни режими на внатрешно 

предвидување вклучуваат рамнински режим и 

вертикален режим, и 

каде што, кога едниот достапен режим на 

внатрешно предвидување е рамнински режим, 

двата дополнителни режими на внатрешно 

предвидување вклучуваат DC режим и 

вертикален режим. 

  

, има уште 1 патентни барања 
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(51)  B 65D 85/804  

(11)  8838   (13) Т1 

(21)  2018/273   (22) 03/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE102010031988  22/07/2010  DE; 

DE102010044251  02/09/2010  DE and 

DE102011010534  07/02/2011  DE 

(96)  22/07/2011 EP15197336.9 

(97)  03/01/2018 EP3023362 

(73)  K-fee System GmbH 

Senefelder Strasse 44 

51469 Bergisch Gladbach, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KRÜGER, Marc 

(54)  КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА ШТО 

ИМА ИДЕНТИФИКАТОР 

(57)  1  Капсула за една употреба за 

произведување пијалок, што има основен 

елемент (2) што има празнина во која е 

обезбеден сиров материјал за пијалок, 

наведената капсула има рабен регион кој е 

обезбеден на основниот елемент (2) и 

празнината е затворена со мембрана (4) која е 

фиксирана за крајниот регион од основниот 

елемент, капсулата за една употреба има 

идентификатор кој што овозможува да се 

индивидуализира соодветната капсула за една 

употреба, назначено со тоа, што 

идентификаторот е бар код, кој е обезбеден на 

страната на крајниот регион од основниот 

елемент (2) што е свртена подалеку од 

мембраната.  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  B 65B 29/02, B 65D 85/804  

(11)  8861   (13) Т1 

(21)  2018/274   (22) 03/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE102011010589  07/02/2011  DE; 

DE102011012881  02/03/2011  DE; 

DE202010013500U  22/09/2010  DE and 

US201113044217  09/03/2011  US 

(96)  20/09/2011 EP15197280.9 
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(97)  10/01/2018 EP3023360 

(73)  K-fee System GmbH 

Senefelder Strasse 44 

51469 Bergisch Gladbach, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MAHLICH, Gotthard 

(54)  КАПСУЛА И УПОТРЕБА НА КАПСУЛА 

(57)  1  Капсула за една употреба (1) за 

произведување пијалок, која има тело на 

капсула (2) со основа на капсула (3) и страна за 

полнење (4), каде што празнина (100) за 

сместување прашкаста или течна основа на 

пијалок (101) е формирана помеѓу основата на 

капсулата (3) и страната за полнење (4), и каде 

што филтер елемент (7) е поставен помеѓу 

основата на пијалокот (101) и основата на 

капсулата (3), каде што филтер елементот (7) е 

неткаен кој е поставен во регионот на основата 

на капсулата (3), каде што филтер елементот е 

сместен лабаво во капсулата за една употреба 

и филтер елементот е фиксиран од основата на 

капсулата, назначено со тоа, што неткаениот 

филтер е поддржан директно на основата на 

капсулата и обезбедена е предодредена точка 

на кршење (104) во основата на капсулата.  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 9/52, A 61K 38/48  

(11)  8862   (13) Т1 

(21)  2018/278   (22) 03/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161521899P  10/08/2011  US 

(96)  10/08/2012 EP12748354.3 

(97)  28/03/2018 EP2718434 

(73)  University of Washington through its 

Center for Commercialization 

4311 11th Avenue NE 

Suite 500 

Seattle, WA 98105, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(72)  SIEGEL, Justin; BAKER, David; GORDON, 

Sydney, Rin Anna; PULTZ, Ingrid, Swanson; 

STANLEY, Elizabeth, Joy and WOLF, Sarah, Jane 

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ЦЕЛИЈАЧНА СПРУ БОЛЕСТ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 235/46, C 07C 311/29, C 07C 237/30, 

C 07C 323/62, A 61K 31/18, A 61K 31/166, A 61P 

29/00  

(11)  8788   (13) Т1 

(21)  2018/280   (22) 03/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261641814P  02/05/2012  US 

(96)  05/04/2013 EP13784562.4 

(97)  28/03/2018 EP2844637 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DEODHAR, Mandar; FINDLAY, Alison, 

Dorothy; FOOT, Jonathan, Stuart; JAROLIMEK, 

Wolfgang; MCDONALD, Ian, Alexander; 

ROBERTSON, Alan and TURNER, Craig, Ivan 

(54)  СУПСТИТУИРАН 3-ХАЛОАЛИЛАМИН 

ИНХИБИТОРИ НА SSAO И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединениe со формула II:  

  

Формула  II 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

солват или полиморфна форма; кадешто:  

R5 е несупституирана фенилен група или 

фенилен група супституирана со една или 

повеќе групи независно избрани од алкил, хало, 

алкокси и халоалкил;  

R6 е избрана од  

 

 

  

R7 и R8 се независно избрани од групата 

составена од водород, опционално 

супституиран C1-6 алкил и опционално 

супституиран C3-7 циклоалкил; и  

X е кислород;  

кадешто терминот "алкил" се однесува на 

моновалентна права низа или разгранета низа 

заситена со јаглеводородни радикали коишто 

имаат од 1 до 6 јаглеродни атоми и  

кадешто терминот "хало" се однесува на 

флуор, хлор, бром или јод, и  

кадешто теминот "алкокси" се однесува на 

права низа или разгранета алкилокси група, 

кадешто алкил е дефиниран погоре,  

и  

кадешто терминот "опционално супституиран" 

значи групата кон којашто овој термин се 

однесува може да биде несупституиранa, или 

може да биде супституиранa со една или 

повеќе групи независно избрани од халоген, 

C1-C6алкил, C2-C6 алкенил, C1-C6халоалкил, 

C1-C6алкокси, хидрокси(C1-6)алкил, C3-

C6циклоалкил, C(O)H, C(O)OH, NHC(O)H, 

NHC(O)C1-C4алкил, C(O)C1-C4алкил, NH2, 

NHC1-C4алкил, N(C1-C4алкил)2, NO2, OH и CN.  

  

, има уште 17 патентни барања 
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(51)  A 47G 9/10, A 61H 1/02  

(11)  8789   (13) Т1 

(21)  2018/281   (22) 04/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  VN201000198U  20/09/2010  VM 

(96)  10/08/2011 EP11758560.4 

(97)  24/01/2018 EP2632300 

(73)  Pham Thi Kim, Loan 

Ho Chi Minh City, VM 

(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)  Pham Thi Kim, Loan 

(54)  ПЕРНИЦА ЗА ВРАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ЗАБОЛУВАЊА НА ВРАТНИТЕ ПРШЛЕНИ 

 

(57)  1  Перница за врат (100) која што има 

обложен дел (101) изработен од еластични 

материјали како што се пена, гума или памук, 

каде што обложениот елемент (101) има 

правоаголна рамна долна страна (102), 

вертикална рамна лева страна (104) и 

вертикална рамна десна страна (106), заобле-на 

предна страна (107), тенка задна страна (103), и 

брановидна горна страна (105) која што има 

ра¬мен дел (105a) поврзан со предната страна 

(107), делумно конкавен дел (105b) во 

средината, и многу конвексен дел (105c) поврзан 

со задната страна (103), при што споменатата 

перница за врат (100) понатаму има цврст блок 

(200) изработен од многу цврсти материјали како 

што се пластика или компримирана гума, каде 

што споменатиот цврст блок (200) е вграден во 

обложениот дел (101) долж неговата задна 

страна (103) и под самиот конвексен дел (105c) 

на неговата  горна стра¬на (105), што се 

карактеризира со тоа што цврстиот блок (200) 

има речиси правоаголна рамна по¬вр¬шина на 

основата и пресек во форма на превртена T, 

каде што споменатиот многу конвексен дел 

(105c) на горната страна (105) и споменатиот 

цврст блок (200) заедно формираат една 

подиг¬на¬та цврста област (300) во однос на 
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споменатиот рамен дел (105a) која што е 

конфигурирана така да ги турка вратните 

пршлени на корисникот назад на нивното 

првобитно место.  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/122, H 

04N 19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/82, H 04N 

19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/186, H 04N 

19/463, H 04N 19/593, H 04N 19/157  

(11)  8790   (13) Т1 

(21)  2018/282   (22) 04/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KRA20110114610  04/11/2011  KR 

(96)  02/11/2012 EP12845753.8 

(97)  04/04/2018 EP2774374 

(73)  Infobridge Pte. Ltd. 

10 Anson Road 

23-14O International Plaza 

Singapore 079903, SG 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  АПАРАТ ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО 

ПОДАТОЦИ 

(57)  1  Апарат за декодирање на видео 

податоци, кој што вклучува 

единица за декодирање на режим на предикција 

(250, 320) конфигурирана за да изведе режим на 

лума интра предикција и хрома режим на интра 

предикција; 

единица за определување на големината на 

предикција (330) конфигурирана за да ја 

определи големината на единицата за лума 

трансформирање и големината на единицата за 

хрома трансформирање користејќи ја 

информацијата за големината на 

трансформирање; 

единица за генерирање на референтен пиксел 

(340) конфигурирана за да генерира референтни 

пиксели ако не е достапен најмалку еден пиксел; 

единица за филтрирање на референтен пиксел 
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(350) конфигурирана за да адаптивно ги 

филтрира референтните пиксели од 

постоечкиот лума блок врз база на режимот на 

лума интра предикција и големината на 

единицата за лума трансформирање, а да не ги 

филтрира референтните пиксели од 

постоечкиот хрома блок; 

единица за генерирање на блок за предикција 

(360) конфигурирана за да генерира блокови за 

предикција од постоечкиот лума блок и 

постоечкиот хрома блок; 

единица за генерирање на резидуален блок 

(210, 220, 230, 240) конфигурирана за да 

генерира лума резидуаелн блок и хрома 

резидуален блок, и 

собирач (290) кој што ги собира генерираниот 

резидуален блок и генерираниот блок за 

предикција за да се генерира реконструиран 

блок, каде што режимот на лума интра 

предикција е изведен користејќи најверојатен 

режим MPM, група која што вклучува три режима 

на интра предикција, индикатор на група на 

режими и индекс на режим на лума предикција, 

кога е достапен само еден од левиот режим на 

интра предикција и горниот режим на интра 

предикција од постоечката единица за лума 

предикција и ако достапниот режим на интра 

предикција е не-насочен режим, трите режими 

на интра предикција во МРМ групата се 

рамнински режим, DC режим и вертикален 

режим, и 

кога е достапен само еден од левиот режим на 

интра предикција и горниот режим на интра 

предикција од постоечката единица за лума 

предикција и ако достапниот режим на интра 

предикција е насочен режим, трите режими на 

интра предикција во МРМ групата се рамнински 

режим, DC режим и достапниот режим на интра 

предикција. 

  

, има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  B 01J 37/02, F 01N 3/28, B 05C 7/04  (11)  8791   (13) Т1 
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(21)  2018/283   (22) 04/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  11/06/2014 EP14171938.5 

(97)  10/01/2018 EP2954958 

(73)  Umicore AG & Co. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 

63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Masson, Stéphane 

(54)  АПАРАТ ЗА ПРЕМАЧКУВАЊЕ 

СУПСТРАТИ 

(57)  1  Апарат за премачкување супстрати 

(121) за производство на катализатори за 

прочистување на издувните гасови, особено за 

моторни возила коишто се корпуси за поддршка 

на цилиндрите (121) и секој има два краја, 

периферна површина и должина на оската L, а 

од едниот до другиот крај поминуваат многу 

канали, со течно, кашесто средство за 

премачкување (113); наведениот апарат (122) 

се состои од: 

 

 комора за премачкување (100) 

изработена да го прими наведениот супстрат 

(121) од врвот и во течна и цврста состојба да 

го прикачи споменатиот супстрат на комората 

за премачкување (100) и да продолжи да го 

прима споменатото кашесто средство за 

премачкување (113) од долната страна; 

 наведената комора за премачкување 

(100) се состои од уред (140) за проверка на 

висината на наведеното кашесто средство за 

премачкување во рамките на наведената 

комора за премачкување (100) со мерење на 

променлива; 

 се карактеризира со тоа што 

 наведениот уред (140) има еден сензор 

во долна положба (124) во комората за 

премачкување во врска со најмалку првиот 

сензор (123) и вториот сензор (125) коишто се 

инсталирани на иста височина во комората за 

премачкување (100); 

 со наведениот уред (140) може: 

 

- одделно да се мерат наведената 

променлива преку долниот сензор (124) и 

најмалку првиот сензор (123) и вториот сензор 

(125); и 

- да се споредат измерените променливи. 

  

, има уште 5 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/159, H 04N 19/11, H 04N 19/124, H 

04N 19/129, H 04N 19/61, H 04N 19/176, H 04N 

19/463, H 04N 19/593, G 06T 9/00  

(11)  8804   (13) Т1 

(21)  2018/284   (22) 05/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KRA20110114609  04/11/2011  KR 

(96)  02/11/2012 EP12846401.3 

(97)  11/04/2018 EP2774122 

(73)  Infobridge Pte. Ltd. 

10 Anson Road 

23-14O International Plaza 

Singapore 079903, SG 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА 

РЕКОНСТРУИРАН БЛОК 

(57)  1  Постапка за генерирање на 

реконструиран блок, која што вклучува: 

изведување (S1100) на режим на интра 

предикција на единица за предикција користејќи 

три режими на интра предикција кои што се 

определени врз база на лев и горен режим на 

интра предикција;  

определување (S1200) на големина на 

постоечкиот блок користејќи информација за 

големина на транформирање;  

генерирање (S1300) на блок за предикција од 

постоечкиот блок согласно режимот на интра 

предикција;  

генерирање (S1400) на резидуален блок од 

постоечкиот блок согласно режимот на интра 

предикција и големината на постоечкиот блок; и   

генерирање (S1500) на реконструиран блок од 

постоечкиот блок користејќи го блокот за 

предикција и резидуалниот блок,  

каде што големината на постоечкиот блок е 

еднаква на или помала од големината на 

единицата за предикција, и големините на 

блокот за предикција, резидуалниот блок и 

реконструираниот блок се еднакви на 
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големината на единицата за трансформирање, 

и 

информацијата за големината на 

трасформирање вклучува еден или повеќе flag-

ови за поделба на единицата за 

трансформирање, split_tu_flags, 

каде што изведувањето на режим на интра 

предикција од единицата за предикција содржи: 

- конструрирање (S1120) на најверојатен 

режим, МПМ, група која што се состои од три 

режими на интра предикција користејќи лев 

режим на интра предикција и горен режим на 

интра предикција;  

- определување (S1130) дали 

индикаторот на група на режими, кој што е flag, 

ја означува МПМ групата или не; 

- подесување (S1140) на режим на интра 

предикција од МПМ групата специфициран со 

индекс на режим на предикција како режим на 

интра предикција од единицата за предикција 

ако индикаторот на групата на режими ја 

означува МПМ групата; карактеристично во тоа 

што  

- определувањето (S1190) на режимот на 

интра предикција од единицата за предикција 

со споредување на индексот на режимот на 

предикција со трите режими на интра 

предикција од МПМ групата ако индикаторот на 

групата на режими не ја означува МПМ групата, 

каде што ако еден од левиот режим на интра 

предикција и горниот режим на интра 

предикција е достапен, МПМ групата се состои 

од достапниот режим на интра предикција и два 

дополнителни режими на интра предикција, и 

DC режимот и рамнинскиот режим се подесени 

како два дополнителни режими на интра 

предикција, ако достапниот режим на интра 

предикција е насочен режим на интра 

предикција. 

  

, има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 409/14, 

C 07D 405/14, A 61K 31/5377, A 61K 31/4439, A 

61K 31/444, A 61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 

29/00, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 

61P 13/02, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 

61P 11/08, A 61P 11/00, A 61P 1/04, A 61P 43/00

  

(11)  8830   (13) Т1 

(21)  2018/285   (22) 05/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  JP2013072788  29/03/2013  JP 

(96)  28/03/2014 EP14775913.8 

(97)  14/03/2018 EP2980085 

(73)  Teijin Pharma Limited 

2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  TAKAHASHI, Yoshimasa; KAWANA, Asahi; 

KANAZAWA, Chikashi; TERA, Masayuki; 

IMAZEKI, Mariko; TAKAHASHI, Hiroyuki and 

TANOKURA, Akira 

(54)  ДЕРИВАТ НА ПИРАЗОЛ 

(57)  1  Соединение или негова фармацевтски 

прифатлива сол претставено со следнава 

формула (I): 

  

 назначено со тоа, што: 

A претставува фенил група, која може да е 

несупституирана или супституирана со 1 до 3 

групи Q кои се исти или различни една од друга 

и одбрани од групата составена од халоген 

атом, C1-6 алкил група, C3-7 циклоалкил група, 

C1-6 халогеноалкил група, фенил група, -O-R2, 

и -O-C1-6 халогеноалкил; 

X и Z претставуваат CH, и Y претставува атом 

на азот; 

R претставува атом на водород; 

R1 претставува атом на водород; и 

R2 претставува атом на водород или C1-6 

алкил група. 

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 498/04, 

C 07D 405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00  

(11)  8863   (13) Т1 

(21)  2018/286   (22) 05/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP11184061  06/10/2011  -- 

(96)  04/10/2012 EP12766997.6 

(97)  10/01/2018 EP2763982 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft and 

Bayer Intellectual Property GmbH 

Müllerstrasse 178 

13353 Berlin, DE and Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SIEMEISTER, Gerhard; LIENAU, Philip; 

SCHULZE, Volker; BRIEM, Hans; HOLTON, 

Simon; PRECHTL, Stefan; WENGNER, Antje 

Margret; EIS, Knut; HITCHCOCK, Marion; 

MENGEL, Anne; PÜTTER, Vera; FERNANDEZ-

MONTALVAN, Amaury Ernesto; FANGHÄNEL, 

Jörg; PREUSSE, Cornelia and GNOTH, Mark Jean 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗИЛИНДАЗОЛИ 

ЗА УПОТРЕБА КАКО БУБ1 КИНАЗА 

ИНХИБИТОРИ ВО ТРЕТМАНОТ НА 

ХИПЕРПРОЛИФЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ 
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(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

 во кое 

R1 е водород, халоген, 1-3C-алкил, 

R2/R3 се независно едно од друго водород, 

халоген, циано, хидрокси 1-6C-халоалкил, 1-6C-

халоалкокси, 1-6C-алкокси, 

R4 е независно водород, хидрокси, халоген, 

циано, NO2, 1-6C-алкил, 2-6C-алкенил, 2-6C-

алкинил, 1-6C-халоалкил, 1-6C-хидроксиалкил, 

1-6C-алкокси, -O-(2-6C-алкилен)-O-C(O)-(1-6C-

алкил), 1-6C-халоалкокси, -C(O)OR9, -(1-6C-

алкилен)-C(O)OR9, -C(O)-(1-6C-алкил), -

C(O)NR10R11, 3-7C-циклоалкил, -S-(1-6C-

халоалкил), SF5, -SO2NH-(3-7C-циклоалкил), -

SO2NR10R11, NR10R11, хетероарил кој 

опционално е супституиран независно еднаш 

или повеќе пати со циано, 1-4C-алкил, 1-6C-

халоалкил, 1-6C-халоалкокси, C(O)OR9, 

C(O)NR10R11, 

каде што две од R2, R3 (R4)n, кога се 

позиционирани орто едно на друго, може да 

формираат заедно со двата јаглеродни атоми 

на кои тие се прикачени, хетероцикличен 5-, 6- 

или 7-член прстен што содржи 1 или 2 

хетероатоми одбрани од O или N, и опционално 

што содржи дополнителна двојна врска и/или 

опционално супституиран од оксо (=O) група 

и/или 1-4C-алкил група, 

n 0 - 3 

R6 е (a) водород; 

(б) хидрокси; 

(ц) циано; 

(д) 1-6C-алкокси опционално супституиран 

независно еднаш или повеќе пати со 

(д1) OH, 

(д2) -O-(1-6C-алкил), 

(д3) C(O)OR9, 

(д4) C(O)NR10R11, 

(д5) NR10R11, 

(д6) -S-(1-6C-алкил), 

(д7) -S(O)-(1-6C-алкил), 

(д8) -SO2-(1-6C-алкил), 

(д9) SO2NR10R11, 

(д10) хетероциклил, кој е опционално 

супституиран со C(O)OR9, или оксо (=O), 

(д11) хетероарил, кој е опционално 

супституиран независно еднаш или повеќе пати 

со циано, 1-4C-алкил, 1-6C-халоалкил, 1-6C-

халоалкокси, C(O)OR9, C(O)NR10R11, (1-6C-

алкилен)-O-(1-6C-алкил), 

(е) SO2NR10R11, 

(ф) 3-7C-циклоалкокси, 

(г) 1-6C-халоалкокси, 

(х) COOR9, 

(и) -C(O)NR10R11, 

(ј) -O-хетероарил опционално супституиран со 

CN, 

(к) 

  

каде што * е точката на прикачување, 

(л) -O-(2-6C-алкилен)-O-(1-6C-алкил) кој е 

опционално супституиран со хидрокси, 

NH(CO)OR9, 

R7 е 

(a) водород, 

(б) 1-6C-алкил, кој е опционално супституиран 

со хетероарил, 

(ц) 1-6C-халоалкил, 

(д) 1-6C-хидроксиалкил, 

(е)  

  

каде што * е точката на прикачување, 

(ф) -C(O)-(1-6C-алкил), 

(г) -C(O)-(1-6C-алкилен)-O-(1-6C-алкил), 

(х) -C(O)-(1-6C-алкилен)-O-(2-6C-алкилен)-O-(1 -
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6C-алкил), 

(и) -C(O)-хетероциклил, 

(ј) бензил каде што фенил прстенот е 

опционално супституиран со 1-5 супституенти 

независно одбрани од групата составена од 

водород, халоген, 1-4C-алкил, 1-4C-халоалкил, 

1-4C-алкокси, 1-4C-халоалкокси, циано, 

C(O)OR9, 

(к) хетероарил 

или 

опционално, R6 и R7 заедно со азотниот атом 

на кој R7 е прикачено формираат 6-член прстен 

кој може да содржи еден додатен хетероатом 

одбран од групата составена од O, S, N, 

и кој е опционално супституиран од (1-6C-

алкил)-OH, (1-6C-алкил)-NR10R11, 

R8 е водород, халоген, хидрокси, циано, 1-6C-

алкил, 1-6C-хидроксиалкил, 1-6C-халоалкил, 1-

6C-халоалкокси, C(O)OR9, C(O)NR10R11, 

m е 0-4 

R9 е (a) водород, 

(б) 1-6C-алкил кој опционално е супституиран 

со хидрокси, 

R10, R11 се независно едно од друго водород, 

1-4C-алкил, 1-4C-хидроксиалкил, 1-4C-алкокси, 

-(CO)-(1-6C-алкил), CHO, COOR9, или 

заедно со атомот на азот на кој тие се 

прикачени формираат 4-6-член хетероцикличен 

прстен опционално што содржи еден додатен 

хетероатом одбран од групата составена од O, 

S или N, и кој е опционално супституиран со 1-2 

атоми на флуор или COOR9, 

или N-оксид, сол, таутомер или стереоизомер 

на наведеното соединение, или сол на 

наведениот N-оксид, таутомер или 

стереоизомер. 

  

, има уште 33 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/44, A 61K 9/00, A 61P 11/06  

(11)  8831   (13) Т1 

(21)  2018/287   (22) 05/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20100171748  03/08/2010  -- 

(96)  27/07/2011 EP11741172.8 

(97)  21/02/2018 EP2600830 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 

43100 Parma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  COCCONI, Daniela; SCHIARETTI, 

Francesca and BILZI, Roberto 

(54)  СУВА ПРАШКАСТА ФОРМУЛАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ ФОСФОДИЕСТЕРАЗЕН 

ИНХИБИТОР 

(57)  1  Сува прашкаста формулација за 

инхалирање којашто содржи микронизирани 

честички на соединение со општа формула (I) 

како (-) енантиомер,   

 

кадешто:   

  n е 0 или 1;  

R1 и R2 може да биде истиот или различен и се 

избрани од групата составена од:   

- линеарен или разгранет C1-C6 алкил, 

опционално супституиран со еден или повеќе 

халогени атоми;  

- OR3 кадешто R3 е линеарен или разгранет 

C1-C6 алкил опционално супституиран со еден 

или повеќе халогени атоми или C3-C7 
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циклоалкил  групи; и  

- HNSO2R4 кадешто R4 е линеарен или 

разгранет C1-C4 алкил  опционално 

супституиран со еден или повеќе халогени 

атоми, 

кадешто барем еден од R1 и R2 е HNSO2R4;  

и грубите носечки честички направени од 

психолошки прифатлив фармаколошки-инертен 

материјал којшто има масен дијаметар од 150 

до 400 микрон;  

кадешто споменатото соединение е 

администрирано со терапевтска ефективна 

единечна доза којашто содржи помеѓу 300 g и 

2000 g.   

  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/129, H 

04N 19/593, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 

19/463, H 04N 19/157  

(11)  8832   (13) Т1 

(21)  2018/288   (22) 10/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KRA20110114606  04/11/2011  KR 

(96)  02/11/2012 EP12845560.7 

(97)  04/04/2018 EP2774120 

(73)  Infobridge Pte. Ltd. 

10 Anson Road 

23-14O International Plaza 

Singapore 079903, SG 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

РЕЖИМ НА ИНТРА ПРЕДИКЦИЈА 

(57)  1  Постапка за изведување на режим на 

интра предикција од постоечка единица за 

предикција, која што вклучува: 

ентропи-декодирање (S110) на индикатор на 

група на режими и индекс на режим на 

предикција, каде што индикаторот на групата на 

режими е flag кој што означува дали режимот на 

интра предикција од постоечката единица за 

предикција припаѓа на најверојатниот режим, 

МПМ, група и каде што индексот на режим на 

предикција го специфицира режимот на интра 

предикција од постоечката единица за 

предикција во МПМ групата кога индикаторот на 

групата на режими ја означува МПМ групата; 

конструирање (S121) на МПМ групата 

вклучувајќи три режими на интра предикција; 

определување (S122) дали индикаторот на 

групата режими ја означува МПМ групата или не; 

ако индикаторот на групата на режими ја 

означува МПМ групата, определување (S123) на 

режим на интра предикција од МПМ групата 

специфицирана од индексот на режим на 

предикција како режим на интра предикција од 

постоечката единица за предикција; 

карактеристично во тоа што ако индикаторот на 

групата на режими не ја означува МПМ групата, 

изведувањето (S124) на режимот на интра 

предикција од постоечката единица за 

предикција користејќи го индексот на режимот на 

предикција и трите режими на предикција од 

МПМ групата, каде што чекорот на изведување 

на режимот на предикција од постоечката 

единица за предикција, вклучува: 

- ако индексот на режимот на предикција е 

еднаков на или поголем од првиот кандидат од 

МПМ групата, зголемување на вредноста на 

индексот на режимот на предикција за еден; 

- ако индексот на режимот на предикција е 

еднаков на или поголем од вториот кандидат од 

МПМ групата, зголемување на вредноста на 

индексот на режимот на предикција за еден; 

-  ако индексот на режимот на предикција 

е еднаков на или поголем од третиот кандидат 

од МПМ групата, зголемување на вредноста на 
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индексот на режимот на предикција за еден; и 

- определување на вредноста на индексот 

на режимот на предикција како број на режим на 

режимот на интра предикција на постоечката 

единица за предикција,  

каде што првиот кандидат е режим на интра 

предикција кој што има најмал број на режим, 

вториот кандидат е режим на интра предикција 

кој што има среден број на режим и третиот 

кандидат е режим на интра предикција кој што 

има најголем број на режим, и  

каде што трите режими на интра предикција се 

преуредени по редослед на бројот на режим за 

да се определи првиот кандидат, вториот 

кандидат и третиот кандидат 

каде што кога е достапен само еден од левиот 

режим на интра предикција и горниот режим на 

интра предикција, МПМ групата е составена од 

достапниот режим на интра предикција и два 

дополнителни режими на интра предикција и 

двата дополнителни режими на интра 

предикција се определени согласно достапниот 

режим на интра предикција, 

каде што не-насочениот режим на интра 

предикција е DC режим и рамнински режим, и 

ако достапниот режим на интра предикција е 

еден од не-насочените режими на интра 

предикција, двата дополнителни режими на 

интра предикција се други не-насочен режим на 

интра предикција и вертикален режим. 

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 53/50  

(11)  8833   (13) Т1 

(21)  2018/290   (22) 10/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  24/04/2013 EP13882863.7 

(97)  21/03/2018 EP2990096 

(73)  Jiangsu New Century Jiangnan 

Environmental Protection CO, . LTD. 

Jiangning District 

Nanjing 

Jiangsu 211100, CN 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  XU, Changxiang; LUO, Jing; FU, Guoguang 

and XU, Yanzhong 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НА КИСЕЛ РЕЗИДУАЛЕН ГАС СО ПРОЦЕС СО 

КОРИСТЕЊЕ НА АМОНИЈАК 

 

(57)  1  Метод за третирање на гасови од чад за 

третирање на кисел резидуален гас со процес со 

корис¬те-ње на амонијак, што се карактеризира 

со тоа што, тој ги опфаќа следните чекори: 

 

a) подесување на концентрацијата на сулфур 

диоксид во киселиот резидуален гас со дода-

ва¬ње на воздух од вентилатор во влезниот 

канал на еден апсорбер така да ја направи кон-

центрацијата на сулфур диоксид кој што е 

внесен во апсорберот ≤ 30.000 mg/Nm3; 

б) ладење и плакнење на киселиот резидуален 

гас со употреба на процес на воден млаз и / или 

млаз со раствор од амониев сулфат во влезниот 

канал на апсорберот или внатре во 

ап¬сорберот, каде што концентрацијата на 

растворот на амониев сулфат се зголемува кога 

се прска киселиот резидуален гас со раствор на 

амониев сулфат; 

в) апсорбирање на сулфур диоксид со 

распрснување на киселиот резидуален гас со 

раствор за апсорбција кој што содржи амонијак 

во делот за апсорбција во апсорберот, каде што 

де¬лот за апсорбција има дистрибутери на 

раствор за апсорбција, при што растворот за 

апсорб¬ција содржи амонијак обезбеден од 

резервоарот за чување на амонијак; 

г) оксидирање на амониевиот сулфит генериран 

во чекорот в) во делот за оксидација во 

ап¬сор¬берот, каде што делот за оксидација 

има дистрибутери на оксидацијата; 

д) миење на растворот за апсорбција во рамките 

на киселиот резидуален гас со вода во сло¬јот 

за плакнење со вода над делот за апсорбција во 

апсорберот за да се намали излизгува¬ње¬то на 

растворот за апсорбција ; 

ѓ) отстранување на капките вода во киселиот 

резидуален гас со паросушач сместен над 

сло¬јот за плакнење со вода внатре во 

апсорберот за да се контролира 

концентрацијата на маг¬ло¬видни капки 

содржани во исчистениот резидуален гас. 

  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/11, H 04N 19/129, H 04N 19/157, H 

04N 19/159, H 04N 19/61, H 04N 19/18, H 04N 

19/463, H 04N 19/593, H 04N 19/176  

(11)  8834   (13) Т1 

(21)  2018/291   (22) 10/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KR20110114608  04/11/2011  KR 

(96)  02/11/2012 EP12846678.6 

(97)  21/03/2018 EP2752004 

(73)  Infobridge Pte. Ltd. 

Singapore 079903, SG 

(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)  OH, Soo Mi and YANG, Moonock 

(54)  МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА 

КВАНТИФИКУВАН БЛОК 

(57)  1  Метод за генерирање на квантификуван 

блок кој што се состои од: 

 

извлекување (S140) на начин на интра 

предвидување на актуелна единица за 

предвиду-вање со употреба на Најверојатниот 

начин (Most Probable Mode, MPM), група во која 

што спа¬ѓаат три начини на интра 

предвидување кои што се одредени според 

левиот и горниот начин на интра предвидување 

на актуелната единица на предвидување; 

избор на образец за инверзно скенирање на 

актуелна трансформациска единица врз основа 

на начинот на интра предвидување и 

големината на трансформациската единица; и 

генерирање (S190) на квантификуваниот блок со 

инверзно скенирање на значајни знаменца, 

знаци за коефициенти и нивоа на коефициенти 

во согласност со избраниот образец за 

инвер¬з¬но скенирање,  

каде што образецот за инверзно скенирање е 

избран меѓу дијагонално скенирање, верти-

кал¬но скенирање и хоризонтално скенирање, и 

кога левиот и горниот начин на интра 

предвидување се достапни и се исти, а левиот 

начин на интра предвидување е еден од двата 
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ненасочени начини на интра предвидување, 

MPM гру¬па¬та вклучува два ненасочени начини 

на интра предвидување и вертикален начин. 

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4375, A 61K 31/47, A 61K 31/538, 

A 61K 31/5383, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 61P 

11/00  

(11)  8835   (13) Т1 

(21)  2018/292   (22) 10/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20080103501P  07/10/2008  US 

(96)  06/10/2009 EP09793326.1 

(97)  21/02/2018 EP2344129 

(73)  Horizon Orphan LLC 

150 South Saunders Road 

Lake Forest, IL 60045, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SURBER, Mark, W.; BOSTIAN, Keith, A.; 

GRIFFITH, David, C.; DUDLEY, Michael, N. and 

RODNY, Olga 

(54)  АЕРОСОЛ ФЛУОРОКИНОЛОН 

ФОРМУЛАЦИИ ЗА ПОДОБРЕНА 

ФАРМАКОКИНЕТИКА 

(57)  1  Аеросол на воден раствор, растворот 

содржи од 80 mg/ml до 120 mg/ml 

левофлоксацин или офлоксацин и од 160 mM до 

220 mM дивалентен или тривалентен катјон, 

кадешто растворот има pH од 5 до 7 и 

осмоларност од 300 mOsmol/kg до 500 

mOsmol/kg, за употреба во лекувањето на 

белодробна инфекција кај човек, кадешто 

левофлоксацинот или офлоксацинот е 

администриран во доза од 20 до 300 mg два пати 

дневно.  

, има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/12, A 61K 31/495  

(11)  8864   (13) Т1 

(21)  2018/293   (22) 11/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20140016274  15/09/2014  GB and 

GB20150004662  19/03/2015  GB 

(96)  15/09/2015 EP15770593.0 

(97)  07/03/2018 EP3193835 

(73)  Verona Pharma PLC 

Bradley Court 

Park Place 

Cardiff 

CF10 3DR, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SPARGO, Peter Lionel; FRENCH, Edward 

James and HAYWOOD, Phillip A 

(54)  ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 

ИНХАЛИРАЊЕ КОЈАШТО СОДРЖИ RPL554 

(57)  1  Течен фармацевтски состав соодветен за 

администрација со инхалација којшто содржи 

дилуенс и суспензија на честички од 9,10-

диметокси-2-(2,4,6-триметилфениламино)-3-(N-

карбонил-2-аминоетил)-3,4,6,7-тетрахидро-2H-

пиримидо [6,1-a]изокинолин-4-он (RPL554) или 

негова фармацевтска прифатлива сол,  

кадешто честичките на RPL554 имаат 

дистрибуција на големина на честичка со Dv50 

(просечна големина на честичка по волумен) 

вредност од 0.2 mm до 5 mm и кадешто течниот 

фармацевтски состав не содржи количина 

поголема од 0.1 wt% вкупно од β2-адренергичен 

рецепторен агонист и мускарински рецепторен 

антагонист. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 16D 55/226  

(11)  8865   (13) Т1 

(21)  2018/295   (22) 12/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201213588559  17/08/2012  US 

(96)  16/08/2013 EP13180629.1 

(97)  21/03/2018 EP2698554 

(73)  Bendix Spicer Foundation Brake LLC 

901 Cleveland Street 

Elyria, OH 44035, US 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  Plantan, Ronald S.; Radhakrishnan, Harish; 

Wolf, Dennis A.; Lantz, Richard L.; Roberts, Will E. 

and Bell, Steven C. 

(54)  ДИСК СОПИРАЧКА 

(57)  , има уште  патентни барања 
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(51)  A 23G 1/32, A 23G 1/00  

(11)  8866   (13) Т1 

(21)  2018/296   (22) 13/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  08/07/2015 EP15002046.9 

(97)  21/02/2018 EP3114940 

(73)  ODC Lizenz AG 

Alter Postplatz 2 

6370 Stans, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  Hühn, Tilo 

(54)  ЧОКОЛАДО, ЧОКОЛАДНИ ПРОИЗВОДИ, 

ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ НА ЧОКОЛАДО И 

МЕТОДИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Постапка за преработка на 

ферментирани или инкубирани зрна од какао 

која што ги содржи чекорите на: 

додавање на вода на ферментирани или 

инкубирани зрна или шилци од какао за да се 

формира суспензија; 

влажно мелење на наведената суспензија; 

подложување на наведената суспензија на 

третман на загревање на температура од 70°С 

или помалку; 

сепарирање на суспензијата во водена фаза 

(тешка фаза), масна фаза (лесна фаза), и цврста 

фаза, наведената масна фаза содржи путер од 

какао како главна компонента и цврсти состојки 

и/или вода како малцински компоненти и 

наведената цврста фаза содржи какао во прав и 

вода; и 

одделно преработување на трите фази, кое што 

опционално содржи: 

сепарирање на путер од какао од масната фаза, 

сепарирање на какао во прав од цврстата фаза, 

и 

сепарирање на арома на какао и полифенолен 

прав најмалку од водената фаза; 

карактеристична во тоа што чекорот на одделно 

преработување на трите фази содржи: 
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неутрализирање на оцетната киселина 

формирана за време на ферментацијата или 

формирана или додадена пред или за време на 

инкубацијата на зрната од какао во водената 

фаза; и/или отстранување на наведената оцетна 

киселина од водената фаза. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 23G 1/00, A 23G 1/02, A 23G 1/32, A 23G 

1/30, A 23G 1/04  

(11)  8867   (13) Т1 

(21)  2018/297   (22) 13/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  08/07/2015 EP15002047.7 

(97)  21/02/2018 EP3114941 

(73)  ODC Lizenz AG 

Alter Postplatz 2 

6370 Stans, CH 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(72)  Hühn, Tilo 

(54)  ЕКСТРАКТИ НА КАКАО, ПРОИЗВОДИ ОД 

КАКАО И ПОСТАПКИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Постапка за преработка на зрна или 

шилци од какао која што ги содржи чекорите на: 

а) додавање на вода на зрна или шилци од какао 

за да се формира суспензија; 

б) влажно мелење на наведената суспензија; 

ц) подложување на наведената суспензија на 

третман на загревање на температура од 70°С 

или помалку; 

д) сепарирање на суспензијата во: 

 водена фаза (тешка фаза), 

 масна фаза (лесна фаза) која што 

содржи путер од какао, и 

 цврста фаза која што содржи какао во 

прав и течни компоненти; 

е) континуирано сепарирање на течните 
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компоненти од цврстата фаза добиена во 

чекорот (д) за да се добие арома на какао и какао 

во прав преку снабдување со прилив на 

наведената цврста фаза до направата за 

мешање; 

каде што направата за мешање содржи: 

цилиндрично, цевчесто тело (1) со хоризонтална 

оска (2) која што има влезен отвор (3) за 

цврстата фаза, излезен отвор (4) за исушената 

цврста фаза и излезен отвор (10) за 

испарувачката фаза која што содржи арома на 

какао; крајни плочи (5,5’) кои што го затвораат 

цевчестото тело (1) на неговите спротивни 

краеви; коаксијална обвивка (6) која што го 

загрева или лади внатрешниот ѕид (7) од 

цевчестото тело (1) на температура од 55°С до 

150°С; и ротор со перки (8), кој што е прицврстен 

за ротација во цевчестото тело, неговите перки 

се поставени како спирала и се ориентирани за 

центрифугирање на цврстата фаза и нејзино 

симултано транспортирање кон излезниот 

отвор. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 261/14, A 61K 31/42, A 61P 37/08  

(11)  8868   (13) Т1 

(21)  2018/298   (22) 13/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US420599P  07/12/2010  US 

(96)  07/12/2011 EP11805292.7 

(97)  04/04/2018 EP2648726 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company and Amira 

Pharmaceuticals, Inc. 

Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543, US and Route 206 & 

Province Line Road 

Princeton, NJ 08543-4000, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  BRITTAIN, Jason, Edward; SEIDERS, 

Thomas, Jon; KING, Christopher, David and 

ROSSO, Victor, W. 
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(54)  ПОЛИЦИКЛИЧЕН LPA1 АНТАГОНИСТ И 

НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 47/36, A 61K 8/65, A 61K 9/06, A 61Q 

19/00  

(11)  8869   (13) Т1 

(21)  2018/299   (22) 13/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KR20110005588  19/01/2011  KR 

(96)  17/02/2011 EP11856000.2 

(97)  11/04/2018 EP2666462 

(73)  Sewon Cellontech Co., Ltd 

4,6th Floor, HP Building 

23-6 Yeouido-dong 

Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-724 , KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CHANG, Cheong Ho; YU, Ji Chul; YEO, Se 

Ken; KIM, Tai Hyoung and SHU, Dong Sam 

(54)  ЗРАЧЕЊЕ ВКРСТЕНО-КОЛАГЕН ГЕЛ, 

МЕТОД НА ПОДГОТОВКА 

(57)  1  Постапка за добивање на колаген гел со 

вкрстено зрачење, методот кој содржи зрачен 

течен колаген со зрачење за да се подготви 

вкрстена врска на колаген, при што зрачењето 

се гама зраци, каде дозата (стапка на доза x 

време) на зрачењето е 0.1 -40 kGy / hr, при што 

постапката опфаќа мешање на 3% (W / V) на 

колаген со еден од 3% (W / V) од синтетички 

полимер Pluronic F127® (poloxamer 407), 1% (W 

/ V) од PEO (полиетилен оксид (MW = 100,000) 

или 3% (W / V) на хидроксиапатит и вкрстување 

на смесата со зрачење со гама зраци.  

, има уште 0 патентни барања 
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(51)  C 07C 209/48, C 07D 233/88, C 07D 233/61, 

A 61K 31/4178, A 61P 31/00  

(11)  8870   (13) Т1 

(21)  2018/300   (22) 13/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261674970P  24/07/2012  US 

(96)  24/07/2013 EP13750166.4 

(97)  14/02/2018 EP2890684 

(73)  Bial-Portela & CA, S.A. 

À Avenida da Siderurgia Nacional 

4745-457 S. Mamede do Coronado, PT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ROSA, Carla Patrícia da Costa Pereira; 

GUSMÃO DE NORONHA, Rita; KISS, Laszlo 

Erno; SOARES DA SILVA, Patrício Manuel Vieira 

Araújo; RUSSO, Domenico; WAHNON, Jorge 

Bruno Reis and MATON, William 

(54)  СОЕДИНЕНИА НА УРЕА И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМИ 

(57)  1  Соединение од следната структура:  

 

  

 

Формула А 

или неговата фармацевтски прифатлива сол 

или дериват. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

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

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

(11)  8744   (13) Т1 

(21)  2018/301   (22) 13/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  WO2011US29930  25/03/2011  --; 

US20100334976P  14/05/2010  US and 

US20100376911P  25/08/2010  US 

(96)  16/05/2011 EP14162929.5 

(97)  17/01/2018 EP2772265 

(73)  Oregon Health & Science University 

690 SW Bancroft Street Mail Code L 106TT 

Portland, OR 97239, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Picker, Louis; Nelson, Jay, A.; Frueh, Klaus; 

Jarvis, Michael, A. and Hansen, Scott, G. 

(54)  Рекомбинантен HCMV и RHCMV вектори 

и нивната употреба 

(57)  1  Рекомбинантен RhCMV или HCMV вектор 

кој ја опфаќа секвенцата на нуклеинската 

киселина која што кодира со хетерологниот 

антиген, каде што хетерологниот антиген 

представува хуман патоген-специфичен антиген 

или туморски антиген,  

при што векторот е репликационо дефициентен 

и опфаќа делеција во RhCMV Rh110 или HCMV 

UL82 ген кој кодира pp71. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/577, C 07K 16/18, A 61K 39/395, 

A 61P 25/28  

(11)  8745   (13) Т1 

(21)  2018/302   (22) 13/04/2018 
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(45) 31/12/2018 

(30)  US20100373026P  12/08/2010  US 

(96)  09/08/2011 EP15196358.4 

(97)  21/02/2018 EP3042917 

(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)  Demattos, Ronald; Lu, Jirong and Tang, Ying 

(54)  АНТИ-N3PGLU АМИЛОИДНИ БЕТА 

ПЕПТИДНИ АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Човечко конструирано анти-N3pGlu Aβ 

антитело коешто содржи лесна низа на 

варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на 

варијабилен регион (HCVR) кадешто LCDR1 е 

KSX1X2SLLYSRX3KTYLN (SEQ ID NO: 51), 

LCDR2 is AVSKLX4S (SEQ ID NO: 52), LCDR3 е 

VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5) и HCDR1 е 

GYX5FTX6YYIN (SEQ ID NO: 53), HCDR2 е 

WINPGSGNTKYNEKFKG (SEQ ID NO: 8), и 

HCDR3 е EGX7TVY (SEQ ID NO: 54), кадешто X1 

е S или T; X2 е Q или R, X3 е G или S, X4 е D или 

G, X5 е D или T, X6 е R или D, и X7 е I, T, E, или 

V.  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

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

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

(11)  8746   (13) Т1 

(21)  2018/303   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20080024825P  30/01/2008  US 

(96)  28/01/2009 EP09709065.8 

(97)  21/02/2018 EP2238172 

(73)  Genentech, Inc. 

1 DNA Way South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

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

(54)  СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ АНТИТЕЛО ШТО 

СЕ ВРЗУВА ЗА ДОМЕН II ОД HER2 И НИВНА 

КИСЕЛИНСКА ВАРИЈАНТА  

 

(57)  1  Состав кој содржи главен вид HER2 

антитело коешто содржи лесен ланец и тежок 

ланец  во SEQ ID NOs. 15 и 16 соодветно и се 

врзуваат за доменот II на HER2 и киселински 

варијанти на тој главен вид антитело, при што 

главниот вид HER2 антитело е структура на 

аминокиселинска секвенца на антитела во 

составот кој е квантитативно доминантна 

молекула на антитела во составот и главниот 

вид HER2 антитело и киселински варијанти  сите 

се непроменети антитела, при што киселинските 

варијанти вклучуваат варијанта со намалена 

дисулфид и / или не-намалена варијанта.  

, има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/5517, A 61K 45/06, A 

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

(11)  8747   (13) Т1 

(21)  2018/304   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261712924P  12/10/2012  US; 

US201261712928P  12/10/2012  US; 

US201361798037P  15/03/2013  US; 

US201361798072P  15/03/2013  US and 

US201361798106P  15/03/2013  US 

(96)  11/10/2013 EP13785373.5 

(97)  21/03/2018 EP2906296 

(73)  Medimmune Limited and ADC 

Therapeutics SA 

Milstein Building Granta Park Cambridge, 

Cambridgeshire CB21 6GH, GB and Route de la 

Corniche 3B 1066 Epalinges, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HOWARD, Philip Wilson and VAN BERKEL, 

Patricius Hendrikus Cornelis 

(54)  ПИРОЛОБЕНЗОДИАЗЕПИНСКИ 

КОЊУГАТИ НА АНТИТЕЛА 

(57)  1  Коњугат од формулата  ConjA: 

 

 

  ConjB: 

 

 

 

 

 

 ConjC: 
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 ConjD: 

 

 

Или ConjE: 

 

 

 

 

каде што Ab е антитело кое се врзува за CD25, 

антителото содржи: VH домен кој што содржи 

VH CDR1 со амино киселинската секвенца од 

SEQ ID NO.3, VH CDR2 со амино киселинска 

секвенца од SEQ ID NO.4,  VH CDR3 со амино 

киселинска секвенца од SEQ ID NO.5; и каде 

што оптоварувањето на лекот (p) на лекот (D) 

на антителото (Ab) е цел број од 1 до 8. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 12N 15/113, C 12Q 1/68, A 

61K 38/20, A 61K 38/17, A 61K 31/58, A 61K 

39/00  

(11)  8748   (13) Т1 

(21)  2018/305   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  FI20090000161  22/04/2009  FI 

(96)  06/04/2010 EP10766694.3 

(97)  21/02/2018 EP2421888 

(73)  Faron Pharmaceuticals OY 

Joukahaisenkatu 6 20520 Turku, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JALKANEN, Markku; JALKANEN, Sirpa and 

SALMI, Marko 

(54)  Паметни-1 рецепторски антагонисти за 

блокирање на имунолошки инхибитори од  

тип 2 на макрофаги 

 

(57)  1  Употреба на агенс способен за 

модулирање на Паметен -1 рецептор на 

макрофагната клетка од тип 2 кој, покрај 

манозичниот рецептор, исто така, го изразува 

Паметен-1 рецептор кај индивидуата за 

производство на фармацевтски состав за 

употреба во лекување на канцер со намалување 

на големината на малигниот тумор кај пациент 

со канцер кој има малиген тумор кој ги содржи 

клетките на макрофагите од тип 2, кои покрај 

манозата, исто така, го изразуваат Паметен-1 

рецептор, при што средството е способно да се 

спротивстави на влијанието на или одредување 

на регулација изразено на протекот на Паметен-

1, при што средството е одбрано од групата 

составена од антагонистички анти-Паметен-1 

антитела, растворливи Паметен-1, Паметен-1 

антисенснки олигонуклеотиди, Паметен-1 

специфична мала интерферирачка RNA (siRNA) 

и Паметен 1 на специфични рибозими.  

, има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 

61P 27/00, A 61P 37/00  

(11)  8750   (13) Т1 

(21)  2018/306   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20100319574P  31/03/2010  US 

(96)  30/03/2011 EP14168869.7 

(97)  28/03/2018 EP2796467 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Singh, Sanjaya; Litzenburger, Tobias; 

Brodeur, Scott; Canada, Keith A. and Barrett, 

Rachel 

(54)  Aнти-CD40 aнтитела 

(57)  1  Хуманизирано антитело со тежок ланец 

и лесен ланец кои што опфаќаат 

аминокиселинските  секвенци од SEQ ID NO:35 

и SEQ ID NO:31, респективно.  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  8751   (13) Т1 

(21)  2018/307   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20100362778P  09/07/2010  US 

(96)  08/07/2011 EP11736190.7 

(97)  04/04/2018 EP2591125 

(73)  Cergentis B.V. 

Yalelaan 62 

3584 CM Utrecht, NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  VAN MIN, Max, Jan and DE LAAT, Wouter, 

Leonard 

(54)  СТРАТЕГИИ НА СЕКВЕНЦИОНИРАЊА 

НА V3-D НА ГЕНОМСКИОТ РЕГИОН ОД 

ИНТЕРЕС  
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(57)  1  Постапка за изградба на контиг од на 

геномскиот регион oд интерес кој ја опфаќа 

целната нуклеотидна секвенца, каде постапката 

опфаќа,  

фрагментација на вмрежени DNK, 

лигатирање на фрагментираните вмрежени 

DNK, 

пресвртување на вмрежувања и 

oдредување на најмалку дел на секвенци 

лигатирани DNK фрагменти, кои што опфаќаат 

некој  DNK фрагмент со целната нуклеотидна 

секвенца, 

и употреба на утврдени секвенци за да се 

изгради контиг на геномски регион од интерес. 

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 22C 38/00  

(11)  8752   (13) Т1 

(21)  2018/308   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20130198063  18/12/2013  -- 

(96)  11/12/2014 EP14823925.4 

(97)  14/02/2018 EP3084030 

(73)  Tata Steel UK Ltd. 

30 Millbank London SW1P 4WY, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CROWTHER, David; JACKSON, Edwin 

William; SIMMONS, William Arthur; EVANS, David 

and JEFFREY, Stewart Matthew 

(54)  ВИСОКО ЦВРСТ ТОПЛО-ЗАВРШЕН 

ЧЕЛИК СО ШУПЛИВИ ПРОФИЛИ СО НИЗОК 

ЈАГЛЕРОДЕН ЕКВИВАЛЕНТ ЗА ПОДОБРЕНО 

ЗАВАРУВАЊЕ 

(57)  1  Високо цврст топло-завршен челик со 

шуплив профил со низок CEV кадешто CEV= 

C+(Mn/6)+((Cr+Mo+V)/5)+((Cu+Ni)/15), и кадешто 

(во тежински проценти wt.%) 

 

• C: 0.12-0.18; 

• Si: <0.60; 

• Mn: 1.2-1.6; 

• P: <0.035; 

• S: <0.015; 

• V: 0.13-0.20; 

• Al: < 0.04; 

• N: 0.008-0.025; 

• Ti: <0.01; 

• Cr: <0.15; 

• Ni: <0.20; 

• Mo: <0.04; 

• Cu: <0.20; 

• Nb: < 0.05% 
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• опционално Ca<0.015%, особено под 0.005, во 

количина во согласност со калциум третман при 

инклузивна контрола; 

• остатоци од железо и неизбежни нечистотии; 

 

кадешто CEV ≤ 0.45%; и кадешто механичките 

честички ги имаат S420NH и S420NLH 

индустриски стандард во согласност со 

EN10210-1:2006. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

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

1/10, C 10L 1/08  

(11)  8753   (13) Т1 

(21)  2018/309   (22) 16/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  AU20120902180  25/05/2012  AU 

(96)  24/05/2013 EP13794003.7 

(97)  31/01/2018 EP2855641 

(73)  Gane Energy & Resources Pty Ltd 

Riverwalk, Level 2 649 Bridge Road Richmond, 

Victoria 3121, AU 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MORRIS, Greg 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 

ИСПОРАКА НА СОСТАВИ НА ГОРИВО 

(57)  1  Постапка за генерирање на главен состав 

на гориво којшто содржи метанол и вода и не 

повеќе од 20% од тежината на диметилен етер и 

фумигант којшто содржи диметил етер, 

постапката содржи: 

 

- обезбедување на пред-горивен состав којшто 

содржи метанол и диметил етер, 

- додавање на вода во пред-горивен состав за 

да предизвика или помошно испарување на 

барем дел од диметил етер од пред-горивниот 

состав, 

- собирање на испарениот дел од диметил етер 

од пред-горивниот состав за употреба како 

фумигант, и 

- употребување на остатокот од пред-горивниот 
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состав којшто содржи метанол и вода како 

главен состав на гориво. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/505, A 61K 47/10, A 61K 47/34, A 

61K 9/00, A 61K 9/14, A 61P 31/18  

(11)  8754   (13) Т1 

(21)  2018/310   (22) 17/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP06115938  23/06/2006  -- 

(96)  22/06/2007 EP07786802.4 

(97)  24/01/2018 EP2040671 

(73)  Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate Little Island, County 

Cork, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BAERT, Lieven Elvire Colette; DRIES, Willy 

Albert Maria Carlo; SCHUELLER, Laurent Bruno; 

FRANÇOIS, Marc Karel Jozef and VAN 

REMOORTERE, Peter Jozef Maria 

(54)  ВОДЕНИ СУСПЕНЗИИ ОД ТМЦ278 

(57)  1  Употребата на фармацевтски состав за 

администрација преку интрамускулна или 

поткожна инекција, што содржи терапевтски 

ефективна количина од 4-[[4-[[4-(2-

цианоетенил)-2,6-диметилфенил]амино]-2-

пиримидинил]амино]-бензонитрил, негова сол, 

стереоизомер или стереоизомерна мешавина, 

во форма на суспензија од микро- или 

наночестички што содржи:  

(a) 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-

диметилфенил]амино]-2-пиримидинил]-

амино]бензонитрил, негова сол, стереоизомер 

или стереоизомерна мешавина, во во форма на 

микро- или наночестичка, има површински 

модификатор адсорбиран на нејзината 

површина; and 

(б) фармацевтски прифатлив воден носач; каде 

што активната состојка 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-

2,6-диметилфенил]амино]-2-

пиримидинил]амино]бензонитрил е 

суспендирана; 

за производството на медикамент за долгорочен 

третман на ХИВ инфекција, или за долгорочно 

спречување на ХИВ инфекција кај субјект што е 

на ризик од инфицирање со ХИВ, назначено со 

тоа, што медикаментот е за администрација 

преку интрамускулна или поткожна инекција 

наизменично во временски интервал од една 

недела до две години. 

  

, има уште 40 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/20, A 61K 31/415  

(11)  8755   (13) Т1 

(21)  2018/311   (22) 17/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US197542P  28/10/2008  US 

(96)  27/10/2009 EP09752512.5 

(97)  17/01/2018 EP2364142 

(73)  Arena Pharmaceuticals, Inc. 

6154 Nancy Ridge Drive San Diego, CA 92121, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SELVEY, Lee, Alani; CARLOS, Marlon V.; 

MAFFUID, Paul; SHAN, Yun; HART, Ryan, M.; 

BETTS, William, L., III; SHAO, Zezhi, Jesse and 

GIVEN, Deam, Windate, III 

(54)  CОСТАВИ ОД 5-ХТ2А СЕРОТОНИН 

РЕЦЕПТОР МОДУЛАТОР КОРИСНИ ЗА 

ТРЕТМАНОТ НА ПОРЕМЕТУВАЊА 

ПОВРЗАНИ СО ИСТИОТ 

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи:  

а. 1-[3-(4-бромо-2-метил-2H-пиразол-3-ил)-4-

метокси-фенил]-3-(2,4-дифлуоро-фенил)-уреа; 

и 

б. ексципиенс одбран од: поливинилпиролидон 

(ПВП) и винилпиролидон-винил ацетат 

кополимер (коПВП); 

назначено со тоа, што наведениот 

фармацевтски состав е во форма на таблета 

или прашок во капсула (ПВК). 

  

, има уште 35 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61P 3/00, A 

61P 31/00, A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 

11/00, A 61P 29/00  

(11)  8756   (13) Т1 

(21)  2018/312   (22) 17/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361791007P  15/03/2013  US 

(96)  13/03/2014 EP14729096.9 
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(97)  14/02/2018 EP2970232 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  CHEN, Jie; DONAHUE, Matthew; LIM, Heng-

Keang; LIN, Ronghui; SALTER, Rhys and WU, 

Jiejun 

(54)  ЗАМЕНЕТИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН 

КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА C-FMS 

КИНАЗА 

(57)  1  Соединение на формула (I) 

  

кадешто 

R1 се бира од група која се состои од -CH2-OH и 

-C(O)OH; или енантиомер, диастереоизомер, 

рацемат или нивни фармацевтски прифатливи 

соли. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 43/42, C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 

07D 515/02, C 07D 491/04, C 07D 498/08, C 07D 

513/02, A 61K 31/44  

(11)  8757   (13) Т1 

(21)  2018/313   (22) 17/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US638474P  22/12/2004  US and 

US726289P  13/10/2005  US 

(96)  21/12/2005 EP13171524.5 

(97)  21/02/2018 EP2671882 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, 

US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Rodgers, James D.; Combs, Andrew P.; 

Wang, Heisheng and Sparks, Richard B. 

(54)  ПИРОЛО [2,3-B]ПИРИДИН-4-ИЛ-АМИНИ 

И ПИРОЛО [2M3-Б]ПИРИМИДИН-4-ИЛ-АМИНИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЈАНУС КИНАЗА  

(57)  1  Фармацевтска композиција за користење 

во лекување на кожно пореметување кај 

пациенти, назначена со тоа што, композицијата 

се дава топикално, при што споментата 

композиција содржи соединение кое е 3-

{(3R,4R)-4-метил-3-[метил-(7H-пироло[2,3-

d]пиримидин-4-ил)амино]-пиперидин-1-ил}-3-

оксо-пропионитрил или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 271/08, C 07D 413/04, C 07D 413/12, 

A 61K 39/395, A 61K 31/4245, A 61K 39/00, A 

61P 19/00, A 61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P 

29/00, A 61P 31/00, A 61P 17/00, A 61P 37/00, A 

61P 43/00, A 61P 11/00, A 61P 1/00, A 61P 35/00

  

(11)  8758   (13) Т1 

(21)  2018/314   (22) 17/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US150873P  09/02/2009  US and US78876P  

08/07/2008  US 

(96)  07/07/2009 EP14175271.7 

(97)  21/02/2018 EP2824100 

(73)  Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, 

US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Combs, Andrew, P.; Yue, Eddy, W.; Sparks, 

Richard, B.; Zhu, Wenyu; Zhou, Jiacheng; Lin, 

Qiyan; Weng, Lingkai; Yue, Tai-Yuen and Liu, 

Pingli 

(54)  1,2,5-ОКСАДИАЗОЛИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА ИНДОЛАМИН НА 2,3-

ДИОКСИГЕНЕЗА 

(57)  1  Соединение на формула I:  

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, во 

комбинација со анти- -PD-1 антитело за 

употреба во лекување на канцер; кадешто:  

R1 е NH2 или CH3; 

R2 е Cl, Br, CF3, CH3, или CN;  

R3 е H или F; и 

n е 1 или 2.  

  

, има уште 20 патентни барања 
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(51)    

(11)  8759   (13) Т1 

(21)  2018/315   (22) 17/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20090157326  03/04/2009  -- 

(96)  06/04/2010 EP10725375.9 

(97)  17/01/2018 EP2414983 

(73)  Digidentity B.v. 

Waldorpstraat 17p 

2521 CA 's-Gravenhage, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WENDT, Marcel Armand; DE BIE, Wouter 

Petrus Maria and MACKENBACH, Carel Maurits 

(54)  БЕЗБЕДЕН ПОДАТОЧЕН СИСТЕМ 

(57)  1  Постапка за управување со еден или 

повеќе единици за складирање на лични 

податоци, за безбедно и сигурно чување на 

чуствителни податоци, секој од тие единици е 

поврзан со безбеден податочен сервер и исто 

така придружен со личен клуч, соодветниот 

јавен клуч и личниот енкрипциски клуч, кој се 

користи за енкрипција и декрипција во 

соодветната податочна единица пришто 

наведениот личен енкрипциски клуч е 

енкриптиран со наведениот јавен клуч и 

споменатиот приватен  клуч е енкриптиран со 

код за идентификација на претплатникот, 

постапката ги вклучува чекорите кои: по 

воспоставувањето на сесија помеѓу клиентот и 

споменатиот безбеден податочен сервер, 

генеира идентификациски код на сесијата за 

идентификација на соодветната сесија, 

соодветниот идентификациски код обезбедува 

врска помеѓу информацијата од сесијата 

зачувана како објект на сесијата на безбедна 

мемориска локација на наведениот безбеден 

податочен сервер; примање на барање за 

пристап од страна на клиент, споменатото 

барање содржи код за идентификација на 

претплатникот, придружен со единицата за 

чување на лични податоци; идентификација на 

наведениот клиент со користење на 

идентификацискиот код содржан во 

споменатото барање за пристап за 

декриптирање на енкриптираниот приватен 

клуч, зачуван во наведената единица за 

складирање на лични податоци; генерирање на 

сесиски клуч за енкрипција на споментиот 

приватен клуч, при што наведениот сесиски клуч 

е валиден за опредлено време од конкретната 

сесија; зачувување на приватниот клуч 
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енкриптиран со наведената сесија како 

информација за сесијата во конкретниот објект 

на сесија; и пренесување на клучот на сеијата и 

кодот за идентификација на сесијата до 

наведениот клиент.  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 38/21, A 61P 25/28  

(11)  8760   (13) Т1 

(21)  2018/316   (22) 18/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161452807P  15/03/2011  US and 

US201161476930P  19/04/2011  US 

(96)  15/03/2012 EP12719487.6 

(97)  24/01/2018 EP2686002 

(73)  Biogen MA Inc. 

225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  DEYKIN, Aaron 

(54)  МЕТОД ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

СИМПТОМИ СЛИЧНИ НА ГРИП ПОВРЗАНИ 

СО ИНТРАМУСКУЛАРНО ДАВАЊЕ НА 

ИНТЕРФЕРОН СО УПОТРЕБА НА  РЕЖИМ НА 

ДОЗИРАЊЕ СО БРЗО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ТИТРАЦИЈАТА 

 

(57)  1  Интерферон-β-1a за употреба за 

намалување на тежината на симптоми слични на 

грип кај паци¬ент кој што има мултиплекс 

склероза третирана со интрамускуларно даден 

интерферон-β-1a во те¬кот на осумнеделен 

период, каде што лекот треба да се дава 

интрамускуларно еднаш неделно на пациент кој 

што има мултиплекс склероза според прв 

распоред кој што се состои од: 

 

интрамускуларно давање на 7,5 μg интерферон-

β-1a на пациентот во првата недела; 

интрамускуларно давање на 15 μg интерферон-

β-1a на пациентот во втората недела; 

интрамускуларно давање на 22,5 μg 

интерферон-β-1a на пациентот во третата 

недела; и 

интрамускуларно давање на 30 μg интерферон-

β-1a на пациентот во четвртата недела и се¬која 

наредна недела. 
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, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00

  

(11)  8761   (13) Т1 

(21)  2018/319   (22) 18/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20130382060  27/02/2013  -- and 

US201361804558P  22/03/2013  US 

(96)  27/02/2014 EP14706652.6 

(97)  11/04/2018 EP2961407 

(73)  Almirall S.A. 

Ronda del General Mitre, 151 

08022 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PAJUELO LORENZO, Francesca; PUIG 

DURAN, Carlos; CARRERA CARRERA, Francesc; 

PEREZ ANDRES, Juan Antonio; PRAT 

QUIÑONES, Maria and JULIA JANE, Montserrat 

(54)  СОЛИ НА 2-АМИНО-1-ХИДРОКСИЕТИЛ-8-

ХИДРОКСИКИНОЛИН-2(1Н)-ОН ДЕРИВАТИ 

КОИШТО ИМААТ АНТАГОНИСТИЧКИ 

АКТИВНОСТИ НА ß2 АДРЕНЕРГИЧЕН 

РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ И НА М3 

МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Фармацевтска прифатлива кристална 

дополнителна сол којашто е една од  

транс-4-((3-(2-хлоро-4-(((2R)-2-хидрокси-2-(8-

хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

ил)етиламино)метил)-5-метоксифениламино)-3-

оксопропил)(метил)амино)-циклохексил 

хидрокси(ди-2-тиенил)ацетат етандисулфонат,  

транс-4-((2-(2-хлоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-

хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

ил)етиламино)-метил)-5-

метоксифенилкарбамоилокси)етил)-

(метил)амино)-циклохексил 2-хидрокси-2,2-

ди(тиофен-2-ил)ацетат дисахаринат,  

и 

транс-4-((2-(2-хлоро-4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-

хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-
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ил)етиламино)-метил)-5-

метоксифенилкарбамоилокси)етил)-(метил) 

амино)циклохексил 2-хидрокси-2,2-ди(тиофен-

2-ил)ацетат L-тартарат, 

или негов фармацевтски прифатлив солват. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/355, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 

61K 9/70, A 61L 15/26, A 61L 15/44  

(11)  8762   (13) Т1 

(21)  2018/320   (22) 20/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  IT2013MI00732  06/05/2013  IT 

(96)  11/04/2014 EP14723701.0 

(97)  31/01/2018 EP2994172 

(73)  BIO.LO.GA. S.r.l. 

Via Giuseppe Lazzarin, 66 31015 Conegliano 

(TV), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PANIN, Giorgio 

(54)  ФОЛИЈА ЗА КОЖНА АПЛИКАЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ ВИТАМИН Е ИЛИ НЕГОВ 

ЕСТЕР 

(57)  1  Фолија за кожна апликација којшто 

содржи слој за потпора направен од лабаво 

ткаени ткаенини вградени во слој од силикон 

еластомер вклучувајќи витамин E или негов 

естер, кадешто споменатиот слој на силикон 

еластомер има дебелина помала од или еднаква 

на 2.0 mm и споменатиот силикон еластомер 

содржи еластичен модификатор составен од 

триглицерид на заситени C8-C18 масни 

киселини.  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 1/00, B 01D 3/06, B 01D 1/26, C 02F 

1/44, C 02F 1/50, C 02F 1/52, C 02F 103/08, C 

02F 9/10, C 02F 1/14, C 02F 1/06, C 02F 1/20  

(11)  8763   (13) Т1 

(21)  2018/321   (22) 20/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  CN20121569476  25/12/2012  CN 

(96)  15/11/2013 EP13867204.3 

(97)  31/01/2018 EP2939981 

(73)  Zhongying Changjiang International New 

Energy Investment Co., Ltd. 

T1 Jiangxia Avenue Eastlake New-tech 

Development Zone Wuhan 

Hubei 430223, CN 



 

 

П а т е н т и    57 | С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CHEN, Yilong; ZHANG, Yanfeng and YANG, 

Qingping 

(54)  УРЕД ЗА ДЕСАЛИНИЗАЦИЈА НА 

МОРСКА ВОДА И ПОСТАПКА КОЈА КОРИСТИ 

СОНЧЕВА ЕНЕРГИЈА ЗА КОНТИНУИРАНО 

СНАБДУВАЊЕ НА ТОПЛИНА 

(57)  1  Уред за десалинизација на морска вода 

кој користи соларна енергија за континуирано 

снабдување на топлина, уредот содржи систем 

за прочистување на морска вода и систем за 

десалинизација на морска вода; се 

карактеризира со тоа што 

системот за прочистување на морска вода е 

повеќе фазен систем за прочистивање кој што 

содржи бунар за извлекување на морска вода 

(6a) за грубо филтрирање, стерилизаторски 

разбиструвач на морска вода (6), повеќе фазен 

ултра филтер (7) обезбеден со филтер со слој 

од активен јаглерод (7b) и мултивлакнест 

филтер со јадрен слој (7c), и деоксигенациска-

декарбонизациска кула (9) за деоксигенизација и 

за декарбонизација поставена во секвенца; 

резервоарот за прочистена морска вода (8) е 

поставен помеѓу повеќе фазниот   ултра филтер 

(7) и кулата за деоксигенација-декарбонизација 

(9);  

кулата за деоксигенација-декарбонизација (9) е 

во комуникација со главниот одвод за 

прочистена морска вода; 

бунарот за извлекување на морска вода (6a) 

комуницира со стерилизаторскиот разбиструвач 

на морска вода (6) преку пумпа за подигање на 

морска вода (6b);  

стерилизаторскиот разбиструвач на морска вода 

(6) комуницира со повеќе фазниот ултра филтер  

(7) преку прва пумпа за транспорт на морска 

вода (7a);  

повеќе фазниот ултра филтер (7) комуницира со 

резервоарот за прочистување на морска вода (8) 

преку втора пумпа за транспорт на морска вода 

(8a);  

резервоарот за прочистување на морска вода (8) 

комуницира со  кулата за деоксигенација-

декарбонизација (9) преку трета пумпа за 

транспорт на морска вода (8a);  

кулата за деоксигенација-декарбонизација (9) 

комуницира со главниот одвод за прочистена 

морска вода преку пумпа за прочистување на 

морска вода (9a); 

стерилизаторскиот разбиструвач на морска вода 

(6) се додава со микробиоцид и флокулант; и 

системот за десалинизација на морска вода 

содржи: соларна термална апаратура (1) за 

концентрација на сончева енергија и прибирање 

на топлина, резервоар за складирање на 

сончева енергија (2), греач за прочистена морска 

вода (3), и најмалку едно ниво на млазен 

испарувач на морска вода; 

млазниот испарувач на морска вода содржи: 

тело на млазниот испарувач (4) и ладилник на 

морска вода (4e); 

комора за пренос на топлотен медиум од 

соларната термална апаратура (1), резервоар за 

складирање на сончева топлинска енергија (2), 

прв топлински разменувач (3b) на греачот на 

прочистена морска вода (3) кој го користи 

медиумот за пренос на топлина као топлински 

извор и пумпа за пренос на топлотен медиум 

(2a) поставена помеѓу резервоарот за 

складирање на сончева топлинска енергија (2) и 

првиот топлински разменувач (3b) на греачот на 

прочистена морска вода (3) се секвенцно 

поврзани со цел формирање на затворена 

патека на циркулација на медиумот за пренос на 

топлина; 

главната цевка на одводот на прочистена 

морска вода од пумпата за транспорт на 

прочистена морска вода (9a) во системот за 

прочистување на морска вода комуницра со 

доводот на греачот за прочистена морска вода 

(3) и ладилникот на морска вода (4e);  

одводот на морска вода на греачот за 

прочистена морска вода (3) комуницира со 

доводот на уредот за регулација (4a) на првото 
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ниво на телото на млазниот испарувач (4) преку 

пумпата за загреана морска вода (3a);  

телото на млазниот испарувач (4) coдржи: одвод 

на концентрирана солена вода, одвод на свежа 

вода, и одвод на пара;  

одведувањето на пара од одводот за пара 

поминува низ вториот топлински разменувач (4f) 

на ладилникот на морска вода (4e) 

употребувајќи ја парата како извор на топлина и 

е акумулирана заедно со свежата вода во главна 

цевка за свежа вода;  

затворен резервоар за складирање на морска 

вода (5) поставен на крајот на главната цевка за 

свежа вода комуницира со вакуум пумпа (5a);  

одводот на концентрирана солена вода 

комуницира со цевка од постројката за сол преку 

пумпа за концентрирана солена вода (5b); 

одводот на морска вода на ладилникот на 

морска вода (4e) комуницира со доводот на 

главната цевка на греачот на прочистена морска 

вода (3) преку кондензаторско тело (4d) на 

телото на млазниот испарувач (4);  

кога се применуваат најмлаку две нивоа на 

млазните испарувачи на морска вода, главната 

цевка за одвод на прочистена морска вода од 

пумпата за прочистена вода (9a) во системот за 

прочистување на морска вода комуницира со 

одводите на морска вода на кондензираните 

тела (4d) на секое фаза на млазниот испарувач 

на морска вода (4) комуницира со доводор во 

уредот за регулација (4a) на следната фаза на 

млазниот испарувач на морска вода (4), и 

одводот на концентрирана солена вода на 

последното ниво на телото на млазниот 

испарувач (4) комуницира со цевката на 

постројката за производство на сол преку 

пумпата за концентрирана солена вода (5b);  

и создава притисок на телата од млазниот 

испарувач (4) на секое ниво кои степенесто се 

намалува притоа создавајќи негативни 

притисоци.  

  

, има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 11/00

  

(11)  8764   (13) Т1 

(21)  2018/322   (22) 20/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20130005668  28/03/2013  GB 

(96)  26/03/2014 EP14712666.8 

(97)  28/02/2018 EP2989100 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 

980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 

9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ANDERSON, Niall Andrew; FALLON, 

Brendan John and PRITCHARD, John Martin 

(54)  НАФТИРИДИН ДЕРИВАТИ КОРИСНИ 

КАКО АЛФА-V-БЕТА-6-ИНТЕГРИН 

АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

  

кадешто 

 

R1 претставува водороден атом, метил група 

или етил група; 

R2 претставува водороден атом или флуорен 

атом; 

R3 претставува водороден атом, метил група 

или етил група; или негова фармацевтска 

прифатлива сол. 

  

, има уште 22 патентни барања 

 

 

(51)  E 21B 17/03  

(11)  8765   (13) Т1 

(21)  2018/323   (22) 20/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  26/10/2015 EP15191464.5 

(97)  14/02/2018 EP3163009 

(73)  GMT Gesellschaft für Maschinentechnik 

mbH 

Wilhelmstraße 46 44649 Herne, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Grzeszick, Michael and Kister, Ralf 

(54)  УРЕД ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА АЛАТ ЗА 

ДУПЧЕЊЕ КОН ПОГОНСКА РОТАЦИОНА 

ГЛАВА НА УРЕД ЗА ДУПЧЕЊЕ 

(57)  1  Уред за поврзување на цилиндричен алат 

за дупчење кон погонската ротациона глава на 

уред за дупчење, со цевка за поврзување и 

најмалку два радијално поставени завртки за 

заштрафување кои поминуваат низ спојната 

цевка која што го зафаќа соодветниот отвор во 

алатот за дупчење, кадешто се поставени 

најмалку два уреда за стартување формирани 

од страна на  хидрауличен цилиндар (31), 

овозможено преку поместување на најмалку две 

завртки за заштрафување, кадешто независен 

начин за генерирање погонска енергија е 

реализиран, за да на тој начин најмалку два 

уреда за стартување се погонувани, кадешто 

незавиосниот начин за создавање на погонска 

енергија се состои од цилиндрична пумпа (41) 

која што е поврзана со притисен сад (4) кон кого 

што најмалку двата уреда за стартување се 

поврзани, кадешто цилиндричната пумпа (41) се 

управувани преку уредите за стартување кои 

што се погонувани со помош на вметнување на 

соодветен алат за дупчење (6) во спојната цевка 

(1), се карактеризира со тоа што секоја од 

најмалку двете завртки за заштрафување (33) е 
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поврзана со хидрауличниот цилиндар (31) преку 

ногарка (32), кадешто ногарката (32) е пред-

напрегната во блиска позицја на завртката за 

заштрафување со помош на пружина, пришто 

пружината е формирана со помош на пружина 

свиена во форма на диск интегрирана во 

хидрауличниот цилиндар (31), пришто клипот 

(311) на хидрауличниот цилиндар (31) поврзан 

со ногарката е преднапрегнат со такво 

издолжување што завртката за заштрафување 

(33), во позиција на празен од, е притисната низ 

ѕидот на спојната цевка (1) во правец на 

нејзината централна оска.  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  H 04B 7/04, H 04J 11/00, H 04L 5/00, H 04W 

28/06  

(11)  8766   (13) Т1 

(21)  2018/325   (22) 23/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  JP2010140751  21/06/2010  JP and 

JP2010221392  30/09/2010  JP 

(96)  07/06/2011 EP11797776.9 

(97)  21/03/2018 EP2584827 

(73)  Sun Patent Trust 

New York, NY10022, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OGAWA, Yoshihiko; NISHIO, Akihiko and 

NAKAO, Seigo 

(54)  ТЕРМИНАЛНА АПАРАТУРА И НЕЈЗИНИ 

МЕТОДИ НА КОМУНИКАЦИЈА  

(57)  1  Терминална апаратура (200) која што 

пренесува контролни информации во мноштво 

слоеви, при што апаратурата се состои од: 

 

дел за одредување (204) кој што ја одредува 

количината од ресурсот на контролните ин-

фор¬мации во мноштвото слоеви; и 

дел за пренесување (206) кој што ги пренесува 

контролните информации врз основа на ко-

ли¬чината од ресурсот на контролните 

информации, каде што 
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количината од ресурсот QCW#0+CW#1 на 

контролните информации е одредена со  

равенката 1: 

 

  

 

каде што O го означува бројот на битови во 

контролните информации, P го означува бројот 

на бито¬ви за корекција на грешки додадени на 

контролните информации, βoffsetPUSCH 

означува количина на из¬рамнување, L го 

означува бројот на мноштвото слоеви, секој од 

LCW#0 и LCW#1 го означува бројот на слоеви 

доделени на соодветниот од  кодните зборови  

#0 и #1, MCW#0SCPUSCH-initial и MCW#1SC 

PUSCH-initial го оз¬начуваат заедничкиот канал 

за физичката нагорна врска, PUSCH, бранови 

должини за пренос за код¬ните зборови #0 и #1, 

за секој посебно, секој од MCW#0symbPUSCH-

initial и NCW#1symbPUSCH-initial го 

означу¬ва¬ат бројот на симболи за пренос за 

соодветниот од кодните зборови #0 и #1, секој од 

KrCW#0 и KrCW#1 го означува бројот на битови 

во секој коден блок r за соодветниот од кодните 

зборови #0 и #1, и секој од CCW#0 и CCW#1 го 

означуваат бројот на кодни блокови во кои што 

е поделен сигналот за податоци во соодветниот 

од кодните зборови #0 и #1. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/437, A 61K 31/517, A 61K 39/395, 

A 61K 45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/04  

(11)  8767   (13) Т1 

(21)  2018/327   (22) 23/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261615082P  23/02/2012  US 

(96)  25/03/2013 EP13714497.8 

(97)  21/03/2018 EP2827900 

(73)  Array Biopharma, Inc. 

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WINSKI, Shannon, L.; LEE, Patrice, A. and 

KOCH, Kevin 

(54)  АМОРФНА ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК НА 

МОЗОК 

(57)  1  Аморфна цврста дисперзија којашто 

содржи аморфен N4-(4-([1,2,4]триазоло[1,5-

a]пиридин-7-илокси)-3-метилфенил)-N6-(4,4-

диметил-4,5-дихидрооксазол-2-ил) 

киназолин-4,6-диамин или аморфен (2-((4-((4-

([1,2,4]триазоло[1,5-a]пиридин-7-илокси)-3-

метилфенил)амино)киназолин-6-ил)амино)-4-

метил-4,5-дихидрооксазол-4-ил) 
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метанол и дисперзионен полимер, за употреба 

во лекување на локален или метастатичен рак 

на мозок којшто е предизвикан од ErbB2 

прекумерно-изразување или засилување, 

кадешто аморфната цврста дисперзија е 

употребена по претходен третман за рак на 

мозок или гради. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  A 63C 9/00, A 63C 5/075  

(11)  8768   (13) Т1 

(21)  2018/328   (22) 23/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE20141004783  02/04/2014  DE 

(96)  26/03/2015 EP15720270.6 

(97)  24/01/2018 EP3126020 

(73)  Steinbach Alpin 

Paβ Thurn Str. 10a A-6372 Oberndorf, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Steinbach, Christian  and WEBER, Brigitte 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ЗА ДАСКА 

ЗА ЛИЗГАЊЕ 

(57)  1  Систем за поврзување (10) за даска за 

лизгање (1), особено за даска за лизгање на снег 

за скијање, што содржи:  

- основна плоча (12) што се протега долж 

надолжна оска (L) од даската за лизгање со 

горна страна (12a), на која се распоредува чевел 

(2) или врзување, и понизок приклучок за 

поврзување (12b) на даската за лизгање, на кој 

основната плоча може да биде поврзана со 

даската за лизгање; 

каде што понискиот приклучок за поврзување е 

конфигуриран за предефинирано релативно 

движење помеѓу основната плоча и даската за 

лизгање во зависност од искривување на 

даската за лизгање со релативна ротација на 

основната плоча околу барем една точка на 

монтирање околу  зглоб на даската за лизгање; 

каде што понискиот приклучок за поврзување 

(12b) е конфигуриран за прилагодување на 

височината на висинска положба на основната 
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плоча во насока на висината нормално на 

надолжната оска (L), додека основната плоча 

(12) е пивотирачки поддржлива во барем една 

дополнителна точка на монтирање (M) и 

дополнително е подвижно поддржлива долж 

надолжната оска во водечка движечка врска и во 

однос на даската за лизгање, каде што 

водечката движечка врска покажува контура со 

траекторија закривена барем во делови, со што, 

за време на виткање на даската за лизгање, со 

зголемување на искривување, прилагодувањето 

на височината ефектира зголемувачка стоечка 

положба. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/675, A 61P 29/00, A 61P 19/02  

(11)  8769   (13) Т1 

(21)  2018/330   (22) 23/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261646538P  14/05/2012  US; 

US201261647478P  15/05/2012  US; 

US201261654292P  01/06/2012  US; 

US201261654383P  01/06/2012  US; 

US201261655527P  05/06/2012  US; 

US201261655541P  05/06/2012  US; 

US201361762225P  07/02/2013  US; 

US201361764563P  14/02/2013  US; 

US201361767647P  21/02/2013  US; 

US201361767676P  21/02/2013  US and 

US201361803721P  20/03/2013  US 

(96)  14/05/2013 EP13791356.2 

(97)  04/04/2018 EP2849758 

(73)  Antecip Bioventures II LLC 

630 Fifth Avenue New York, NY 10111, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  TABUTEAU, Herriot 

(54)  КОМПОЗИЦИИ КОИ ШТО ЈА ОПФАЌААТ 

ЗОЛЕДРОНСКАТА КИСЕЛИНА ИЛИ СРОДНИ 

СОЕДИНЕНИА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА 

ВОСПАЛИТЕЛНА БОЛКА И ПОВРЗАНИ 

СОСТОЈБИ 
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(57)  1  Золедронската киселина за употреба во 

лекување на комплексниот регион на синдром на 

болка кај сисари, при што оралната дозна форма 

која ја содржи золедронската киселина се дава 

во вкупната месечна доза на золедронската 

киселина која што е од околу 100 mg/m2 дo oколу 

600 mg/m2 израчунато по телесната површина 

на сисарот.  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4045, A 61K 31/433, A 61P 15/12

  

(11)  8770   (13) Т1 

(21)  2018/331   (22) 23/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201213411660  05/03/2012  US 

(96)  02/03/2013 EP13757880.3 

(97)  31/01/2018 EP2822552 

(73)  Knobler, Robert L. 

520 Pinetown Road Fort Washington, PA 19034, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Knobler, Robert L. 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА МЕНОПАУЗНИТЕ 

ВАЛУНЗИ СО РОПИНИРОЛ И ТИЗАНИДИН 

(57)  1  Aгонист D2, D3, или D4 на допамински 

рецептори и хемиско соединение кое што има 

седативни ефекти за употреба во лекување на 

менопaузните валунзи, при што тоа соединение 

кое што е агонист D2, D3, или D4 е допамински 

рецептор на Ропинирол, а соединение со 

седативни ефекти е Тизанидин.  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 19/00, C 12N 15/10, C 12N 15/63, C 

12N 15/90, C 12N 15/11, A 61K 38/46, A 61K 

48/00  

(11)  8771   (13) Т1 

(21)  2018/332   (22) 23/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261652086P  25/05/2012  US; 

US201261716256P  19/10/2012  US; 

US201361757640P  28/01/2013  US and 

US201361765576P  15/02/2013  US 
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(96)  15/03/2013 EP17163434.8 

(97)  28/02/2018 EP3241902 

(73)  The Regents of the University of 

California; University of Vienna and 

Charpentier, Emmanuelle 

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 

94607, US; Universitätsring 1 1010 Vienna, AT 

and Department Of Regulation in Infection 

Biology Max Planck Institute for Infection 

Biology 

Charitéplatz 1 

10117 Berlin, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JINEK, Martin; DOUDNA CATE, James 

Harrison; LIM, Wendell; QI, Lei; CHARPENTIER, 

Emmanuelle; CHYLINSKI, Krzysztof and 

DOUDNA, Jennifer A. 

(54)  МЕТОДИ И КОМПОЗИЦИИ ЗА RNA-

НАСОЧЕНА ЦЕЛ НА DNA МОДИФИКАЦИЈА И 

ЗА RNA НАСОЧЕНА МОДУЛАЦИЈА НА 

ТРАНСКРИПЦИЈА 

 

(57)  1  Состав кој содржи: 

(а) химеричен Cas9 протеин или полинуклеотид 

кој го кодира наведениот химеричен Cas9 

протеин, каде што химеричниот Cas9 протеин 

содржи модифициран Cas9 протеин кој има 

намалена активност на нуклеаза во споредба со 

соодветниот Cas9 од дивиот тип и содржи 

хетерологен полипептид кој: 

(i) има DNA модифицирачка активност, или 

(ii) покажува можност за зголемување или 

намалување на транскрипцијата, или 

(iii) има ензимска активност која модифицира 

полипептид поврзан со DNA; 

и 

(b) DNA-таргетирачка RNA, или еден или повеќе 

DNA-полинуклеотиди кои ја кодираат 

наведената DNA-таргетирачка RNA, каде што 

наведената DNA-таргетирачка RNA содржи: 

(i) сегмент за таргетирање на DNA кој содржи 

нуклеотидна секвенца која е комплементарна на 

секвенца во таргетирање на DNA, и 

(ii) сегмент врзувачки врз протеините којшто е во 

интеракција со наведениот химеричен Cas9 

протеин, каде што сегментот за врзување на 

протеините содржи два комплементарни 

протега на нуклеотиди кои хибридизираат за да 

формираат  двојно верижен RNA (dsRNA) 

дуплекс. 

  

, има уште 20 патентни барања 
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(51)  F 01K 17/00, F 01K 17/02, F 01K 23/04, F 

01K 25/04, F 01K 25/06, F 01K 25/10, F 02C 

7/143  

(11)  8772   (13) Т1 

(21)  2018/333   (22) 24/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  BE20130000478  09/07/2013  BE 

(96)  01/07/2014 EP14739975.2 

(97)  04/04/2018 EP3033498 

(73)  P.T.I. and Van Beveren, Petrus, Carolus 

4631 BB Hoogerheide, NL and 4631 BB 

Hoogerheide, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  VAN BEVEREN, Petrus Carolus 

(54)  МЕТОД ЗА ВРАЌАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ТОПЛИНАТА И КОМПРЕСОР ЗА 

УПОТРЕБА ВО СПОМЕНАТИОТ МЕТОД 

(57)  1  Метод за враќање и зголемување на 

топлината кој што опфаќа циклуси на следните 

последова-телни чекори  

 

a. - обезбедување на оперативна течност кое 

што опфаќа течна фаза во млазот на опе¬ра-

тив¬на¬та течност (11); 

б. – префрлување на топлина (20) во млазот на 

оперативната течност (11) за делумно испа-

ру¬ва¬ње на оперативната течност во течна 

фаза за да се добие двофазен млаз на 

оператив-на¬та течност (12) во течна фаза и 

гасна фаза; 

в. - компримирање (30) на двофазниот млаз на 

оперативната течност (12) така да се зголеми 

температурата и притисокот на оперативната 

течност и да испари оперативната течност во 

течната фаза; и 

г. - префрлување на топлина (40, 60) од млазот 

на оперативната течност (13, 14, 15) по пат на 

кондензација на оперативната течност. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/404, A 61K 47/14, A 61K 9/48, A 

61K 47/44, A 61K 9/10, A 61K 47/24  

(11)  8773   (13) Т1 

(21)  2018/334   (22) 24/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20080157748  06/06/2008  -- 

(96)  04/06/2009 EP09757593.0 

(97)  21/02/2018 EP2299987 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MESSERSCHMID, Roman; BINDER, Rudolf; 

BOCK, Thomas and BROX, Werner 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМА 

ВО КАПСУЛА КОЈАШТО СОДРЖИ 

СУСПЕНЗИЈА НА ФОРМУЛАЦИЈА НА 

ИНДОЛИНОН ДЕРИВАТ 

(57)  1  Формулација на активната супстанција 3-

Z-[1-(4-(N-((4-метил-пиперазин-1-ил)-метил-

карбонил)-N-метил-амино)-анилино)-1-фенил-

метилен]-6-метоксикарбонил-2-индолин-

моноетансулфонат којашто содржи вискозна 

липидна суспензија на активната супстанција од 

1 до 90 wt.% од средната низа на триглицериди, 

1 до 30 wt.% од тешки масти и 0.1 до 10 wt.% од 

лецитин.  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 401/08, C 07D 401/06, 

C 07D 401/14, C 07D 211/32, A 61K 31/4545, A 

61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 25/28, A 61P 9/00

  

(11)  8774   (13) Т1 

(21)  2018/335   (22) 24/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20130003949  07/08/2013  -- 

(96)  09/07/2014 EP14738740.1 

(97)  28/02/2018 EP3030554 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, Hans-

Peter 

(54)  ПИПЕРИДИН УРЕА ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија избрани од групата  

 

Бр. Име 

"A1" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина метил-m-толил-амид 

"A2" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина метил-p-толил-амид 

"A3" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (3-метокси-фенил)-метил-амид 

"A4" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (4-метокси-фенил)-метил-амид 

"A5" 4-(4-метил-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-

метил-амид 

"A6" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-

метил-амид 

"A7" 4-(3-флуоро-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метоксифенил)-метил-

амид 

"A8" 4-(4-флуоро-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метоксифенил)-метил-

амид 

"A9" 4-(4-хлоро-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-

метил-амид 

"A10" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (3-цијано-фенил)-метил-амид 

"A11" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (4-цијано-фенил)-метил-амид 

"A12" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (3-флуоро-фенил)-метил-амид 

"A13" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 
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киселина (4-флуоро-фенил)-метил-амид 

"A14" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина етил-(4-метоксифенил)-амид 

 

 

 

(продолжение) 

Бр. Име 

"A15" 4-бензоил-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (2-хидрокси-етил)-(4-метокси-фенил)-

амид 

"A16" (4-бензоил-пиперидин-1-ил)-(2,3-

дихидро-индол-1-ил)-метанон 

"A17" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(4-метил-

бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон 

"A18" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(4-метокси-

бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон 

"A19" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(3-флуоро-

бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон 

"A20" (2,3-дихидро-индол-1-ил)-[4-(4-флуоро-

бензоил)-пиперидин-1-ил]-метанон 

"A21" [4-(4-хлоро-бензоил)-пиперидин-1-ил]-

(2,3-дихидро-индол-1-ил)-метанон 

"A22" (4-бензоил-пиперидин-1-ил)-(3,4-

дихидро-2H-кинолин-1-ил)-метанон 

"A23" 4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-

пиперидин-1-карбоксилна киселина (4-метокси-

фенил)-метил-амид 

"A24" 4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-

пиперидин-1-карбоксилна киселина етил-(4-

метокси-фенил)-амид 

"A25" 4-(3-метил-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-

метил-амид 

"A26" 4-(3-метил-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина етил-(4-метокси-фенил)-

амид 

"A27" 4-(3-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метокси-фенил)-

метил-амид 

"A28" 4-(3-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина етил-(4-метокси-фенил)-

амид 

"A29" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-

пиперидин-1-карбоксилна киселина (4-метокси-

фенил)-метил-амид 

"A30" 4-{4-[1-(2-метокси-етил)-1H-пиразол-4-

ил]-бензоил}-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина (4-метоксифенил)-метиламид 

"A31" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина {4-[1-(2-метокси-етил)-

1H-пиразол-4-ил]-фенил}-метил-амид 

"A32" 4-{4-[1-(2-метокси-етил)-1H-пиразол-4-

ил]-бензоил}-пиперидин-1-карбоксилна 

киселина {4-[1-(2-метокси-етил)-1H-пиразол-4-

ил]-фенил}-метил-амид 

 

 

(продолжение) 

Бр. Име 

"A33" 4-[4-(1-етил-1H-пиразол-4-ил)-бензоил]-

пиперидин-1-карбоксилна киселина (4-метокси-

фенил)-метил-амид 

"A34" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина [4-(1-етил-1H-пиразол-4-

ил)-фенил]-метил-амид 

"A35" 4-{4-[1-(2-пиролидин-1-ил-етил)-1H-

пиразол-4-ил]-бензоил}-пиперидин-1-

карбоксилна киселина (4-метоксифенил)-

метиламид 

"A36" 4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбоксилна киселина метил-{4-[1-(2-

пиролидин-1-ил-етил)-1H-пиразол-4-ил]-

фенил}-амид 

"A37" 4-{4-[1-(2-пиролидин-1-ил-етил)-1H-

пиразол-4-ил]-бензоил}-пиперидин-1-

карбоксилна киселина метил-{4-[1-(2-

пиролидин-1-ил-етил)-1H-пиразол-4-ил]-

фенил}-амид 

"A38" 4-(4-метансулфониламино-бензоил)-

пиперидин-1-карбоксилна киселина метил-

фенил-амид 

"A39" [(4-бензоил-пиперидин-1-карбонил)-

фенил-амино]-оцетна киселина етил естер 

"A40" {[4-(4-метокси-бензоил)-пиперидин-1-

карбонил]-фенил-амино}-оцетна киселина етил 
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естер 

"A41" N-етил-4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-

N-(4-метоксифенил)пиперидин-1-карбоксамид 

 

"A42" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(6-

метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

"A43" N-етил-N-(4-метоксифенил)-4-(6-

метоксипиридин-3-карбонил)пиперидин-1-

карбоксамид 

"A44" 4-бензоил-N-(6-метокси-3-пиридил)-N-

метил-пиперидин-1-карбоксамид 

"A45" N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-4-(3-

метилбензоил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A46" N-(6-метокси-3-пиридил)-N-метил-4-(4-

метилбензоил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A47" 4-(3-метоксибензоил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид 

"A48" 4-[4-(1-етилпиразол-4-ил)бензоил]-N-(6-

метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

 

(продолжение) 

Бр. Име 

"A49" 4-(4-метоксибензоил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид 

"A50" 4-(3-флуоробензоил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид 

"A51" 4-(4-флуоробензоил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)-N-метилпиперидин-1-карбоксамид 

"A52" 4-(4-метокси-3-метил-бензоил)-N-(6-

метокси-3-пиридил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

"A53" N-(4-метоксифенил)-4-(6-

метоксипиридин-3-карбонил)-N-метил-

пиперидин-1-карбоксамид 

"A54" 4-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)бензоил]-

N-(4-метоксифенил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

"A55" N-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-

4-(4-метоксибензоил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

"A56" 4-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)бензоил]-

N-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-N-метил-

пиперидин-1-карбоксамид 

"A57" 4-[4-(1-Етил-1H-пиразол-4-ил)-бензоил]-

пиперидин-1-карбоксилна киселина [4-(1-етил-

1H-пиразол-4-ил)-фенил]-метиламид 

"A58" N-(4-цијанофенил)-4-(4-

метоксибензоил)-N-метилпиперидин-1-

карбоксамид 

"A59" N-(4-цијанофенил)-N-(2-хидроксиетил)-

4-(4-метоксибензоил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A60" N-(6-цијано-3-пиридил)-4-(4-

метоксибензоил)-N-метилпиперидин-1-

карбоксамид 

"A61" N-(4-цијанофенил)-4-(3-флуоро-4-

метокси-бензоил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

"A62" N-(4-цијанофенил)-N-(2-хидроксиетил)-

4-(4-метокси-3-метил-бензоил)пиперидин-1-

карбоксамид 

"A63" N-(4-цијанофенил)-4-(3-флуоро-4-

метокси-бензоил)-N-(2-

хидроксиетил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A64" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-

метоксибензоил)-N-(4-

метоксифенил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A65" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метокси-3-

метил-бензоил)-N-(4-метоксифенил)пиперидин-

1-карбоксамид 

 

(продолжение) 

Бр. Име 

"A66" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(2-

хидроксиетил)-N-(4-метоксифенил)пиперидин-

1-карбоксамид 

"A67" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-метокси-3-

метил-бензоил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A68" 4-(3-флуоро-4-метокси-бензоил)-N-(2-

хидроксиетил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)пиперидин-1-карбоксамид 

"A69" N-(2-хидроксиетил)-4-(4-

метоксибензоил)-N-(6-метокси-3-

пиридил)пиперидин-1-карбоксамид 
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"A70" 4-(4-метоксибензоил)-N-(6-

метоксипиридазин-3-ил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

"A71" 4-(4-метоксибензоил)-N-(2-

метоксипиримидин-5-ил)-N-метил-пиперидин-1-

карбоксамид 

 

и нивни фармацевтски прифатливи солвати, 

соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи 

нивни смеси во сите односи. 

  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 213/82, C 07D 401/14, C 07D 403/10, 

C 07D 401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00  

(11)  8775   (13) Т1 

(21)  2018/336   (22) 25/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261647174P  15/05/2012  US and 

US201361790967P  15/03/2013  US 

(96)  09/05/2013 EP13730652.8 

(97)  21/02/2018 EP2861579 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DODD, Stephanie Kay; FURET, Pascal; 

GROTZFELD, Robert Martin; JONES, Darryl 

Brynley; MANLEY, Paul; MARZINZIK, Andreas; 

PELLE, Xavier Francois Andre; SALEM, Bahaa; 

SCHOEPFER, Joseph and JAHNKE, Wolfgang 

(54)  БЕНЗАМИД ДЕРИВАТИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА ABL1, 

ABL2 И BCR-ABL1 

(57)  1  Соединението со формулата (I): 

  

 

 назначено со тоа, што: 

R1 е пиразолил; каде што наведениот 

пиразолил е несупституиран или супституиран 

со 1 до 2 R6 групи;  

R2 е пиролидинил; каде што наведениот 

пиролидинил е супституиран со една R7 група; 

R3 е одбрано од водород и хало; 

R4 е одбрано од -SF5 и -Y2-CF2-Y3;  

R6 при секое појавување е независно 

одбрано од водород, хидрокси, метил, метокси, 

циано, трифлуорометил, хидрокси-метил, хало, 

амино, флуоро-етил, етил и циклопропил; 

R7 е одбрано од хидрокси, метил, хало, 

метокси, хидрокси-метил, амино, метил-амино, 

амино-метил, трифлуорометил, 2-

хидроксипропан-2-ил, метил-карбонил-амино, 

диметил-амино, 2-амино-3-метилбутаноил)окси, 

карбокси, метокси-карбонил, фосфоноокси, 

циано и амино-карбонил; 

Y е одбрано од CH и N; 

Y1 е одбрано од CH и N;  

Y2 е одбрано од CF2, O и S(O)0-2; и 

Y3 е одбрано од водород, хлоро, флуоро, 

метил, дифлуорометил и трифлуорометил; или 

негови фармацевтски прифатливи соли. 

  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 409/04, C 07D 413/12, C 07D 333/64, 

C 07D 333/66, C 07D 417/12, C 07D 409/10, C 

07D 409/12, C 07D 413/04, A 61K 31/381, A 61P 

35/00  
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(11)  8776   (13) Т1 

(21)  2018/337   (22) 25/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361766439P  19/02/2013  US 

(96)  12/02/2014 EP14708992.4 

(97)  28/02/2018 EP2958907 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PEUKERT, Stefan; HE, Guo; BURKS, 

Heather Elizabeth; DECHANTSREITER, Michael 

A.; NUNEZ, Jill; SPRINGER, Clayton; SUN, 

Yingchuan; THOMSEN, Noel Marie-France; TRIA, 

George Scott and YU, Bing 

(54)  БЕНЗОТИОФЕН ДЕРИВАТИ И СОСТАВИ 

ОД ИСТИТЕ КАКО АГЕНСИ ЗА СЕЛЕКТИВНА 

ДЕГРАДАЦИЈА НА ЕСТРОГЕН РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Соединение со формулата I: 

  

назначено со тоа, што: 

n е одбрано од 0, 1 и 2; 

m е одбрано од 0, 1 и 2;¬¬¬  

X е одбрано од O и NR6; при што R6 е C1-

4алкил; 

Y1 е одбрано од N и CR7; при што R7 е 

одбрано од водород и C1-4алкил; 

R1 е водород; 

R2 е одбрано од водород и хало;  

R3 е одбрано од -CH2CH2R8b и -

CR8a=CR8aR8b; при што секое R8a е 

независно одбрано од водород, флуоро и C1-

4алкил; и R8b е одбрано од -C(O)OR9a,                              

-C(O)NR9aR9b, -C(O)NHOR9a, -C(O)X2R9a и 5-6 

член хетероарил одбран од: 

 

 

при што испрекинатата линија ја укажува 

точката на прикачување со -CH2CH2 или -

CR8a=CR8a од R3; при што X2 е C1-4алкилен; 

R9a и R9b се независно одбрани од водород, 

C1-4алкил, хидрокси-супституиран-C1-4алкил, 

хало-супституиран-C1-4алкил и -X4R10; при 

што X4 е одбрано од врска и C1-3алкилен; и 

R10 е 4-6 член заситен прстен што содржи 1 до 

3 атоми независно одбрани од O, N и S; при 

што наведениот хетероарил од R8b е 

несупституиран или супституиран со 1 до 3 

групи независно одбрани од C1-4алкил и C3-

8циклоалкил;  

R4 е одбрано од водород, C1-4алкил, хало 

и C1-3алкокси; 

R5 е одбрано од C6-10арил и 5-6 член 

хетероарил одбран од: 

 

 

при што испрекинатата линија ја укажува 

точката на прикачување со бензотиофен 

јадрото; при што наведениот C6-10арил или 

хетероарил од R5 е супституиран со 1 до 3 

групи одбрани од -X3-R5a и R5a; при што X3 е 

метилен; R5a е одбрано од хидрокси, амино, 

C1-4алкил, хало, нитро, циано, хало-
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супституиран-C1-4алкил, циано-супституиран-

C1-4алкил, хидрокси-супституиран-C1-4алкил, 

хало-супституиран-C1-4алкокси, C1-4алкокси, -

SF5, -NR11aR11b, -C(O)R11a, C3-8циклоалкил и 

4-7 член заситен, незаситен или парцијално 

заситен прстен што содржи еден до 4 

хетероатоми или групи одбран од O, NH, C(O) и 

S(O)0-2; при што R11a и R11b се независно 

одбрани од водород и C1-4алкил; или R11a и 

R11b заедно со азотот на кој тие се обата 

прикачени формираат 4 до 7 член заситен 

прстен што содржи еден друг хетероатом или 

група одбрана од O, NH, и S(O)0-2; при што 

наведениот 4-7 член прстен од R5a може да е 

несупституиран или супституиран со C1-4алкил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 498/04, A 61K 45/06  

(11)  8777   (13) Т1 

(21)  2018/338   (22) 25/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161505685P  08/07/2011  US 

(96)  02/07/2012 EP12735409.0 

(97)  14/03/2018 EP2729474 

(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)  LEDGARD, Andrew James 

(54)  (ТИЕНО[2,3-B][1,5]БЕНЗОКСАЗЕПИН-4-

ИЛ)ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ДВОЈНО АКТИВНИ Н1 ИНВЕРЗНИ 

АГОНИСТИ/5НТ2А АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формулата 

 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  H 04L 29/06, G 07C 5/00, G 07C 5/08  

(11)  8778   (13) Т1 

(21)  2018/339   (22) 27/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20050707448P  11/08/2005  US 

(96)  11/08/2006 EP06824809.5 

(97)  21/03/2018 EP1922822 

(73)  WI-Tronix, LLC 

413 Foxborough Trail Bolingbrook, IL 60440-

4835, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JORDAN, Lawrence, B. 

(54)  УНИВЕРЗАЛЕН СИСТЕМ ЗА СНИМАЊЕ 

НА НАСТАНИ/ПОДАТОЦИ 

(57)  1  Уред за комуникација сместен на  

мобилен уред кој има мноштво на снимачи на 

настани/податоци (104), кои работат според 

претходно определен протокол за комуникација, 

притоа некои од споменатите комуникациски 
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протоколи, различни од останатите наведени 

комуникациски протоколи, апаратот содржи: 

меморија (122) приспособена за складирање на 

наведените предодредени комуникациски 

протоколи за секоја од мноштвото на снимачи за 

настани / податоци; 

процесор (120) прилагоден за динамичка 

определба на конфигурацијата на рекордер на 

настани / податоци за мноштвото на снимачи за 

настани / податоци, за да го избере протоколот 

за комуникација врз основа на конфигурацијата 

на снимачот на настани / податоци и за 

конфигурирање на EDR интерфејс (110) за 

комуникација со настани / рекордер со податоци 

(104) со користење на избраниот протокол за 

комуникација; и 

EDR интерфејсот (110) е прилагоден да 

комуницира со снимачот на настани / податоци 

користејќи го избраниот протокол за 

комуникација. 

  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  C 07H 21/02, A 61K 9/127, A 61K 31/7105, A 

61K 48/00  

(11)  8779   (13) Т1 

(21)  2018/340   (22) 27/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20090265653P  01/12/2009  US 

(96)  30/11/2010 EP10835016.6 

(97)  14/02/2018 EP2506857 

(73)  Translate Bio, Inc. 

200 Sidney Street, Suite 310 Cambridge, MA 

02139, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

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

HEARTLEIN, Michael and CONCINO, Michael 

(54)  ИСПОРАКА НА iRNK ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ЕКСПРЕСИЈА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ 

ВО ЧОВЕЧКИ ГЕНЕТСКИ ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Фармацевтска композиција за употреба 

во постапка на лекување на болеста кај субјекти 

која е резултат на дефицијенција на протеини, 

фармацевтска композиција која содржи: 
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носител на трансфер и најмалку една  iRNK 

молекула која го кодира наведениот протеин, 

носител на трансфер кој содржи еден или повеќе 

катионски липиди, еден или повеќе некатијонски 

липиди и еден или повеќе липиди 

модифицирани со ПЕГ, при што носителот за 

трансфер е липоза, а големината на ноителто на 

трансфер е помала од 100 nm, 

и при што фармацевтска композиција 

преференцијално се дистирбуира во клетките на 

црн дроб после примена на субјектот, а 

кодираниот протеин се експримира во клетките 

на црниот дроб на субјектот. 

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  H 01C 7/12, H 01H 37/08  

(11)  8781   (13) Т1 

(21)  2018/341   (22) 27/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  SI20100000063  19/02/2010  SI 

(96)  18/02/2011 EP11713385.0 

(97)  07/03/2018 EP2537164 

(73)  CRDCE d.o.o. 

Stegne 25A 1000 Ljubljana, SI 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  JURICEV, Igor; BURGER, Miran and 

VUKOTIC, Milenko 

(54)  ПРЕКИНУВАЧ НА КОЛО ЗА ВИШОК 

НАПОН СО РОТИРАЧКИ ДИСК И 

ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОП ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА СИГУРНОСТА ПРИ РАБОТЕЊЕТО 

(57)  1  Прекинувач на коло за вишок напон со 

ротирачки диск (4) и електричен склоп на 

компонента (2) заради подобрување на 

сигурноста во работата, при што електронски се: 

 

1. Прекинувач на коло за вишок напон со 

ротирачки диск и електронски склоп на 

компонента (2) се состои од резистор со 

позитивен термички коефициент кој е поврзан во 

паралела со GDT гасен прекинувач на коло кој 
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се состои од гасни прекинувачи на коло (2б и 2ц); 

дека заедничката точка на излез на резисторот 

(2д) и ГДТ гасниот прекинувач на коло се одвива 

преку термички елемент (V), кој истовремено е 

прва спојна електрода (2ф) распоредена на 

варисторно тело (2а); дека електронската 

склопка на компонентата (2) функционира на 

начин што во случај на брзи транзициони 

периоди, операбилна е гранка со ГДТ гасниот 

прекинувач на коло, и во случај на спорадично 

зголемен напон, операбилна е гранката преку 

резистор (2д); дека резисторот (2д) со позитивен 

термички коефициент е конфигуриран за да ја 

ограничува струјата преку варисторот (2а), кога 

впечатливиот напон на спојните терминали го 

надминува напонскиот праг на варисторот (2а); 

дека варисторот (2а) е конфигуриран за да се 

префрли во ниска омичка состојба, со што се 

овозможува високата струја да поминува низ 

варисторот (2а) и со тоа да се овозможи 

функционирање на надворешната пренапонска 

заштита; карактеризирана со тоа што 

префрлувањето на првите приклучни електроди 

(2ф) го активира ротирачкото движење на 

ротирачкиот диск (4).  

  

, има уште 2 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 231/12, A 61K 31/415, A 61P 25/00, A 

61P 27/02, A 61P 27/12, A 61P 3/04, A 61P 3/10, 

A 61P 43/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 

13/12, A 61P 11/00, A 61P 3/00  

(11)  8783   (13) Т1 

(21)  2018/342   (22) 27/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  JP20130053195  15/03/2013  JP; 

JP20130127318  18/06/2013  JP and 

US201361791164P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14763385.3 

(97)  21/02/2018 EP2975028 

(73)  Japan Tobacco, Inc. 

2-1, Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo 105-

8422, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MOTOMURA, Takahisa and SHOMI, Gakujun 

(54)  ПИРАЗОЛ-АМИДНО СОЕДИНЕНИЕ И 

ОТТАМУ МЕДИЦИНСКИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение коешто е претставено со 

формулата [I]: 
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кадешто n е 1 или 2, 

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов солват. 

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 

61K 38/17  

(11)  8784   (13) Т1 

(21)  2018/343   (22) 30/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB0908613  20/05/2009  GB 

(96)  19/05/2010 EP16176249.7 

(97)  18/04/2018 EP3112377 

(73)  Immunocore Ltd. 

Milton Park Abingdon OX14 4RY Oxfordshire, 

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)  LI, Yi; JAKOBSEN, Bent Karsten and 

VUIDEPOT, Annelise Brigitte 

(54)  БИФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ 

(57)  1  Бифункционална молекула која што 

содржи полипептиден врзувачки партнер 

специфичен за да-ден pMHC епитоп, и 

полипептид на имунолошкиот ефектор, при што 

N-завршетокот на pMHC врзу¬вач¬киот партнер 
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е поврзан со C-завршетокот на полипептид  на 

имунолошкиот ефектор, ПОД УСЛОВ АКО 

споменатиот полипептиден врзувачки партнер 

не е T-клеточен рецептор што го содржи алфа 

син¬џирот НИЗА ИД Бр: 7 и бета синџирот НИЗА 

ИД Бр: 9, и каде што полипептидот на 

имунолошкиот ефектор е цитокин.  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/14, C 07K 16/24, A 61K 39/00  

(11)  8785   (13) Т1 

(21)  2018/344   (22) 30/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20110185763  19/10/2011  -- and 

US201161548744P  19/10/2011  US 

(96)  19/10/2012 EP12775247.5 

(97)  21/02/2018 EP2768859 

(73)  Galapagos N.V. and MorphoSys AG 

2800 Mechelen, BE and 82152 Planegg, 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)  BÜLTMANN, Andreas; MÜHLBACHER, 

Robert; GARCIA, Teresa; BRYS, Reginald 

Christophe Xavier; NELLES, Luc and CONRATH, 

Katja 

(54)  АНТАГОНИСТИ НА IL17C ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ВОСПАЛИТЕЛНИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Изолирано антитело или дел од антитело 

специфичен за IL17C за употреба при 

третира¬њето на воспалително пореметување, 

каде што споменатото воспалително 

пореметување е бело¬дроб¬но вос¬палување, 

ревматоиден артритис и / или хронично 

опструктивно белодробно заболува¬ње (COPD), 

каде што IL17C се состои од аминокиселини од 

НИЗА ИД Бр.: 181, и каде што спомена¬тото 

антитело го блокира врзувањето на IL17C за 

IL17RE.  

, има уште 6 патентни барања 



 

 

П а т е н т и    79 | 
С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

 

 

(51)  C 07K 16/18, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  8836   (13) Т1 

(21)  2018/345   (22) 30/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161553131P  28/10/2011  US and 

US201261711208P  08/10/2012  US 

(96)  26/10/2012 EP12844433.8 

(97)  18/04/2018 EP2771031 

(73)  Prothena Biosciences Limited 

Adelphi Plaza Upper George's Street Dún 

Laoghaire Co. Dublin, A96 T927, IE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SALDANHA, Jose and NIJJAR, Tarlochan S. 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИШТО 

ПРЕПОЗНАВААТ АЛФА-СИНУКЛЕИН 

(57)  1  Антитело коешто врзува алфа синуклеин, 

коешто содржи зрела тешка низа на варијабилен 

регион којашто има аминокиселинска секвенца 

на SEQ ID NO:10, зрела лесна низа на 

варијабилен регион којшто има 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:5, 

тешка низа на константен регион којашто има 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID No: 32 со 

или без C-терминален лизин и лесната низа на 

константен регион којашто има 

аминокиселинска секвенца означена SEQ ID No: 

13.  

, има уште 4 патентни барања 
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(51)  B 01J 19/00  

(11)  8837   (13) Т1 

(21)  2018/346   (22) 30/04/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20090143092P  07/01/2009  US 

(96)  04/01/2010 EP10700130.7 

(97)  11/04/2018 EP2385875 

(73)  Swedish Biomimetics 3000 LTD 

Hethel Engineering Centre, Chapman Way 

Hethel, Norwich NR14 8FB, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PREWER, Andrew, Richard, Russell 

(54)  ДУАЛНО МОБИЛНА ФАЗНА АПАРАТУРА 

И ПОСТАПКА 

(57)  1  Систем за изложување на 

лонгитудинална мобилна продолжена цврста 

фаза (1) кон множество на последователни 

постапки, којшто содржи повеќе фазно контактни 

уреди (400, 401, 500) за контактирање на 

мобилната продолжена цврста фаза (2), секој 

фазен контактен уред содржи (i) спроводник (3) 

којшто е кружен или не е кружен во 

трансверзален напречен пресек и дефинира 

лумен коишто ги содржи двете проточни флудни 

фази (2) и мобилната продолжена цврста фаза 

(1), (ii) флуидни фазни портови (7, 8) во 

комуникација со луменот за да се овозможи влез 

на флуидната фаза во луменот, протекување 

низ него и излез од него, и (iii) цврсти фазни 

портови (9, 10) во комуникација со луменот за да 

се овозможи влез на цврстата мобилна фаза во 

луменот, движење низ него и излез од него, 

фазниот контактен уред е адаптиран за 

превенција на излегувањето на флуидот од 

неговата внатрешност низ цврстите фазни 

портови; кадешто: 

 

системот е подесен за да патеката на цврстата 

фаза биде дефинирана помеѓу 

последователните фазни контактни уреди (400, 

401, 500) за да цврстата фаза може да се 

пометува низ последователните фазни 

контактни уреди една по една; 
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прв фазен контактен уред (400) и втор фазен 

контактен уред (401) се оставени 

последователно долж патеката и се подесени да 

примат флуид од заедничкиот прв извор на 

флуид; 

трет фазен контактен уред (500) долж патеката 

е подесен да прими флуид од заедничкиот втор 

извор на флуид.  

  

, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  C 03C 11/00, C 03C 3/085, C 03C 3/083  

(11)  8871   (13) Т1 

(21)  2018/347   (22) 02/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)   

(96)  21/12/2015 EP15201520.2 

(97)  07/02/2018 EP3184494 

(73)  ADF Materials GmbH 

Maulbertschgasse 11 1190 Wien, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Isaev, Alexander 

(54)  ХЕМИСКИ СОСТАВ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ШУПЛИВА СФЕРИЧНА СТАКЛЕНА 

ЧЕСТИЧКА СО ВИСОКА КОМПРЕСИВНА 

СИЛА 

(57)  1  Шуплива сферична стаклена честичка, 

којашто содржи: 

 

aлуминиум оксид Al2O3, силициум диоксид SiO2 

и барем еден метален оксид, кадешто 

металниот оксид е избран од групата составена 

од алкални метални оксиди и земно алкални 

метални оксиди; 

кадешто односот на алуминиумови атоми со 

алкални метални атоми е околу 1:1 и односот на 

алуминиумови атоми со земно алкалните 

метални атоми е околу 2:1; 

кадешто шупливата сферичнa стаклена 

честичка има дијаметар на честичка од помеѓу 

100 и 400 микрони; 

со клаузула дека шупливата сферична стаклена 

честичка е слободна од бор. 
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, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/4184, A 61K 31/519, A 61K 

31/7076, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 

39/395, A 61P 35/00, A 61P 35/02  

(11)  8872   (13) Т1 

(21)  2018/348   (22) 02/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20070012762P  10/12/2007  US 

(96)  10/12/2008 EP12177257.8 

(97)  28/02/2018 EP2564846 

(73)  BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 

4505 Emperor Blvd. Durham, NC 27703, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Bantia, Shanta; Breitfeld, Philip and Babu, 

Yarlagadda Sudhakara 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ХЕМАТОЛОШКИ КАНЦЕРИ СО УПОТРЕБА НА 

PNP ИНХИБИТОРИ КАКО ШТО Е 

ФОРОДЕЗИН ВО КОМБИНАЦИЈА СО АНТИ-

CD20 АГЕНСИ 

(57)  1  Употреба на Фородезин во комбинација 

со Ритуксимаб во подготвување на лек за 

лекување на хематолошки рак.  

, има уште 20 патентни барања 
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(51)  A 61J 1/05, A 61J 1/20, A 61J 1/14, A 61J 

1/10  

(11)  8873   (13) Т1 

(21)  2018/349   (22) 02/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  BR2010PI03460  29/09/2010  BR 

(96)  02/09/2011 EP11827834.0 

(97)  07/02/2018 EP2623085 

(73)  Caetano, Norival 

Rua Dom Armando Lombardi 80 apto. 46 A 

05616-010 Sao Paulo, BR 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Caetano, Norival 

(54)  КЕСА ЗА РАСТВОРАЊЕ НА ЛЕК 

(57)  1  Кеса за растворање на лек (1) наменета 

да содржи одредн волумен на течна супстаца 

(СМ) која треба да се даде на пациент по пат на 

инектирање, навендата кеса (1) сочинува две 

рути за пристап, една нарекувана влезна врата 

(3) и друга нарекувана излезна врата (4) влензта 

врата (3) на предметната кеса (1) вклучува еден 

елемент за филтрација (17), пставен така што да 

задржува секоја честичка која не смее да влезе 

во кесата (1) како и апарат за затворање на влез 

(6) кој може да биде селективно отворен или 

затворен, 

Наведената влезна врата (3) која има игли за 

задржување (22) за да прими шише (37) со 

претходно поставен безбедносен апарат (2) кој 

овозможува шишето (37) со безбедносен апарат 

да биде поврзано со влезната врата неповратно; 

истата влезна врата има влезен регион за 

прекршување (29) поврзан со апарат за 

затворање на влез (6) кој мора да биде успечно 

скршен за да се овозможи отворање; 

наведената влезна врата (3) има влезен капак 

(25) кој заштитува и прекрива и шилец и игли за 

задржување (22), наведениот влезен капак (25) 

има влезен прстен (24) кој го поврзува со 

структурата на наведената влезна врата, 

наведениот влезен капак (25) е поврзан со 

неговиот влезен прстне (24) со влезна линија за 

ослабување (26) која мора да се скрши за да се 
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овозможи одделување на влезниот капак (25); 

предметната кеса (1), во однос на излезната 

врата (4) исто така има апарат за отворање на 

влез (6) кој може селективно да се отвори или 

затвори, споменатата излезна врата (4) има 

излезен регион за прекршување (29) поврзан со 

апарат за затворање на влез (6) кој мора 

успешно да се скрши за да се овозможи негово 

отворање; 

споменатат излезна врата (4) има излезен капак 

(25) кој ја штити и кој има излезен престен (24) 

кој се поврзува со структурата на споменатата 

излезна врата (4), споменатиот излезен капак 

(25) е споен со неговиот излезен прстен (24) со 

излезна линија за ослабување (26) која мора да 

биде прекршена за да се овозможи одделување 

на излезниот капак (25), 

карактеризиран во таа кеса (1), 

во однос на нејзината влезна врата (3), има 

влезна цевка (C) на долниот крај на структурата 

на кесата (1), споменатата везна цевка (C) 

прима спој на сектор на влезна цевка (5) кој 

сочинува целосна екстензија на апаратот за 

затворање, кој е дополнет до влезна мобилна 

конекција (7); 

апарат за затворање на влез (6) има влезна 

централна проекција (8) поврзана со структурата 

на споемнатиот апарата за затворање на влез 

(6) со пар на влезни радијални продоленија (9), 

споменатата влезна централна проекција (8) е 

всушност склопена внатрешно во влезен 

тубуларен сектор (10) кој е продоление на 

секторот на влезна цевка (5) и служи за 

склошување на влезна мобилна конекција (7), и 

апарат за затворање на влез (6) и влезна 

мобилна конекција (7) се компоненти 

дизајнирани да се дозволи заедничко 

склопување на истите се додека влезен 

тубуларен сектор (10) на апаратот за затворање 

на влез (6) е со таква големина да може да се 

стави во влезната мобилна конекција (7), 

останувајќи помеѓу влезен тубуларен и 

надворешен ѕид (11) на влезна мобилна 

конекција (7) и влезна внатрешна проекција (1) 

еднаква со тубуларен профил; 

влезната мобилна конекција (7) е внатрешно 

поставена со влезен ѕид за затворање (13) кој 

централно има влезен тркалезен отвор (14) со 

големина на дијаметар за да биде целосно 

затворен со крајот (8А) на влезната централна 

проекција (8) инкорпорирана со апаратот за 

затворање на влез (6); 

влезната мобилна конекција (7) претставува 

влезна тубуларна екстензија (15) која влегува во 

комора (16) во која се наоѓа единица на 

филтрирачки елемент (17), споменатат комора 

претставува рута на поминување (18) која 

продолжува во тубуларно тело (19) кое ја 

конфигурира структурата на шилецот (20); 

структурата на влезната мобилна конекција (7А) 

кадешто внатрешно е поставен филтрирачки 

елемент (17) кој претставува основна тркалезна 

конфигурација, додека иглие за задржување (22)  

заедно паралелно се појавуваат од долна 

страна (21) на споменатата структура,секој 

вклучува слободен терминал во облик на 

пукнатина (23); влезниот прстен (24) 

претставува влезни надворешни краеви (24А) 

кои се со големина за да можат цврсто да го 

опфатат истиот околу тркалезната структура 

(7А) на влезната мобилна конекција (7); 

апаратот за затворање на влез (6) претставува 

исто така прв влезен прстенест крај (27) кој има 

големина за да одржи позиција на покривање во 

однос на втор влезен престенест крај (28) 

инкорпориран на горниот крај на влезната 

мобилна конекција (7) создавајќи влезна 

периметричкаа линија која може да се завари 

или спои за да се конфигурира влезниот регион 

на прекршување (29) кој служи како пломба за да 

се осигура некршење на кесата (1); 

влезни средства на попречување се обезбедени 

помеѓу влезната мобилна конекција (7) и апарат 

за затворање на влез (6), таквите влезни 

средства за попречување претставувани од 

прва влезна престенеста проекција (10’) која 
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интегрира апарат за затворање на влез (6) и 

соодветна втора влезна прстенеста проекција 

(12’), споменатите први и втори влезни 

прстенести проекции имаат големина и позиција 

за да се спречи целосно одделување на 

споменатиот апарат за затворање на влез (6) и 

споменататат влезна мобилна конекција (7), 

понатаму ограничувајќи взаемно поместување 

помеѓу двете; кадешто филтрирачкиот елемент 

(17) само ја допира течната супстанца (СЛ) 

содржана во кесата (1) по успешно отворање на 

нејзината влезна врата (3), додека таквиот 

филтрирачки елемент (17) се држи целосно 

изолиран и херметички одделен од внатрешната 

средина на кесата 1) до ефективно отворање на 

влезната врата (3). 

  

, има уште 2 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, 

H 04N 19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 

9/00  

(11)  8874   (13) Т1 

(21)  2018/351   (22) 03/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KR20090074895  13/08/2009  KR 

(96)  13/08/2010 EP13167744.5 

(97)  02/05/2018 EP2629526 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Jung, Hae-Kyung; Chen, Jianle; Han, Woo-

Jin and Lee, Tammy 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ГОЛЕМИ ЕДИНИЦИ 

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА 

(57)  1  Апаратура за декодирање на слика која 

што содржи: 

процесор, оперативен за добивање, од примен 

податочен тек, информација за максималната 

големина на единицата за кодирање, 

информација за единица за предвидување во 

кодираната единица и информација за единица 

за трансформација за трансформација на 

кодираната единица; и  

декодер, оперативен за да одреди множество на 

квадратни максимални кодирани единици во 

слика со употреба на информацијата за 

максимална големина на кодирана единица, и за 

одредување на квадратни кодирани единици од 

структура на стебло коешто содржи кодирани 

единици којшто повеќе не се поделени помеѓу 

кодираните единици поделени од максимална 

кодирана единица која користи информација 

околу кодираните единици синтаксички 

анализирани од податочен тек, за 

определување на најмалку една единица за 

предвидување со употреба на информацијата 

околу единица за предвидување; и за 

одредување на најмалку една единица за 

трансформација со употреба на информацијата 

за единицата за трансформација, 

кадешто: 

максималната единица за кодирање од 

максималните единици за кодирање е 

хиерархиски поделена во единица кодирани 

единици вклучувајќи кодирана единица со 

постојна длабочина и кодирана единица со 

длабочина поголема од постојната длабочина, 

кодираната единица со постојна длабочина е 

поделена во четири кодирани единици со 

длабочина поголема од постојната длабочина, 

независно од соседните кодирани единици со 

постојна длабочина, и  

кодираните единици со длабочина поголема од 

постојната длабочина е предвидена со употреба 

на најмалку една единица за предвидување и е 

инверзно-трансформирана со употреба на 

најмалку една единица за трансформација, 
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кадешто најмалку едната единица за 

предвидување е една од блоковите кои што 

вклучуваат: блок со еденаква големина со 

кодираната единица со длабочина поголема од 

постојната длабочина; и блок од множеството на 

блокови создадени од еднаква делба на 

најмалку една висина и длабочина на 

кодираната единица со длабочина поголема од 

постојната длабочина, 

кадешто најмалку едната единица за 

трансформација е една од блоковите кои што 

вклучуваат: блок со еденаква големина со 

кодираната единица со длабочина поголема од 

постојната длабочина; и блок од множеството на 

блокови создадени од еднаква делба на 

висината и длабочината на кодираната единица 

со длабочина поголема од постојната 

длабочина, и 

се карактеризира со тоа што апаратурата за 

декодирање е конфигурирана за подршка на 

единица за трансформација, од најмалку една 

единица за трансформација, која што има 

големина 2N x 2N кој што вклулува четири 

единица за предвидување со големина од N x N. 

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  E 01C 11/22, E 01C 19/50, E 01C 9/00, E 

01C 3/06, E 01C 7/14, E 01C 3/00  

(11)  8875   (13) Т1 

(21)  2018/352   (22) 03/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  CN20101526375  19/10/2010  CN 

(96)  08/09/2011 EP11833694.0 

(97)  07/02/2018 EP2631364 

(73)  Chen, Ting-Hao and Chen, Jui-Wen 

No.288-48, Zhongzheng Rd. Shulin Dist. New 

Taipei City, TW and No.288-48, Zhongzheng Rd. 

Shulin Dist. New Taipei City, TW 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Chen, Ting-Hao 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ВЕШТАЧКИ ПЛОЧНИК КОЈ ПОМАГА ПРИ 
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НАМАЛУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ 

ОД ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за производство на вештачки 

плочник кое помага при намалување на 

негативните ефекти на глобалното 

затоплување, во основа создадени со помош на 

еколошки повеќестепен слој (10) и 

водопропустлив слој на плочник (40), кадешто:  

  

по нивелирањето на земјишштето, еколошкиот 

повеќестепен слој (10) најпрво се нанесува; и  

водопропустлив слој на плочник (40) е подесен 

на еколошкиот повеќестепен слој (10); 

се карактеризира со тоа што еколошкиот 

повеќестепен слој (10) е формиран од слоевите 

материјали за изградба на патишта или самото 

земјиште и шупливи тела (11) помешани со 

слоевитите материјали или со самото земјиште, 

секое од шупливите тела (11) содржи оклоп 

составен од два половини на оклопот (111) 

меѓусебно поврзани за да се фомира внатрешен 

простор, шупливите тела (11) формираат отвори 

(112) кои комуницираат со внатрешниот простор, 

шупливите тела (11) и слоевитите материјали 

или самото земјиште се поставени а потоа се 

изложуваат на притисок со цел нивно рамнење; 

притоа и се овозможува на водата од дождот кој 

врне на земјата да биде пропуштена низ 

поплочениот слој (40) и еколошкиот 

повеќестепен слој (10) за да го достигне 

подземното водно ниво (60) кое што се наоѓа под 

подземното ниво на земјиштето (50), така што 

водата од дождот се спроведува во длабинска 

локација на земјиштето за да го дополни 

подземното водно ниво (60), и еколошкиот 

повеќестепен слој (10) обезбедува извонредна 

средина за опстанок на микрорганизми и 

протозоици кои живеат во земја. 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/513, A 61P 35/00  

(11)  8876   (13) Т1 

(21)  2018/354   (22) 04/05/2018 

(45) 31/12/2018 
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(30)   

(96)  14/05/2015 EP15726258.5 

(97)  04/04/2018 EP3197456 

(73)  NuCana plc 

77-78 Cannon Street London EC4N 6AF, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GRIFFITH, Hugh; MCGUIGAN, Chris and 

PEPPER, Chris 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  NUC-1031 (гемцитабин-[фенил-бензокси-

L-аланинил)]-фосфат) за употреба во 

тергетирање на канцерогени стем клетки во 

лекувањето на рак.  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 453/02  

(11)  8877   (13) Т1 

(21)  2018/355   (22) 04/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20120195891  06/12/2012  -- 

(96)  05/12/2013 EP13811827.8 

(97)  21/03/2018 EP2928889 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  RANCATI, Fabio and LINNEY, Ian 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИМААТ 

МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИС И 

АКТИВНОСТ НА БЕТА 2 АДРЕНЕРГИЧЕН 

РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ 

(57)  1  Соединение коешто е избрано од групата 

составена од: 

 

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2-

метилфенокси)етил 4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)-

амино)метил)фенокси)метил)бензоат;  

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)фенокси)етил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(2-хлоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2-

метоксифенокси)етил 4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)-амино) 

метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(2-бромо-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-илокси) 

карбонил)амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(2-хлоро-3-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-((4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил) 

етил)амино)-метил)нафтален-1-ил)окси)етил 4-

((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)-

амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(3-хлоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 
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2-(3-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил) 

етил)амино)-метил)-2,6-диметилфенокси)eтил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)-

амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(2-хлоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил) 

етил)-амино)метил)-6-метоксифенокси)етил 4-

((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-илокси)-

карбонил)амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил) 

етил)амино)-метил)-3-метоксифенокси)етил 4-

((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)-

амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(2-бромо-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил) 

етил)-амино)метил)-5-метоксифенокси)етил 4-

((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-илокси)-

карбонил)амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(2,6-дихлоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-

хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

ил)етил)амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-илокси)карбонил)-

амино)метил)-фенокси)метил)бензоат; 

2-(2-флуоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-

2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил) 

етил)-амино)метил)фенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2,6-

диметоксифенокси)етил 4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)-

амино)метил)фенокси)-метил)бензоат; 

2-(2-хлоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)-5-метоксифенокси)етил 4-((3-((S)-

фенил((((R)-кинуклидин-3-илокси)-

карбонил)амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

4-(2-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-етил)бензил 

3-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

2-флуоро-4-(2-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)етил)бензил  

4-((3-(фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)-фенокси) 

метил)бензоат; 

4-(2-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил) 

етил)амино)-етил)-3-метоксибензил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-метил) 

фенокси)метил)бензоат; 

3-(2-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-етил)бензил 

3-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

3-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)бензил 4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-

3-илокси)карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

(6-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)пиридин-3-ил)метил 

4-((3-(S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

(5-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)фуран-2-ил)метил-4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 
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2-флуоро-4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-

оксо-1,2-дихидрокинолин-5-ил)етил)-

амино)метил)бензил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

5-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-2-

метоксибензил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)фуран-2-ил)метил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-метил) 

фенокси)метил)бензоат; 

(5-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)тиофен-2-ил)метил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-метил) 

фенокси)метил)бензоат; 

(5-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)тиофен-3-ил)метил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-метил) 

фенокси)метил)бензоат; 

3-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)бензил 3-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-

3-илокси) 

карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-3-

метоксибензил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

3-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)фенил)пропил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-

метил)фенетил 4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)амино)метил)-

фенокси)метил)бензоат; 

(1-(3-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-пропил)-1H-

пиразол-4-ил)метил 4-((3-((S)-фенил((((R)-

кинуклидин-3-илокси)карбонил)-

амино)метил)фенокси)метил)бензоат; 

2-(4-((((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)-метил)-1H-

пиразол-1-ил)етил 

4-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)-

метил)фенокси)метил)бензоат; 

4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил 1-

метил-5-((3-((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)-

метил)-1H-пиразолe-3-карбоксилат; 

4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил 4-((3-

((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)метил)-

тиофенe-2-карбоксилат; 

4-(((R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-ил)етил)амино)бутил 5-((3-

((S)-фенил((((R)-кинуклидин-3-

илокси)карбонил)амино)метил)фенокси)метил)-

никотинат; 

(R)-кинуклидин-3-ил ((S)-(3-((3-((4-(((R)-2-

хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-

ил)етил)амино)бутил)карбамоил)-1-метил-1H-

пиразол-5-ил)метокси)-

фенил)(фенил)метил)карбамат; 

(R)-кинуклидин-3-ил ((S)-(3-((5-((4-(((R)-2-
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хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-

ил)етил)амино)бутил)карбамоил)фуран-2-ил) 

метокси)фенил)(фенил)-метил)карбамат; 

(R)-кинуклидин-3-ил ((S)-(3-((4-((4-(((R)-2-

хидрокси-2-(8-хидрокси-2-оксо-1,2-

дихидрокинолин-5-

ил)етил)амино)бутил)карбамоил)оксазол-2-

ил)метокси)фенил)(фенил)-метил)карбамат, и 

(R)-3-((S)-(3-((5-((4-((R)-2-хидрокси-2-(8-

хидрокси-2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

ил)етиламино)бутокси)карбонил)фуран-2-ил) 

метокси)фенил)(фенил)метилкарбамоилокси)-

1-(2-оксо-2-(тиофен-2-ил)етил)-1-

азониабицикло[2.2.2]октан хлорид хидрохлорид,  

 

или фармацевтска прифатлива сол од 

споменатото соединение. 

  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  G 02B 27/01, G 02B 27/00  

(11)  8878   (13) Т1 

(21)  2018/358   (22) 04/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20150002098  09/02/2015  GB and 

US201462032577P  03/08/2014  US 

(96)  28/07/2015 EP15744327.6 

(97)  18/04/2018 EP3175280 

(73)  Wave Optics Ltd. 

99 Park Drive Milton Park Oxfordshire OX14 

4RY, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GREY, David and TALUKDAR, Sumanta 

(54)  ДИФРАКТИВЕН ОПТИЧКИ 

БРАНОВОДЕН УРЕД ЗА ШИРЕЊЕ НА 

ИЗЛЕЗНАТА ЗЕНИЦА 

(57)  1  Oптичкиот уред за ширење на влезната 

светлина во две димензии во некој дисплеј на 

зголемена реалност, кој што опфаќа: 

брановод (12); влезен дифрактивен оптички 

елемент изведен да ја спроведува влезната 

светлина во брановодот; и 

двата дифрактивни оптички елементи (17; H1; 

H2) кој што се целосно сместени еден над друг 

во или на брановодот, при што секој од тие две 

дифрактивни оптички елементи се изведени да 

ја примаат светлината од влезниот дифрактивен 

оптички елемент и ја спроведува кон другиот 

дифрактивен оптички елемент кој по тоа може 

да делува како излезен дифрактивен оптички 

елемент кој што обезбедува од надвор 

спроведени редови кон посматрачот.  

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/40, A 61K 39/00  

(11)  8879   (13) Т1 

(21)  2018/359   (22) 04/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261621461P  06/04/2012  US 

(96)  05/04/2013 EP13798222.9 

(97)  28/02/2018 EP2833907 

(73)  Omeros Corporation and University of 

Leicester 

201 Elliott Avenue West Seattle, WA 98119, US 

and University Road Leicester LE1 7RH, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SCHWAEBLE, Hans-Wilhelm and 

DEMOPULOS, Gregory, A. 

(54)  МЕШАВИНИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА MASP-1 И/ИЛИ MASP-3 ВО 

ЛЕКУВАЊЕ НА ПАРОКСИЗИМАЛНА НОЌНА 

ХЕМОГЛОБИНУРИА 

(57)  1  Mешавината која што опфаќа одредено 

количество на MASP-3 инхибиторен агенс, 

eфективна да ја  инхибира MASP-3-зависна 

активација на комплемент за употреба во 

лекување на субјект кој болува од 

пароксизмална ноќна хемоглобинуриа (PNH), 

при што спомнатиот MASP-3 е инхибиторен 

агенс MASP-3 моноклонално антитело или негов 

фрагмент кој специфично се врзува за дел на 

хумано MASP-3 (SEQ ID NO:8).  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/22  

(11)  8880   (13) Т1 

(21)  2018/360   (22) 04/05/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20130191807  06/11/2013  -- 

(96)  23/10/2014 EP14795569.4 

(97)  21/02/2018 EP3065764 

(73)  Paul Scherrer Institut 

5232 Villigen PSI, CH 

(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  

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

(72)  BEHE, Martin and SCHIBLI, Roger 

(54)  МИНИ-ГАСТРИН АНАЛОГЕН, ПОСЕБНО 

ЗА УПОТРЕБА ВО ССК2 РЕЦЕПТОР 

ПОЗИТИВНА ТУМОР ДИЈАГНОЗА И/ИЛИ 

ТРЕТМАН 

(57)  1  Мини-гастрин аналогот PP-F11 ја има 

следната формула: 

 PP-F11: 

 X-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-Ala-Tyr-Gly-

Trp-Y-Asp-Phe-NH2, 

Каде што Y 

претставувааминокиселиназаменанаметионино

т, а X 

претставувахемискагрупаприкаченанапептидот

зарадидијагностичка и / 

илитерапевтскаинтервенцијакајрелевантнизабо

лувањанарецепторот CCK-2. 

  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/195, A 61K 39/02, A 61K 35/741, A 

61K 38/00  

(11)  8780   (13) Т1 

(21)  2018/451   (22) 05/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20140023083  23/12/2014  GB 

(96)  22/12/2015 EP15819853.1 

(97)  04/04/2018 EP3193901 

(73)  4D Pharma Research Limited 

Life Sciences Innovation Building Cornhill 

Road Aberdeen AB25 2ZS, GB 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  KELLY, Denise 
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(54)  ПИРИНСКИ ПОЛИПЕПТИД И ИМУНСКА 

МОДУЛАЦИЈА 

(57)  1  Полипептид HP или полинуклеотидна 

секвенца која кодира полипептид HP за 

употреба во леување и/или рревенција кај 

субјкеит; кадешто споменатото пореметување е 

инфламаторно пореметување и/или автоимуно 

пореметување; кадешто споменатиот 

полипептид е најмалку 75% идентичен со SEQ ID 

NO 2, SEQ ID NO 4 или SEQ ID NO 6 iи кадешто 

споменатат секвенца на полинуклеотид кодира 

полипептид која има најмалку 75% идентичност 

со  SEQ ID NO 2, SEQ ID NO 4или SEQ ID NO 6 

и/или кадешто споменатата секвенца на 

полинуклеотид има најмалку 75% идентичност 

со SEQ ID NO 1, SEQ ID NO 3 или SEQ ID NO 5.  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 401/04, C 07D 487/04, 

A 61K 31/4439, A 61K 31/5025, A 61P 5/28, A 

61P 35/00, A 61P 5/26  

(11)  8782   (13) Т1 

(21)  2018/452   (22) 05/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20100305082P  16/02/2010  US; 

US20100329023P  28/04/2010  US and 

US20100388457P  30/09/2010  US 

(96)  16/02/2011 EP16184263.8 

(97)  28/03/2018 EP3124481 

(73)  Aragon Pharmaceuticals, Inc. 

12780 El Camino Real, Suite 301 

San Diego, CA 92130, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Smith, Nicholas, D; Bonnefous, Celine and 

Julien, Jackaline, D. 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА АНДРОГЕНИ 

РЕЦЕПТОРИ И НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Фармацевтско соединение за употреба 

во лечење на рак кој е зависен или посредуван 

со андрогени рецептори кои содржат 0.5 мг до 

1000 мг деривати 8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октани или негови 



 

 

П а т е н т и    95 | С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

фармацевтски прифатливо соли и негов Н-

оксид, заедно со барем една фармацевтски 

прифатлива неактивна состојка, при што 

дериватот 8-оксо-6¬-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октани e:  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(пиролидин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-Метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-

оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-морфолиноетокси)фенил)-

8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-

3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(4-метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(3-

морфолинопропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-

5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(3-(4-метилпиперазин-1-

ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-Флуоро-3-(2-морфолиноетокси)фенил)-

8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-

3-(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-Флуоро-3-(3-

морфолинопропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-

5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-Флуоро-3-(2-(4-метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-Флуоро-3-(3-(4-метилпиперазин-1-

ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(4-метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-

3¬метилпиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(пепразин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-

тиоморфолиноетокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-

5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(пиперидин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-(2-(4-Метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(2-(тетрахидро-2H-пиран-4-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(2-Флуоро-4-(2-(4-метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(2-Флуоро-4-(3-(4-метилпиперазин-1-

ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-(3-(пиролидин-1-

ил)пропокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-(2-(1,1-Диоксидотиморфолино)етокси)-3-

Флуорофенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(2-Флуоро-4-(2-(пиперидин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  
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5-(5-(2-Флуоро-4-((1-метилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

3-Метил-5-(5-(4-((1-метилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-((1-метилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

метил¬пиколинонитрил;  

5-(5-(3-Флуоро-4-((1-метилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

3-Метил-5-(8-оксо-5-(4-((тетрахидро-2H-пиран-

4-ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;  

3-Метил-5-(8-оксо-5-(4-((тетрахидро-2H-

тиопиран-4-ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;  

5-(8-Оксо-5-(4-((тетрахидро-2H-пиран-4-

ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

3-Метил-5-(8-оксо-6-тиоксо-5-(4-(2-(4-(2,2,2-

трифлуороетил)пепразин-1-ил)етокси)фенил)-

5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;  

3-Метил-5-(5-(4-(2-(4-метилпиперазин-1-

ил)етокси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1,1-Диоксидотетрахидро-2H-тиопиран-

4-ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)¬3-

метилпиколинонитрил;  

5-(5-(4-(2-(4-Ацетилпепразин-1-ил)етокси)-3-

флуорофенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

3-Метил-5-(8-оксо-5-(4-(пиперидин-4-

илокси)фенил)-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)пиколинонитрил;  

5-(8-Оксо-5-(4-(пиперидин-4-илокси)фенил)-6-

тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(8-Оксо-5-(4-((1-пропионилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-изобутирилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

Етил 4-(4-(7-(6-цијано-5-

(трифлуорометил)пиридин-3-ил)-8-оксо-6-

тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-5-

ил)фенокси)пиперидин-1-карбоксилат;  

5-(5-(4-((1-Ацетилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-

8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-

3-метилпиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-Етилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-8-

оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

метилпиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-(2-хидроксиетил)пиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

метил¬пиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-(2-хидроксиетил)пиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-(метилсулфонил)пиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

5-(5-(4-((1-Исопропилпиперидин-4-

ил)окси)фенил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-

диазаспиро[3.4]октан-7-ил)-3-

(трифлуорометил)пиколинонитрил;  

Етил 2-(4-(4-(7-(6-цијано-5-

(трифлуорометил)пиридин-3-ил)-8-оксо-6-

тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-5-

ил)фенокси)пиперидин-1-ил)ацетат;  

4-(4-(7-(6-Цијано-5-(трифлуорометил)пиридин-

3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-5,7-диазаспиро[3.4]октан-

5-ил)фенокси)пиперидинe-1-карбоксамид;  
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или негова фармацевтски прифатлива сол или 

негов Н-оксид. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/18, A 

61K 9/00, A 61K 9/19, A 61K 39/00, A 61K 47/26

  

(11)  8805   (13) Т1 

(21)  2018/501   (22) 26/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161470121P  31/03/2011  US 

(96)  29/03/2012 ep\\EP12763896.3 

(97)  23/05/2018 EP2691112 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SHARMA, Manoj K.; NARASIMHAN, 

Chakravarthy Nachu; GERGICH, Kevin James and 

KANG, Soonmo Peter 

(54)  СТАБИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА 

АНТИТЕЛА ЗА ЧОВЕЧКИ ПРОГРАМИРАН  

РЕЦЕПТОР НА СМРТ PD-1 И ПОВРЗАНИ 

ТРЕТМАНИ 

 

(57)  1  Стабилна лиофилизирана формулација 

за анти-човечко PD-1 антитело, направена со 

лиофилизи-рање на воден раствор која што 

содржи: 

 

a) 25-100 mg/mL анти-човечко PD-1 антитело; 

б) 70 mg/mL сахароза; 

в) 0.2 mg/mL полисорбат 80; и 

г) 10 mM Хистидин бафер на pH 5.0 - pH 6.0, и 

 

каде што антителото, содржи: 

 

лесен синџир кој што содржи аминокиселински 

остатоци 20 до 237 од НИЗА ИД БР: 36 и те-жок 

синџир кој што содржи аминокиселински 

остатоци 20 до 466 од НИЗА ИД БР:31. 

  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07D 487/04, C 07D 413/14, 

C 07D 401/14, C 07D 491/08, A 61K 31/5377, A 

61K 31/506, A 61K 31/4545, A 61P 3/00  

(11)  8884   (13) Т1 

(21)  2018/502   (22) 26/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201461954351P  17/03/2014  US 

(96)  03/03/2015 EP15710006.6 

(97)  16/05/2018 EP3119757 

(73)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street 

New York, NY 10017, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KUNG, Daniel Wei-Shung; CABRAL, Shawn; 

FUTATSUGI, Kentaro; HEPWORTH, David; 

HUARD, Kim; ORR, Suvi Tuula Marjukka and 

SONG, Kun 

(54)  ДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ 

АЦИЛТРАНСФЕРАЗА 2 ИНХИБИТОРИ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА МЕТАБОЛНИ 

И ПОВРЗАНИ НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Соединение со Формула (I)  

  

 

    кадешто  

D е N, CH, или CF;  

R1 е (C1-C4)алкил опционално супституиран со 

еден, два или три супституенти секој независно 

избрани од флуоро и (C3-C6)циклоалкил;  

R2 е флуор или (C1-C4)алкил;  

R3 е H, (C1-C4)алкил, или (C3-C6)циклоалкил;  

R4 е H, -(C1-C4)алкил, -((C1-C4)алкил)p-(C3-

C6)циклоалкил, -((C1-C4)алкил)p-(C3-

C6)хетероциклил, -((C1-C4)алкил)p-арил, или -
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((C1-C4)алкил)p-хетероарил кадешто R4 е 

опционално супституиран со еден, два, три или 

четири супституенти избрани од хало, цијано, 

оксо, аминил, иминил, -OH, -(C1-C4)алкил, -(C1-

C4)флуороалкил, -(C1-C4)алкокси, - (C3-

C6)циклоалкокси, -(C1-C4)флуороалкокси, -

((C1-C4)алкил)q-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-

C6)циклоалкил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-

C6)хетероциклил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-

арил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-хетероарил-

COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-COOH, -O-((C1-

C4)алкил)q-арил-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-

хетероарил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-(C3-

C6)циклоалкил, -((C1-C4)алкил)q-(C3-

C6)хетероциклил, -((C1-C4)алкил)q-арил, -((C1-

C4)алкил)q-хетероарил, -C(O)-(C1-C4)алкил, -

C(O)-(C1-C4)алкокси, -C(O)-(C3-C6)циклоалкил, 

-C(O)-(C3-C6)хетероциклил, -C(O)-NR6R7, -

C(O)-((C1-C4)алкил)q-арил, - C(O)-((C1-

C4)алкил)q-хетероарил, -NR6R7, -NR6-C(O)-

R7,-((C1-C4)алкил)q-O-арил, -((C1-C4)алкил)q-

O-хетероарил, -S(O)2-R7, и -S(O)2-NR6R7;  

или R3 и R4 може да биде поврзано заедно за 

да формира 4- до 10-член целосно заситен или 

делумно заситен прстенест систем опционално 

супституиран со еден, два, три или четири 

супституенти избрани од хало,, цијано, -OH, -

(C1-C4)алкил, -(C1-C4)флуороалкил, -(C1-

C4)алкокси, -(C3-C6)циклоалкокси, -(C1-

C4)флуороалкокси, -((C1-C4)алкил)q -COOH, -

((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)циклоалкил-COOH, -

((C1-C4)алкил)q-(C3-C6)хетероциклил-COOH, - 

((C1-C4)алкил)q-арил-COOH, -((C1-C4)алкил)q-

хетероарил-COOH, -O-((C1-C4)алкил)q-COOH, -

O-((C1-C4)алкил)q-арил-COOH, -O-((C1-

C4)алкил)q-хетероарил-COOH, -((C1-

C4)алкил)q-(C3-C6)циклоалкил, -((C1-

C4)алкил)q-(C3-C6)хетероциклил, -((C1-

C4)алкил)q-арил, -((C1-C4)алкил)q-хетероарил, 

-C(O)-(C1-C4)алкил, -C(O)-(C3-C6)циклоалкил, -

C(O)-(C3-C6)хетероциклил, -C(O)-арил, -C(O)-

хетероарил, -C(O)-NR6R7, -C(O)-(C1-C4)алкил-

арил, -C(O)-(C1-C4)алкил-хетероарил, -NR6R7, 

-NR6-C(O)-R7,-O-арил, -O-хетероарил,-(C1-

C4)алкил-O-арил, -(C1-C4)алкил-O-хетероарил, 

-O-(C1-C4)алкил-арил, и -O-(C1-C4)алкил-

хетероарил;  

R5 е H, F, или цијано;  

R6 е H, (C1-C4)алкил, или -S(O)2-R7;  

R7е H, (C1-C4)алкил, -(C3-C6)циклоалкил, -(C3-

C6)хетероциклил, арил, или хетероарил;  

n е 0, 1, 2 или 3;  

p е 0 или 1; и  

q е 0 или 1;  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

  

, има уште 19 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/16, A 61K 9/00  

(11)  8807   (13) Т1 

(21)  2018/503   (22) 26/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20080382040  02/10/2008  -- and 

US20080104113P  09/10/2008  US 

(96)  02/10/2009 EP09783687.8 

(97)  11/04/2018 EP2349204 

(73)  Laboratorios Liconsa, S.A. 

Gran Via Carles III 98 Ed. Trade 

08028 Barcelona, ES 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SERENO GUERRA, Antonio and AMIGHI, 

Karim 

(54)  ИНХАЛИРАЧКИ ЧЕСТИЧКИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ТИОТРОПИУМ 

(57)  1  Инхалирачки честички коишто содржат 

стабилизирана анхидридна аморфна форма на 

тиотропиум со стабилизирачки агенс, којшто е 

лактоза, кадешто стабилизираната аморфна 

форма на тиотропиум со стабилизирачкиот 

агенс содржат матрикс во којшто тиотропиум е 

диспрегиран во молекуларна состојба или 

кадешто стабилизиранaта аморфна форма на 

тиотропиум со стабилизирачкиот агенс содржи 

аморфен тиотропиум диспергиран на 

површината од стабилизирачкиот агенс и 

кадешто честичките се измешани со еден или 

повеќе груби ексципиенси коишто имаат средна 

големина на честички од 15 до 250 µm.  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 41D 1/04, A 41D 31/00, F 41H 1/02, A 45F 

5/02, A 45F 3/14  

(11)  8808   (13) Т1 

(21)  2018/504   (22) 27/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  CZ20140000497  17/07/2014  CZ 

(96)  12/07/2015 EP15176371.1 

(97)  04/04/2018 EP2974610 

(73)  Cisar, Zdenek 

Kotkova 20 

79601 Prostejov, CZ 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Cisar, Zdenek 

(54)  СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 

ПРЕДМЕТ КОН НОСЕЧКА ПОВРШИНА 

(57)  1  Систем за прикачување на предмети 

опремени со елементи за прицврстување кон 

потпорна површина (1) на војнички елек кој што 

се состои од најмалку две преклопувања, во 

приближно правоаголни системи на 

преврзување прикачени на потпорна површина 

на војничкиот елек така што секој каиш (2, 4), 

заедно со соседниот дел на потпорната 

површина (1) на војничкиот елек, формира 

серија на затворени чворови за поставување 

низ елементите за прицврстување на 

предметот, се карактеризира со тоа што 

првиот систем на преврзување се состои од 

преврзани каиши (A, A1) од која што секоја 

група каиши (A, A1) се состои од најмалку два 

соседни каиши (2) и вториот систем на 

преврзување се состои од индивидуални каиши 

(4) одвоени со процеп, или групи на каиши (B) 

со соседни каиши (4), кадешто каишите (2) од 

групите каиши (A, A1) од првиот систем на 

преврзување се сошиени кон потпорната 

површина (1) на војничкиот елек со помош на 

конец (25) на места кадешто тие се 

преклопуваат со индивидуалните каиши (4) или 

каишите (4) од групите каиши (B) од вториот 

појасен систем, и индивидуалните каиши (4) 

и/или каишите (4) од групите каиши (B) од 

вториот појасен систем се сошиени кон 
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потпорната површина (1) на војничкиот елек со 

конци на места кадешто каишите (2) го 

преклопуваат првиот систем на преврзување, 

или 

индивидуалните каиши (4) и/или каишите (4) на 

групите каиши (B) од вториот систем на 

преврзување се сошиени кон потпорната 

површина (1) на војничкиот елек со помош на 

конците (51) долж надворешните рабови на 

групите каиши (A, A1) на каишите (2) од првиот 

систем на преклопоување, или со конците (52) 

долж надворешните рабови на еден од каишите 

(2) од групите каиши (A, A1) од првиот систем 

на преврзување, или со конците (54, 53) во 

процепите помеѓу групите каиши (A, A1) на 

каишите (2) од првиот систем на преврзување. 

  

, има уште 2 патентни барања 

 

 

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

(11)  8809   (13) Т1 

(21)  2018/505   (22) 27/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361766765P  20/02/2013  US and 

US201361879338P  18/09/2013  US 

(96)  20/02/2014 EP14754019.9 

(97)  18/04/2018 EP2840892 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road 

Tarrytown, NY 10591, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; 

GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J. and 

MEAGHER, Karolina A. 

(54)  НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ СО 

МОДИФИЦИРАНИ СЕКВЕНЦИ НА 

ИМУНОГЛОБУЛИНСКА ТЕШКА НИЗА 

(57)  1  Стаорец или глушец којшто содржи во 

неговата гермлинија геном на ендоген локус на 

имуноглобулинска тешка низа преуредена 

нуклеотидна секвенца на  човечка 

имуноглобулинска тешка низа на варијабилен 

регион под контрола на промотер и оперативно 

поврзан за ендогена генска секвенца на тешка 

низа на константен регион, кадешто 
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преуредената нуклеотидна секценца на тешка 

низа на варијабилен регион ја кодира 

секвенцата на VH3-23/X1X2/JH, кадешто X1 е 

било која аминокиселина, и X2 е било која 

аминокиселина, и кадешто сите едногени 

функционални VH, DH, и JH генски сегменти се 

избришани од едногениот локус на 

имуноглобулинска тешка низа или се изведени 

не-функционални.    

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 

61K 31/513  

(11)  8810   (13) Т1 

(21)  2018/506   (22) 28/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20050064467  23/02/2005  US 

(96)  21/02/2006 EP10159672.4 

(97)  28/03/2018 EP2206500 

(73)  AbbVie Inc. 

North Chicago, IL 60064, 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)  Rosenberg, Jörg; Reinhold, Ulrich;  Liepold, 

Bernd; Berndl, Gunther; Breitenbach, Jörg; Alani, 

Laman and Ghosh, Soumojeet 

(54)  ТВРДА ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА 

ФОРМУЛАЦИЈА ШТО СОДРЖИ ЛОПИНАВИР 

(57)  1  Тврда фармацевтска дозирна форма за 

употреба во третманот на ХИВ пациент, 

третманот содржи администрирање на 

наведената фармацевтска дозирна форма без 

храна на наведениот пациент, назначено со тоа, 

што наведената дозирна форма содржи тврд 

раствор или тврда дисперзија на лопинавир во 

барем еден фармацевтски прифатлив полимер 

растворлив во вода што има Tg од барем 50 °C 

и барем еден фармацевтски прифатлив не-

јонски сурфактанс.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00  

(11)  8811   (13) Т1 

(21)  2018/507   (22) 28/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE20101044131  18/11/2010  DE 

(96)  15/11/2011 EP11784992.7 

(97)  28/03/2018 EP2640718 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 

40789 Monheim, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MILITZER, Hans-Christian; GRIES, Jörg and 

KOEP, Stefan 

(54)  СУПСТИТУИРАН НАТРИУМ-1H-

ПИРАЗОЛ-5-ОЛАТ 

(57)  1  Натриум 1-[6-(морфолин-4-

ил)пиримидин-4-ил]-4-(1H-1,2,3-триазол-1-ил)-

1H-пиразол-5-олат што одговара на 

соединението со формулата (II) 

 

 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 12M 1/16, C 12M 1/107  

(11)  8812   (13) Т1 

(21)  2018/508   (22) 28/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE201220100788U  06/03/2012  DE and 

DE201220100816U  07/03/2012  DE 

(96)  05/03/2013 EP13707627.9 

(97)  11/04/2018 EP2823031 

(73)  BEKON GmbH 

Feringastrasse 9 

85774 Unterföhring, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  LUTZ, Peter and LIEBENEINER, Rolf 

(54)  БИОРЕАКТОР ЗА МЕТАНИЗАЦИЈА НА 

БИОМАСА И МЕТОД ЗА РАБОТА НА ТАКОВ 

БИОРЕАКТОР 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/30, C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  8813   (13) Т1 

(21)  2018/509   (22) 28/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE20041024617  18/05/2004  DE 

(96)  18/05/2005 EP11002013.8 

(97)  18/04/2018 EP2371848 

(73)  Astellas Pharma Inc. 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome 

Chuo-ku 

Tokyo 103-8411, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Koslowski, 

Michael; Fritz, Stefan and Geppert, Harald-

Gerhard 

(54)  ДИФЕРЕНЦИЈАЛИ ВО ТУМОРНИ 

ГЕНСКИ ПРОИЗВОДИ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Употреба на антитело во постапка за 

откривање на клетки на тумор кои изразуваат 

тумор-поврзан антиген, кадепто антителото се 

врзува кон тумор-поврзаниот антиген, 

кадешто антителото може да се добие со пат на 

имунизација со пептид или полипептид којшто 

има амино киселнска секвенца избрана од 

групата која што се состои од SEQ ID бр: 142-

148, и кадешто тумор.поврзаниот антиген 

изразен во ткивото на туморот има амино 

киселинска секвенца во согласност со SEQ ID 

бр: 16 и во споредба со здраво нормално ткиво 

е дегликолизирана варијанта на тумор-

поврзаниот антиген, кадешто гликолизацијата е 

N-гликолизација и туморот е гастричен тумор 

или тумор на бели дробови, и постапката содржи 

откривање на дегликолзирана варијанта на 

тумор-поврзан антиген во биолошки примерок.   

  

, има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, 

C 07D 403/12, A 61K 31/4155, A 61P 35/00  

(11)  8814   (13) Т1 

(21)  2018/510   (22) 28/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  IN2009CHE2439  08/10/2009  IN; 

IN2009CHE2636  30/10/2009  IN; 

IN2010CHE1513  02/06/2010  IN; 

IN2010CHE1514  02/06/2010  IN; IN2010CHE158  

25/01/2010  IN; IN2010CHE2385  19/08/2010  IN 

and US20090265540P  01/12/2009  US 

(96)  07/10/2010 EP10776149.6 

(97)  11/04/2018 EP2509974 

(73)  Rhizen Pharmaceuticals S.A. 

Fritz Courvoisier 40 

2300 La Chaux de Fonds, IN 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  MUTHUPPALANIAPPAN, Meyyappan; 

VISWANADHA, Srikant; VARANASI, Kanthikiran, 

Vs.; MERIKAPUDI, Gayatri, Swaroop and 

VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, V., S. 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИ 

НА КАЛЦИУМОВИ КАНАЛИ АКТИВИРАНИ СО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА КАЛЦИУМ И 

ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА НЕ-МАЛ 

КЛЕТОЧЕН РАК НА БЕЛИ ДРОБОВИ 

(57)  1  Соединение со формула (IA-I):  

  

 

 

 

или таутомер, N-оксид, фармацевтски 

прифатлив естер или негова фармацевтска 

прифатлива сол, кадешто  

R1 и R2 се заедно циклопропил или еден од R1 

и R2 е CF3 и другиот е циклопропил; 

R’’’ е избран од хидроген, хидрокси, цијано, 

халоген, -ORa, -COORa,-S(=O)q-Ra, -NRaRb, -

C(=X)-Ra, супституирана или несупституирана 

C(1-6) алкил група, супституиран или 

несупституиран C(1-6) алкенил, супституиран 

или несупституиран  C(1-6) алкинил, и 

супституиран или несупституиран  C(3-5) 

циклоалкил; T, U, V и W се истиот или различни 

и се независно избрани од CRa и N; -CH2- , -

CHMe-,  

A е отсутен или е избран од  

    

 

Cy е бицикличен прстен избран од 

супституирана или несупституирана  

циклоалкил група, супституиран или 

несупституиран  хетероциклил, супституиран 

или несупституиран  арил, и супституиран или 

несупституиран  хетероарил;  

секоја појава на Ra и Rb се истите или 

различни и се независно избрани од хидроген, 

нитро, хидрокси, цијано, халоген, -ORc, -S(=O)q-

Rc, -NRcRd,-C(=Y)-Rc, -CRcRd-C(=Y)-Rc, -

CRcRd-Y- CRcRd-,-C(=Y)-NRcRd-, -NRRd-C(=Y)-

NRcRd-, -S(=O)q-NRcRd-, -NRcRd-S(=O)q-

NRcRd-, -NRcRd-NRcRd-, супституиран или 

несупституиран  алкил, супституиран или 

несупституиран  алкенил, супституиран или 

несупституиран  алкинил, супституиран или 

несупституиран  циклоалкил, супституирана или 

несупституирана  циклоалкилакил, 

супституиран или несупституиран  

циклоалкенил, супституиран или 

несупституиран  хетероциклил, супституиран 

или несупституиран  хетероциклилалкил, 

супституиран или несупституиран арил, 

супституиран или несупституиран  арилалкил, 

супституиран или несупституиран  хетероарил, 

и супституиран или несупституиран  

хетероарилалкил, или кога Ra и Rb се директно 

поврзани за истиот атом, тие може заедно да 

формираат супституиран или несупституиран 

заситен или незаситен  3-10 член прстен, 

којшто може опционално да вклучува еден или 

повеќе хетероатоми коишто можат да бидат 

истиот или различен и се избрани од O, NRc и 

S;  

секоја појава на Rc и Rd може да бидат истиот 

или различни и се избрани од хидроген, нитро, 

хидрокси, цијано, халоген, супституира или 

несупституирана  алкил, супституиран или 

несупституиран алкенил, супституиран или 

несупституиран  алкинил, супституиран или 

несупституиран  циклоалкил, супституирана или 

несупституиран  циклоалкилакил, супституиран 

или несупституиран  циклоалкенил, 
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супституирана или несупституирана  

хетероциклична група, супституиран или 

несупституиран  хетероциклилалкил, или кога 

два Rc и/или Rd супституенти се директно 

поврзани за истиот атом, тие може да бидат 

поврзани за да формираат супституиран или 

несупституиран  заситен или незаситен  3-10 

член прстен, којшто може опционално да 

вклучат еден или повеќе хетероатоми коишто 

се исти или се различни и се избрани од O, NH 

и S;  

секоја појава на Y е избрана од O, S и -NRa; и  

секоја појава на q независно претставува 0, 1 

или 2;  

 

со клаузула (e) дека соединението со формула 

(IA-I) не е:  

 

N-[4-[5-циклопропил-3-(трифлуорометил)-1H-

пиразол-1-ил]фенил]-1-метил-3-

(трифлуорометил)-1H-Тиено[2,3- c]пиразол-5-

карбоксамид или  

N-[4-[5-циклопропил-3-(трифлуорометил)-1H-

пиразол-1-ил]фенил]-Пиразолo[1,5-

a]пиримидин-2-карбоксамид.  

  

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  E 06B 3/22, E 06B 3/72, E 06B 3/70  

(11)  8815   (13) Т1 

(21)  2018/511   (22) 29/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  BE20150005024  14/01/2015  BE and 

BE20150005834  18/12/2015  BE 

(96)  29/12/2015 EP15003683.8 

(97)  18/04/2018 EP3045650 

(73)  HARINCK, naamloze vennootschap 

Heirweg 95 

8710 Wielsbeke, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Harinck, Kris André 

(54)  КРИЛО НА ВРАТА СО ПАНЕЛ И 

ПАНЕЛНА ОПРЕМА ЗА ТАКВО КРИЛО 

(57)  1  Крило на врата кое што содржи рамка (4) 

и панел (5) со предно крило (6) и задно крило (7), 

пришто рамката (4) е составена од 

конвенционални профили (9) со преден зид (10) 

и заден зид (11), соодветно на предната и 

задната страна на рамката (4), внатрешен зид 

(12) и надворешен зид (13), соодветно на 

внатрешната ивица и надворешната ивица на 

рамката (4), и раб (14) ориентиран навнатре е 

обезбеден на внатрешниот зид (12) на 

профилите (9) за да зе формира жлеб (15) и 

притоа предното крило (6) е прицврстена кон 

предниот дел на рамката (4), приото барем 

делумно прекривајќи го предниот дел на 

рамката (4), кадешто предното крило (6) е 

обезбеден со стегачки механизам (20) кој 

овозможува предното крило (6) да биде 

повлечено кон предниот дел рамката (4), приото 

овие механизми(20) се формирани од страна на 

една или повеќе спојници долж периферијата во 

рамката (4) со основен елемент (21) кој што е 

прицврстен на предното крило (6), се 

карактеризира со тоа што механизмитепонатаму 

содржат стегачка летва (22) таму прицврстена и 

која што се свиткува позади гореспоменатиот 

раб (14) и може да биде затегната на основниот 

елемент (21) кон предното крило (6).  

, има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 417/12, C 07D 413/14, 

C 07D 231/12, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 

07D 417/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 

403/14, C 07D 413/12, A 61K 31/4155, A 61K 

31/415, A 61P 35/00  

(11)  8816   (13) Т1 

(21)  2018/512   (22) 29/06/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  IN2009CHE2439  08/10/2009  IN; 

IN2009CHE2636  30/10/2009  IN; 

IN2010CHE1513  02/06/2010  IN; 

IN2010CHE1514  02/06/2010  IN; IN2010CHE158  

25/01/2010  IN and US20090265540P  01/12/2009  

US 

(96)  07/10/2010 EP10779334.1 

(97)  25/04/2018 EP2509955 

(73)  Rhizen Pharmaceuticals S.A. 

Fritz Courvoisier 40 

2300 La Chaux de Fonds, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VISWANADHA, Srikant; MERIKAPUDI, 

Gayatri, Swaroop; MUTHUPPALANIAPPAN, 

Peyyappan and VAKKALANKA, Swaroop, Kumar, 

V.S. 

(54)  ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО 

МОДУЛАТОРИ НА КАЛЦИУМОВИ КАНАЛИ 

АКТИВИРАНИ СО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

КАЛЦИУМ 

(57)  1  Соединение со формула  

  

или таутомер, N-оксид, фармацевтски 

прифатлив естер или негова фармацевтска 

прифатлива сол, кадешто  

Прстен Hy претставува  
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опционално супституиран со R’’’;  

R1 е циклопропил;  

R2 е избран од CH3, CH2F, CHF2, CF3, 

супституиран или несупституиран  

C(3-5)циклоалкил, CH2-ORa, CH2-NRaRb , CN и 

COOH;  

Прстен Ar е избран од 

  

 

  

L1 и L2 заедно претставуваат -NH-C(=X)- или -

C(=X)NH;  

A е отсутна или е избрана од -(CR’R")- или -NRa 

;  

R’ и R" се истиот или различен и се независно 

избрани од  хидроген, хидрокси, цијано, 

халоген, -ORa, -COORa, -S(=O)q-Ra, -NRaRb,-

C(=X)-Ra, супституирана или 

несупституиранаC(1-6) алкил група, 

супституиран или несупституиранC(1-6) 

алкенил, супституиран или несупституиранC(1-

6) алкинил, и супституиран или 

несупституиранC(3-5) циклоалкил, или R’ и R" 

може да бидат поврзани за да формираат 

супституиран или несупституиран заситен или 

незаситен 3-6 член прстен, којшто може 

опционално да вклучува еден или повеќе 

хетероатоми коишто може да бидат исти или 

различни и се избрани од O, NRa и S;  

R’’’ е избран од хидроген, хидрокси, цијано, 

халоген, -ORa, -COORa, - S(=O)q-Ra, -NRaRb, -

C(=X)-Ra, супституирана или 

несупституиранаC(1-6) алкил група, 

супституиран или несупституиранC(1-6) 

алкенил, супституиран или несупституиранC 

C(1-6) алкинил, и супституиран или 

несупституиранC(3-5)циклоалкил,  

секоја појава на X е независно избрана од O, S 

и -NRa;  

Cy е избран од  

 

 

  

секоја појава на Ra и Rb се истиот или 

различен и се независно избрани од хидроген, 

нитро, хидрокси, цијано, халоген, -ORc,-S(=O)q-

Rc, -NRcRd, -C(=Y)-Rc, -CRcRd-C(=Y)-Rc, -

CRcRd-Y- CRcRd-,-C(=Y)-NRcRd-, -NRRd-C(=Y)-

NRcRd-, -S(=O)q-NRcRd-, -NRcRd-S(=O)q-

NRcRd-, -NRcRd-NRcRd-, супституиран или 

несупституиран алкил, супституиран или 

несупституиран алкенил, супституиран или 

несупституиран алкинил, супституиран или 

несупституиран циклоалкил, супституиран или 

несупституиран циклоалкилакил, супституиран 

или несупституиран циклоалкенил, 

супституиран или несупституиран 

хетероциклил, супституиран или 

несупституиран хетероциклилалкил, 

супституиран или несупституиран арил, 

супституиран или несупституиран арилалкил, 

супституиран или несупституиран хетероарил, и 

супституиран или несупституиран 

хетероарилалкил, или кога Ra и Rb се директно 

врзани за истиот атом, тие може да се поврзани 

за да формираат супституиран или 

несупституиран заситен или незаситен 3-10 

член прстен, којшто опционално вклучува еден 

или повеќе хетероатоми коишто може да бидат 

исти или различни и се избрани од O, NRc и S;  

секоја појава на Rc и Rd може да бидат исти 

или различни и се независно избрани од 

хидроген, нитро, хидрокси, цијано, халоген, 

супституиран или несупституиран алкил, 

супституиран или несупституиран алкенил, 
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супституиран или несупституиран алкинил, 

супституиран или несупституиран циклоалкил, 

супституиран или несупституиран 

циклоалкилакил, супституиран или 

несупституиран циклоалкенил, супституирана 

или несупституирана хетероциклична група, 

супституиран или несупституиран 

хетероциклилалкил, или кога два Rc и/или Rd 

супституенти се директно врзани за истиот 

атом, тие може да се поврзани за да 

формираат супституиран или несупституиран 

заситен или незаситен 3-10 член прстен, којшто 

може да опционално да вклучува еден или 

повеќе хетероатоми коишто се исти или 

различни и се избрани од O, NH и S;  

секоја појава на Y е избрана од O, S и -NRa; и  

секоја појава на q независно претставува 0, 1 

или 2; 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 21D 15/02, A 21D 13/00  

(11)  8817   (13) Т1 

(21)  2018/514   (22) 02/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  TR20130013379  18/11/2013  TR 

(96)  02/10/2014 EP14820951.3 

(97)  25/04/2018 EP3071042 

(73)  Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 

Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde 

Eskisehir, TR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KANATLI, Ahmet Firuzhan 

(54)  ИНДУСТРИСКИ ПРЕХРАМБЕН 

ПРОИЗВОД СО ВИСОКА СОДРЖИНА НА 

ВОДА И ФИЛ КОЈ НЕ СОДРЖИ 

КОНЗЕРВАНСИ И ЕМУЛГАТОРИ 

(57)  1  Производна постапка за индустриски 

погоден прехрамбен производ за моментална 

конзумација, кој што има минимален износ на 

вода од 0,80 и содржи фил, ослободен од 

конзерванси и емулгатори, се карактеризира со 

тоа што содржи производни чекори на:  

 

a) подготовка и печење на пекарски производ 

(1), 

b) со цел да се подготви филот (2), 

 

1) добивање на фил (2) со мешање на маст со 

износ од 10-20% од тежина, засладувач со износ 

од 20-50% од тежина, вода со износ од 15-30% 

од тежина, безмасно дехидрирано млеко со 

износ од 10-20% од тежина, згуснувач со износ 

од 0.1-1% од тежина, хидратант со износ од 2-

10% од тежина, скроб со износ од 1-5% од 

тежина, сол со износ од 0-1% од тежина, арома 

со износ 0-1% од тежина и со изведба на 

постапка на кондензација-

пастеризација/хомгенизација во рамки на 

единечна производ,  

2) добивање на фил (2) со намалување на 

температурата на добиениот фил (2) и 

подесување на истиот на температурен опсег од 

50-55°C, 

3) подготовка на филот (2) при подесена 

температура во индивидуални фази 

(K1,K2,K3,K4) со помош на производни чекори 

на, 

 

• подесување на температурата на споредниот 

производ помеѓу 15-30 °C во првиот фаза (K1), 

• ладење до температура под точката на 

мрзнење без да се дозволи кристализација со 

константна мешање во втората фаза (K2), 

• изведба на кристализациско-воздушни 

постапки со задржување на воздушните 

честички во внатрешноста на вискозната 

матрична структура формирана со 
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минимизирање на температурната варијација и 

добивање на колидна емулзија која што содржи 

масни глобули со големина помеѓу e 1nm-1μm 

(K3). 

• подесување на температурата на споредниот 

производ помеѓу 8-15°C во крајниот фаза (K4), 

 

c) комбинација на зготвениот пекарски производ 

(1) со филот (2), 

d) пакување со пакувања пополнети со гасни 

конзерванси. 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 63C 9/00, A 63C 5/075  

(11)  8818   (13) Т1 

(21)  2018/515   (22) 02/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE20141004783  02/04/2014  DE 

(96)  26/03/2015 EP15719149.5 

(97)  09/05/2018 EP3126019 

(73)  Steinbach Alpin 

Paß Thurn Str. 10a 

6372 Oberndorf, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WEBER, Brigitte and STEINBACH, Christian 

(54)  СИСТЕМ ЗА АМОРТИЗИРАЊЕ ЗА 

ДАСКА ЗА ЛИЗГАЊЕ 

(57)  1  Систем за амортизирање (10) за даска за 

лизгање (1), особено за даска за лизгање на снег 

за скијање, што содржи:  

- основна плоча (12) што се протега долж 

надолжна оска (L) од даската за лизгање, со 

горна страна (12a), на која може да се распореди 

чевел (2) или врзување, и со понизок приклучок 

за поврзување (12b) на даската за лизгање, на 

кој основната плоча е пивотирачки поддржлива 

во барем една дополнителна точка на 

монтирање (M) на даската за лизгање; 

- амортизер (22) конфигуриран за амортизирање 

релативно движење помеѓу даската за лизгање 

и основната плоча; 

каде што амортизерот е поддржлив, независно 
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од било кое лежиште од основната плоча, на 

даската за лизгање соодветно нанапред и 

наназад од основната плоча во точка (26.2) 

различна од точката на монтирање (M); каде што 

релативното движење што треба да се 

амортизира е преносливо до амортизерот на 

начин ослободен од било каков пренос; 

назначено со тоа, што амортизерот се држи на 

основната плоча. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  B 29C 45/00, B 29C 70/08, B 29K 101/12, B 

29K 105/08, B 29K 105/10, B 32B 3/30, B 32B 

5/02  

(11)  8819   (13) Т1 

(21)  2018/516   (22) 02/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361857806P  24/07/2013  US 

(96)  24/07/2014 EP14750875.8 

(97)  06/06/2018 EP3024644 

(73)  Integrated Composite Products Inc. 

3428 Lakeridge Place NW 

Suite 120 

Rochester, MN 55901, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  HAWLEY, Ronald Clare and MAZULA, Derek 

Joel 

(54)  КОМПОЗИТЕН КОНСТРУКЦИСКИ 

ПРОИЗВОД 

(57)  1  Композитен конструкциски производ (10; 

100; 200) кој опфаќа: 

полимерно тело (20) кое ја има првата главна 

површина (22) и спротивна втора главна 

површина (24), при што спомнатото полимерно 

тело (20) е формирано од термопластичен 

материјал; 

мнозинство на влакна кои формираат 

дисперзија на влакна во внатрешноста на 

полимерното тело (20), при што влакната имаат 

просечна должина помала од 15 mm и просечен 

пречник помал од 50 микрометри; 
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бочно протегајки се ребрест елемент (26) кој се 

проега од втората главна површина (24) и има 

бочна должина и формира дел на полимерното 

тело (20); и 

континуален влакнест елемент (30) кој се 

протега по должина и вграден е во 

внатрешноста на бочната должина на 

ребрестиот елемент (26), при што 

континуалниот влакнест елемент (30) опфаќа 

најмалку 1000 паралелни и зедно протејгајки 

континуални влакна и смола, каде што 

континуалниот влакнест елемент (30) има од 50 

до 30 mas.% смола. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/565, A 61K 47/40, A 61K 9/08, A 

61K 9/14, A 61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 9/00

  

(11)  8820   (13) Т1 

(21)  2018/517   (22) 02/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  CN20101292234  21/09/2010  CN 

(96)  08/07/2011 EP11826361.5 

(97)  18/04/2018 EP2620153 

(73)  Guangzhou Cellprotek Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

G401-415, 3 Lanyue Road 

International Business Incubator 

Guangzhou Science City 

Guangzhou 510663, CN 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  YAN, Guangmei; HU, Haiyan; ZHANG, 

Jingxia; QIU, Pengxin; LI, Ling and TIAN, Ning 

(54)  ИНЈЕКЦИЈА НА 5 АЛФА-АНДРОСТАН 

(АЛКИЛ)-3 БЕТА,5,6 БЕТА-ТРИОЛ И 

ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНО ПРИРЕДУВАЊЕ 

(57)  1  Инјекција на 5α-андростан-3β,5,6β-триол, 

кој ја вклучува течната инјекција со растворувач 

или цврста инјекција, oпфаќа најмалку еден 

растворлив ексципијенс, при што најмалку еден 

растворлив ексципијенс  го вклучува 
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хидроксипропил-β-циклодекстринот.  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  F 16D 65/56  

(11)  8821   (13) Т1 

(21)  2018/518   (22) 03/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE201610205639  05/04/2016  DE 

(96)  04/04/2017 EP17164874.4 

(97)  25/04/2018 EP3228897 

(73)  KES Keschwari Electronic Systems GmbH 

& Co. KG 

30890 Barsinghausen, 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)  Keschwari Rasti, Mahmud 

(54)  Сопирачка со симетричен прилагодувач 

на абење 

(57)  1  Сопирачката има две клешти за 

спојување помеѓу кои се уредува уред за 

генерирање сила, при што уредот за генерирање 

сила има две вретена (1, 2) распоредени на 

заедничка линеарна оска на движење (9), 

карактеризирана со тоа, што првите краеви (4, 5) 

на вретената се наредени со вртежен момент и 

се лизгаат по должината на линеарната оска на 

движење (9) во насока на вретеното (3), при што 

вторите краеви (10, 11) на вретената (1, 2) 

спроти првите краеви (4, 5) се вртат на 

клештите, со секое вретено (1, 2) и навртките на 

вретеното (15, 16), може да се вчитаат со клипен 

цилиндер (17), на кој може да се примени 

притисок, во спротивни насоки долж линеарна 

оска на движење (9) и вретената (1, 2) и оските 

на вретеното (15, 16) се придвижуваат од мотор 

(6) до ротација во однос на еден друг.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4545, A 61P 9/00, A 

61P 3/00  

(11)  8822   (13) Т1 

(21)  2018/519   (22) 03/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  JP20130209826  07/10/2013  JP 

(96)  06/10/2014 EP14790746.3 

(97)  13/06/2018 EP3055309 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  KASAI, Shizuo; HIROSE, Hideki; YAMASAKI, 

Takeshi; YAMASHITA, Tohru; KINA, Asato and 

NISHIKAWA, Yoichi 

(54)  АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА 

СОМАТОСТАТИН - ПОДТИП 5 (SSTR5) 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61N 5/10  

(11)  8823   (13) Т1 

(21)  2018/520   (22) 03/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20100387933P  29/09/2010  US 

(96)  29/09/2011 EP11831345.1 

(97)  06/06/2018 EP2621526 

(73)  Seattle Genetics, Inc. and Agensys, Inc. 

21823 30th Drive, S.E. 

Bothell, WA 98021, US and 2225 Colorado 

Avenue 

Santa Monica, CA 90404, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JAKOBOVITS, Aya; TORGOV, Michael; 

SATPAEV, Daulet; MORRISON, Robert, Kendall; 

MORRISON, Karen Jane, Meyrick; GUDAS, Jean 

and AN, Zili 

(54)  КОНЈУГАТИ НА АНТИТЕЛО И ЛЕК (ADC) 

КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА 191P4D12 ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Конјугат на антитело и лек кој опфаќа 

анти-191P4D12 антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент,кај кого антитело или негов 

фрагмент опфаќа варијабилен регион на тежок 

ланец кој се состои од аминокиселински остаток 

20 до аминокиселински остаток 136 од SEQ ID 

NO: 7 и варијабилен регион на лесен ланец кој 

се состои од аминокиселински остаток 23 до 

аминокиселински остаток 130 од SEQ ID NO: 8, 

а кај кој антитело или негов фрагмент е 

коњугуван со монометил aуристатин E (MMAE).  

, има уште 27 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/7125  

(11)  8824   (13) Т1 

(21)  2018/521   (22) 03/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201161568590P  08/12/2011  US 

(96)  07/12/2012 EP12805882.3 

(97)  04/04/2018 EP2788487 

(73)  Sarepta Therapeutics, Inc. 

215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOLE, Ryszard and BESTWICK, Richard, 

Keith 

(54)  ОЛИГОНУКЛЕОТИДНИ АНАЛОЗИ КОИ 

ТАРГЕТИРААТ ЧОВЕЧКИ ЛМНА 

(57)  1  Антисензитивен нуклеотид за 

редуцирање експресија на абнормално споена 

ЛМНА мРНК, олигонуклеотидот има значително 

ненаполнет ‘рбет и е составен од морфолино 

подединици и врски помеѓу подединици што 

содржат фосфор соединуваат морфолино азот 

на една подединица на 5'-егзоцикличен 

јаглерод од соседна подединица, 

содржи 25-40 бази, и 

вклучува таргетирачка секвенца што вклучува 

било кое од СЕК ИД БРи: 4, 5, 10, 11, 13, 14, и 

16, 

назначено со тоа, што антисензитивниот 

олигонуклеотид е ковалентно прикачен пептид 

што пенетрира клетки и поврзувачка средина, 

каде што поврзувачката средина е селектирана 

од глицин, цистеин, пролин, 6-

аминохексанонска киселина (Ahx), β- alanine (б), 

и Ahx-B, и пептидот што пенетрира клетки е 

селектиран од СЕК ИД БРи: 39-54. 

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  8825   (13) Т1 

(21)  2018/522   (22) 03/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20120191493  06/11/2012  -- 

(96)  05/11/2013 EP13786255.3 

(97)  04/04/2018 EP2916866 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 

13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OLBRICH, Carsten; BUNTE, Thomas; 

WINTER, Jonas; PETERS, Jörg and TRILL, 

Thomas 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА ЗА БИСПЕЦИФИЧНИ 

АКТИВАТОРИ НА Т-КЛЕТКИ (BiTE) 

(57)  1  Течен фармацевтски состав кој што 

содржи полипептид, TRIS и фосфат, при што 

полипептидот ја содржи аминокиселинската 

низа репродуцирана во НИЗА ИД БР: 8, што се 

карактеризира со тоа 

што составот го содржи полипептидот во 

концентрација од 0,5 μg/ml до 3,0 mg/ml, 

што составот содржи 100 mM TRIS и 50 mM 

фосфат, 

што pH на составот е помеѓу 5,0 и 7,5, 

што составот содржи 0.04% (m/v) полисорбат 80 

и 

што составот дополнително содржи  

лиопротектант. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 



 

 

П а т е н т и    119 | 
С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

(51)  C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519

  

(11)  8826   (13) Т1 

(21)  2018/523   (22) 03/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20120023021  20/12/2012  GB 

(96)  20/12/2013 EP13814962.0 

(97)  11/04/2018 EP2935269 

(73)  UCB Biopharma SPRL and Katholieke 

Universiteit Leuven K.U. Leuven R&D 

60 Allée de la Recherche 

1070 Brussels, BE and Minderbroedersstraat 8a 

Bus 5105 

3000 Leuven, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FRANKLIN, Richard Jeremy; FORD, Daniel 

James; GHAWALKAR, Anant Ramrao; HORSLEY, 

Helen Tracey; HUANG, Qiuya; REUBERSON, 

James Thomas and VANDERHOYDONCK, Bart 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ ПИРАЗОЛО-

ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ 

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

фармацевтска прифатлива сол или солват:  

 

  

  кадешто  

  Q претставува група со формула (Qa), (Qb), 

(Qc), (Qd) или (Qe):  

  

 

 

 

 

во коешто ѕвездичката (*) претставува точката 

на сврзување за остатокот од молекулата;  

 

V претставува -CH2-, -C(CH3)2-, -CH2CH2-, -

CH2CH2CH2-, -CH2OCH2-, -CH2SCH2-, -

CH2S(O)CH2-, -CH2S(O)2CH2- или -

CH2N(R4)CH2-;  

W претставува остатокот на C3-7 циклоалкил 

или C3-7 хетероциклоалкил група;  

Y претставува поврзувачка група избрана од -

C(O)-, -C(O)N(R4)- и -C(O)C(O)-;  

Z претставува водород; или Z претставува C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C3-7 циклоалкил, C3-7 

циклоалкил(C1-6)алкил, C3-7 

хетероциклоалкил, C3-7 хетероциклоалкил(C1-

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

или хетероарил(C1-6)алкил, било која од овие 

групи може опционално да бидат супституирани 

со еден, два или три супституенти независно 

избрани од халоген, цијано, нитро, C1-6 алкил, 

трифлуорометил, цијано(C1-6)алкил, (C3-

7)хетероциклоалкил, хало(C3-7)-

хетероциклоалкил, (C1-6)алкил(C3-

7)хетероциклоалкил, (C2-

6)алкоксикарбонил(C3-7)хетероциклоалкил, 

дихало(C3-7)хетероциклоалкил, (C3-

7)хетероциклоалкил(C1-6)алкил, (C1-6)алкил-
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(C3-7)хетероциклоалкил(C1-6)алкил, 

хетероарил, хидрокси, оксо, C1-6 алкокси, 

дифлуорометокси, трифлуорометокси, 

трифлуороетокси, (C3-7)хетероциклоалкокси, 

(C2-6)алкоксикарбонил(C3-7)-

хетероциклоалкокси, (C3-

7)хетероциклоалкил(C1-6)алкокси, арилокси, 

халоарилокси, (C1-6)-алкоксиарилокси, C1-3 

алкилендиокси, дихало(C1-3)алкилендиокси, 

арилкарбонилокси, C1-6 алкилтио, C1-6 

алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, амино, 

C1-6 алкиламино, ди(C1-6)алкиламино, ди(C1-

6)алкиламино(C1-6)алкил, ариламино, C2-6 

алкилкарбониламино, C2-6 

алкоксикарбониламино, C1-6 

алкилсулфониламино, формил, C2-6 

алкилкарбонил, C3-6 циклоалкилкарбонил, C3-6 

хетероциклоалкилкарбонил, карбокси, C2-6 

алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, 

аминокарбонил, C1-6 алкиламинокарбонил, 

ди(C1-6)алкиламинокарбонил, аминосулфонил, 

C1-6 алкиламиносулфонил и ди(C1-

6)алкиламиносулфонил;  

A1 претставува водород, цијано или 

трифлуорометил; или A1 претставува C1-6 

алкил, опционално супституиран со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од 

флуоро, -ORa, трифлуорометокси, -NRbRc, -

CO2Rd и -CONRbRc; или A1 претставува C3-7 

циклоалкил;  

A2 претставува водород или C1-6 алкил;  

R12 претставува водород, трифлуорометил или 

C1-6 алкил;  

R13 претставува водород или C1-6 алкил; R4 

претставува водород; или  

R4 претставува C1-6 алкил, опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од -ORa и -NRbRc;  

Ra претставува водород; или Ra претставува 

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

или хетероарил(C1-6)алкил, било која од овие 

групи може опционално да бидат супституирани 

со еден или повеќе супституенти;  

Rb и Rc независно претставуваат водород или 

трифлуорометил; или C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, C3-7 циклоалкил(C1-6)алкил, арил, 

арил(C1-6)алкил, C3-7 хетероциклоалкил, C3-7 

хетероциклоалкил(C1-6)алкил, хетероарил или 

хетероарил(C1-6)алкил, било која од овие групи 

може опционално да бидат супституирани со 

еден или повеќе супституенти; или Rb и Rc, 

кога се земени заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани, претставуваат, 

азетидин-1-ил, пиролидин-1-ил, оксазолидин-3-

ил, изоксазолидин-2-ил, тиазолидин-3-ил, 

изотиазолидин-2-ил, пиперидин-1-ил, 

морфолин-4-ил, тиоморфолин-4-ил, пиперазин-

l-ил, хомопиперидин-1-ил, хомоморфолин-4-ил 

или хомопиперазин-1-ил, било која од овие 

групи може опционално да бидат супституирани 

со еден или повеќе супституенти; и  

Rd претставува водород; или C1-6 алкил, C3-7 

циклоалкил, арил, C3-7 хетероциклоалкил или 

хетероарил, било која од овие групи може 

опционално да бидат супституирани со еден 

или повеќе супституенти; и опционалните 

супституенти на Ra, Rb, Rc или Rd, или на 

хетероцикличната половина -NRbRc, се 

независно избрани од халоген, C1-6 алкил, C1-

6 алкокси, дифлуорометокси, 

трифлуорометокси, C1-6 алкокси(C1-6)алкил, 

C1-6 алкилтио, C1-6 алкилсулфинил, C1-6 

алкилсулфонил, хидрокси, хидрокси(C1-

6)алкил, амино(C1-6)алкил, цијано, 

трифлуорометил, оксо, C2-6 алкилкарбонил, 

карбокси, C2-6 алкоксикарбонил, C2-6 

алкилкарбонилокси, амино, C1-6 алкиламино, 

ди(C1-6)алкиламино, фениламино, 

пиридиниламино, C2-6 алкилкарбониламино, 

C2-6 алкилкарбониламино(C1-6)алкил, C2-6 

алкоксикарбониламино, C1-6 

алкилсулфониламино, аминокарбонил, C1-6 

алкиламинокарбонил и ди(C1-

6)алкиламинокарбонил.  

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61K 31/712, 

A 61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 1/16  

(11)  8827   (13) Т1 

(21)  2018/524   (22) 04/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361826125P  22/05/2013  US; 

US201361898695P  01/11/2013  US; 

US201461979727P  15/04/2014  US and 

US201461989028P  06/05/2014  US 

(96)  22/05/2014 EP14730051.1 

(97)  04/04/2018 EP2999785 

(73)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 

300 Third Street, 3rd Floor 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HINKLE, Gregory; BETTENCOURT, Brian; 

CHARISSE, Klaus; MANOHARAN, Muthiah; 

MAIER, Martin; SEHGAL, Alfica and RAJEEV, 

Kallanthottathil G. 

(54)  SERPINA1 ИРНК СОСТАВИ И МЕТОДИ 

ЗА НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Агенс од РНКи со двојна низа за 

инхибирање експресија на Серпинал во клетка, 

назначено со тоа, што наведениот агенс од 

РНКи со двојна низа содржи сензитивна низа и 

антисензитивна низа што формираат регион со 

двојна низа, 

 каде што  наведената сензитивна низа 

содржи барем 15 гранични нуклеотиди што се 

разликуваат за не повеќе од 3 нуклеотиди од 

било која од нуклеотидните секвенци од СЕК ИД 

БР:1, СЕК ИД БР:2, СЕК ИД БР:3, СЕК ИД БР:4, 

СЕК ИД БР:5, СЕК ИД БР:6, СЕК ИД БР:7, СЕК 

ИД БР:8, СЕК ИД БР:9, СЕК ИД БР:10, или СЕК 

ИД БР:11, и наведената антисензитивна низа 

содржи барем 15 гранични нуклеотиди што се 

разликуваат за не повеќе од 3 нуклеотиди од 

било која од нуклеотидните секвенци од СЕК ИД 

БР:15, СЕК ИД БР:16, СЕК ИД БР:17, СЕК ИД 

БР:18, СЕК ИД БР: 19, СЕК ИД БР:20, СЕК ИД 

БР:21, СЕК ИД БР:22, СЕК ИД БР:23, СЕК ИД 

БР:24, или СЕК ИД БР:25, 

 каде што во суштина сите нуклеотиди од 

наведената сензитивна низа содржат 

модификација одбрана од групата составена од 

2'-O-метил модификација и 2'-флуоро 

модификација, 

 каде што наведената сензитивна низа 

содржи две фосфоротиоат интернуклеотидни 

врски на 5’-завршетокот, 

  каде што во суштина сите 

нуклеотиди од наведената антисензитивна низа 

содржат модификација одбрана од групата 

составена од 2'-O-метил модификација и 2'-

флуоро модификација, 

 каде што наведената антисензитивна 

низа содржи две фосфоротиоат 

интернуклеотидни врски на 5’-завршетокот и две 

фосфоротиоат интернуклеотидни врски на 3'-

завршетокот, 

 каде што наведената сензитивна низа е 

конјугирана за еден или повеќе GalNAc деривати 

прикачени преку разгранет бивалентен или 

тривалентен поврзуваќ на 3'- завршетокот, каде 

што "во суштина сите" од нуклеотидите се 

модифицирани значи дека не повеќе од 5, 4, 3, 2 

или 1 нуклеотиди се немодифицирани. 

  

, има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07H 21/02, A 61K 31/713  

(11)  8828   (13) Т1 

(21)  2018/526   (22) 04/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20120186444  27/09/2012  -- 

(96)  26/09/2013 EP13774100.5 

(97)  06/06/2018 EP2903997 

(73)  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn 

Regina-Pacis-Weg 3 

53113 Bonn, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  GOLDECK, Marion; VAN DEN BOORN, 

Jasper; LUDWIG, János and SCHUBERTH-

WAGNER, Christine 

(54)  НОВИ RIG-I ЛИГАНДИ И ПОСТАПЦИ ЗА 

НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Oлигонуклеотид кој опфаќа сенс ланец и 

антисенс ланец, при што тој олигонуклеотид 

опфаќа  

сенс ланец кој ја опфаќа нуклеотидната 

секвенца  5' 

GACGCUGfACCCUGAAmGUUCAUCPTOUfPTO

U 3'; и 

aнтисенс ланец кој ја опфаќа нуклеотидната 

секвенца 3' 

CUGmCGACUGGGACfUUCAAGUAGPTOAPTOA 

5'; или 

сенс ланец кој ја опфаќа секвенцата 5' 

GPTOAPTOCGCUGfACCCUGAAmGUUCAUCPT

OUfPTOU 3'; и 

aнтисенс ланец кој ја опфаќа нуклеотидната 

секвенца 3' 

CUGmCGACUGGGACfUUCAAGUAGPTOAPTOA 

5'; 

во кои  

нуклеотидот е назначен со m e 2'-O-метилован; 

нуклеотидот назначен со f e 2'-флуоро; a 

индексот PTO помеѓу два нуклеотида укажува 

дека тие два нуклеотиди се поврзани со 

фосфортиоатна врска; и 

каде што сенс ланецот опфаќа трифосфат на 5’ 

крајот. 
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, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 38/00, A 61K 38/12  

(11)  8829   (13) Т1 

(21)  2018/527   (22) 04/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20080191725P  11/09/2008  US and 

US20090209689P  10/03/2009  US 

(96)  10/09/2009 EP14181565.4 

(97)  02/05/2018 EP2805726 

(73)  Enanta Pharmaceuticals, Inc. and AbbVie 

Ireland Unlimited Company 

500 Arsenal Street 

Watertown, MA 02472, US and 70 Sir John 

Rogerson's Quay 

Dublin 2 , IE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Ku, Yiyin; Or, Yat, Sun; Wagaw, Sable, H.; 

Engstrom, Ken; Sheikh, Ahmad; Mei, Jianzhang; 

McDaniel, Keith, F.; Chen, Hui-ju; Shanley, Jason, 

P.; Kempf, Dale, J.; Grampovnik, David, J.; Sun, 

Ying; Liu, Dong; Gai, Yonghua and Grieme, Tim 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА МАКРОЦИКЛИЧНА 

ХЕПАТИТИС С СЕРИН ПРОТЕАЗА 

(57)  1  Фармацевтски состав, којшто содржи: 

 

(2R,6S,13aS,14aR,16aS,Z)-N-

(циклопропилсулфонил)-6-(5-метилпиразин-2-

карбоксамидо)-5,16-диоксо-2-(фенантиридин-6-

илокси)-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13a, 14,14a, 

15,16,16a-хексадекахидроциклопропа[e]пироло 

[1,2-a][1,4] 

диазациклопентадецин-14a-карбоксамид или 

негова фармацвтска прифатлива сол во 

комбинација со фармацевтски прифатлив носач 

или ексципиенс; и 

 

(a) антивирусен агенс или негова фармацевтска 

прифатлива сол; или 

(b) цитохром P450 монооксигеназен инхибитор 
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или негова фармацевтска прифатлива сол; 

 

кадешто: 

 

антивирусниот агенс содржи еден или повеќе 

инхибитори на целта во HCV животниот циклус 

избран од групата составена од хеликаза, 

полимераза, металопротеаза, CD81, NS5A 

циклофилин и внатрешно место за влез на 

рибозом; и 

цитохром P450 монооксигеназниот инхибитор е 

ритонавир. 

  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07B 59/00, C 07K 16/18, C 

07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 49/00, A 61K 

51/10, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  8839   (13) Т1 

(21)  2018/529   (22) 05/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261591324P  27/01/2012  US 

(96)  25/01/2013 EP13703962.4 

(97)  18/04/2018 EP2807192 

(73)  AbbVie Inc. and Abbvie Deutschland 

GmbH & Co. KG 

North Chicago, IL 60064, US and 65205 

Wiesbaden, 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)  MUELLER, Bernhard; HUANG, Lili; 

BARDWELL, Philip D.; KUTSKOVA, Yuliya and 

MEMMOTT, John 

(54)  СОСТАВ И МЕТОДА ЗА ДИЈАГНОЗА И 

ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО 

ДЕГЕНЕРАЦИЈА НА НЕВРИТИ 

(57)  1  Изолирано моноклонално анти-одбивен 

водилка молекул а (RGMa) антитело што содржи 

променлив регион со тежок ланец што содржи 

комплементарно одредувачки регион (CDR) што 

ја содржи секвенцата на амино киселина од СЕК 

ИД БР:2, CDR2 што ја содржи секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:3, и CDR3 што ја 

содржи секвенцата на амино киселина од СЕК 

ИД БР:4, и променлив регион со лесен ланец 

што содржи CDR1 што ја содржи секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:6, a CDR2 што ја 

содржи секвенцата на амино киселина од СЕК 

ИД БР:7, и CDR3 што ја содржи секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР:8 или СЕК ИД 

БР:73.  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61H 1/00, A 63B 22/16  

(11)  8840   (13) Т1 

(21)  2018/534   (22) 06/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  FR20080057263  27/10/2008  FR 

(96)  16/10/2009 EP09760163.7 

(97)  04/07/2018 EP2362764 

(73)  LPG SYSTEMS 

30 rue du Docteur Abel 

26000 Valence, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FUSTER, Arnaud 

(54)  АПАРАТУРА ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА 

ТЕЛО 

(57)  1  Апаратура за мобилизација на тело која 

што содржи приемна платформа (1) којашто е 

подвижна во однос на фиксна шасија (20, 22), и 

која што е обликувана за подршка за субјект кој 

треба да биде лекуван во стоечка положба, 

платформата (1) е поврзана со шасијата преку 

двојна вртлива врска, и е погонувана со 

осцилаторно движење во однос на оската која 

што во основа поминува низ нејзиниот центар со 

помош на активатори (8, 9) кој што се меѓусебно 

поврзани со вртлива врска кон единечно 

вратило (6) поврзано со наведената платформа, 

и кое се издолжува вертикално во однос на 

рамнината дефинирана од наведената 

платформа, наведените активатори имаат во 

основа вертикална насока еден во однос на 

друг, се карактеризира со 

• тоа што во наведените активатори (8, 9) 

тие се вметнати во шасијата; 

• со тоа што платформата (1) е поставена 

на цврста горна рамка или арматура (3), која што 

дефинира прва основна хоризнтална оска на 

вметнување (A-A) која создава прва вртлива 

врска на двојната вртлива врска, наведената 

горна рамка (3) самата е вметната во цврста 

арматура (4) по должина на втора основна 

хоризонтална оска на вметнување (B-B) 

нормална на наведената прва оска на 

вметнување, создавајќи втора вртлива врска , 
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наведената цврста арамтура е интегрална со 

шасијата (20, 22); 

• тоа што активаторите (8, 9) се поврзани 

кон слободниот крај на наведеното вратило по 

пат на карданско спојување (39, 40). 

  

, има уште 3 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 333/56, A 61K 31/381, A 61K 31/423, 

A 61P 11/00, A 61P 11/06, A 61P 13/08, A 61P 

15/00, A 61P 17/06, A 61P 3/04, A 61P 3/06, A 

61P 3/10, A 61P 7/02, A 61P 9/00, A 61P 9/04, A 

61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 1/18, A 61P 1/16, A 

61P 1/04, A 61P 17/00  

(11)  8841   (13) Т1 

(21)  2018/536   (22) 09/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  JP20080105899  15/04/2008  JP 

(96)  15/04/2009 EP09731677.2 

(97)  27/06/2018 EP2277874 

(73)  Nippon Chemiphar Co., Ltd. 

2-2-3, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku 

Tokyo 101-0032, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SAKUMA, Shogo; TAKAHASHI, Rie and 

NAKAMURA, Hideki 

(54)  АКТИВАТОР ЗА РЕЦЕПТОР НА 

АКТИВИРАНИОТ ПЕРОКСИЗАМ НА 

ПРОЛИФЕРАТОР 

(57)  1  Соединение или негова фармаколошки 

прифатлива сол селетирана од групата 

составена од: 2-метил-4-[3-(3-

метилбензотиофен-2-

ил)пропионил]феноксиоцетна киселина, 2-

метил-2-[2-метил-4-[3-(3-метилбензотиофен-2-

ил)-пропионил]фенокси]пропионска киселина, 2-

метил-4-[3-[3-метил-5-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]феноксиaцетна киселина, 2-

метил-2-[2-метил-4-[3-[3-метил-5-

(трифлуорометил)-бензотиофен-2-

ил]пропионил]фенокси]пропионска киселина, 2-
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метил-4-[3-[3-метил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]феноксиацетатна киселина, 2-

метил-2-[2-метил-4-[3-[3-метил-6-

(трифлуорометил)-бензотиофен-2-

ил]пропионил]фенокси]пропионска киселина, 3-

[4-[3-[3-метил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-ил]-

пропионил]-2-метилфенил]пропионска 

киселина, 3-[4-[3-[3-метил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]-2-метилфенил]пропионска 

киселина, 3-[2-метил-4-[3-[3-пропил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[2-

метил-4-[3-[3-бутил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[2-

метил-4-[3-[3-изобутил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[2-

метил-4-[3-[3-изопропил-6-

(трифлуорометил)бензотио-фен-2-

ил]пропионил]фенил]пропионска киселина, 3-[4-

[1-хидроксимин-3-[3-изопропил-6-

(трифлуорометил)бензо-тиофен-2-ил]пропил]-2-

метилфенил]пропионска киселина, 3-[4-[1-[2-[3-

изопропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]етил]винил]-2-метилфенил]пропионска 

киселина, 4-[3-[3-изопропил-6-

(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]пропионил]-2-метилфеноксиацетична  

киселина, 4-[1-хидроксимин-3-[3-изопропил-6-

(трифлуорометил)бензотио-фен-2-ил]пропил]-2-

метилфеноксиацетична киселина, 4-[3-[3-

изопропил-6-(трифлуорометил)бензотиофен-2-

ил]-1-метоксиминопропил]-2-

метилфеноксиацетична киселина, и 4-[1-

бензилоксимин-3-[3-изопропил-6-

(трифлуорометил)бензо-тиофен-2-ил]пропил]-2-

метилфеноксиацетична киселина; 5-хидрокси-2-

метил-4-[3-[3-пропил-6-(трифлуорометил)бензо-

тиофен-2-ил]пропионил]феноксиацетична 

киселина; и 5-хидрокси-4-[1-хидроксимин-3-[3-

пропил-6-(трифлуорометил)-бензотиофен-2-

ил]пропил]-2-метилфеноксиацетична киселина.  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/192, A 61K 31/216, A 61P 1/16  

(11)  8842   (13) Т1 

(21)  2018/537   (22) 09/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20090306146  26/11/2009  -- 

(96)  26/11/2010 EP13170128,.6 

(97)  02/05/2018 EP2641596 

(73)  Genfit 

885, Avenue Eugène Avinée 

59120 Loos, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Darteil, Raphaël; Hanf, Rémy; Hum, Dean 

and Dufour, Ingrid 

(54)  УПОТРЕБА НА 1,3-ДИФЕНИЛПРОП-2-ЕН-

1-ЕДЕН ДЕРИВАТИВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЦРН ДРОБ 

(57)  1  Соединение на Генерална Формула (I)  

 

  

 

во кој 

X1 претставува халоген, група R1 или G1-R1;  
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А претставува CH = CH или CH2-CH2 група; 

 X2 претставува група G2-R2; 

 G1 и G2, идентични или различни, 

претставуваат атом на кислород или сулфур; 

 R1 претставува атом на водород, 

несупституирана алкилна група, арилна група 

или алкилна група која е супституирана од еден 

или повеќе атоми на халоген, алкокси или 

алкилтио група, циклоалкил групи, 

циклоалкилтио групи или хетероциклични групи; 

 R2 претставува алкилна група супституирана 

со барем -COOR3 група, каде што R3 

претставува атом на водород или алкилна 

група која е супституирана или не со еден или 

повеќе атоми на халоген, циклоалкил групи или 

хетероциклични групи. R4 и R5, идентични или 

различни, претставуваат алкилна група која е 

супституирана или не со еден или повеќе атоми 

на халоген, циклоалкил групи, хетероциклични 

групи;  

за употреба во метод за третман на 

заболување на црниот дроб избрано во групата 

составена од цироза на црниот дроб, болести 

на црниот дроб поврзани со алкохол, 

имунолошки посредувани заболувања на 

црниот дроб. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 21D 1/06, C 21D 1/76, C 21D 11/00, C 21D 

9/00, C 21D 9/32, C 23C 8/18, C 23C 8/22, C 23C 

8/26, C 23C 8/32, C 23C 8/34  

(11)  8843   (13) Т1 

(21)  2018/538   (22) 09/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  IT2011MI00366  10/03/2011  IT 

(96)  28/02/2012 EP12157377.8 

(97)  11/04/2018 EP2497839 

(73)  SOL S.p.A. 

Via Borgazzi 27 

20052 Monza MI, IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 



 

 

П а т е н т и    129 | 
С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

(72)  Gandola, Andrea 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ТРЕТМАН НА ЧЕЛИК 

(57)  1  Постапка за обработка на јаглероден 

челик што ги опфаќа чекорите на: 

 

а) најмалку една термичка обработка на 

јаглероден челик, избрана од карбуризирање, 

карбонитрирање и калење, извршена во печка 

за третирање; 

б) последователен термички третман на 

пасивација / посинување на јаглероден челик 

третиран во чекор а), споменатиот 

последователен термички третман се врши 

директно во наведената печка за третман на 

чекор а), на температура сочинета помеѓу 800°C 

и 900°C, во атмосфера на азот и најмалку еден 

од јаглерод диоксид, азотни оксиди, или нивни 

мешавини, кадешто составот на атмосферата 

печка за обработка се прилагодува со промена 

на протокот на азот, а најмалку еден од јаглерод 

диоксид, азотен оксид или нивни мешавини кои 

се вклучени во гасна мешалица за да се 

формира мешавина од гасови со кои се  полни 

наведената печка за време на чекорот б). 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 01D 45/00, A 01G 1/04  

(11)  8844   (13) Т1 

(21)  2018/539   (22) 09/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  DE201510105606  13/04/2015  DE 

(96)  13/04/2016 EP16165038.7 

(97)  11/04/2018 EP3081071 

(73)  Pilzkulturen Wesjohann GbR 

Paul-Wesjohann-Strasse 43 

49429 Visbek, DK 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Vogt, Christian and Kruse, Torben 

(54)  СИСТЕМ ЗА БЕРБА НА ПЕЧУРКИ 

(57)  , има уште  патентни барања 
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(51)  A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/315, A 

61M 5/31  

(11)  8845   (13) Т1 

(21)  2018/543   (22) 09/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201261716029P  19/10/2012  US 

(96)  11/10/2013 EP13782909.9 

(97)  04/07/2018 EP2908887 

(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)  FOURT, Jesse Arnold; SIMPSON, Bradley; 

YURCHENCO, James R. and DAVIS-WILSON, 

Jennifer Ellen 

(54)  АВТОМАТСКИ ИНЈЕКЦИОНЕН УРЕД СО 

АКТИВИРАН СКЛОП 

(57)  1  Автоматски инјекционен уред којшто 

содржи: 

 

куќиште (22); 

шприц (130) наполнет со лек и вклучувајќи игла 

(134), споменатиот шприц може да се префрли 

во споменатото куќиште од прва позиција на која 

споменатата игла е ставена во наведеното 

куќиште, на втора позиција во која наведената 

игла проектира над наведеното куќиште; 

средства за движење вклучувајќи елемент со 

една страна (136) 

за преместување на споменатиот шприц од 

споменатата прва позиција на споменатата 

втора позиција и за форсирање на лек низ 

споменатата игла; 

барем една површина за затворање (239) и 

површина за поддршка (234) дефинирајќи 

отворање (231), споменатата барем една 

површина за затворање и споменатата 

површина за поддршка распоредени во 

споменатото куќиште и споменатата површина 

за поддршка вклучува пар на внатрешно 

продолжувачки  огледало-слика проекции (232) 

коишто содржат површини насочени една 

спрема друга (240); 

активирачки склоп за активирање на наведените 

средства за движење за да му овозможи на 

наведениот елемент со една страна да се движи 

во прв аксијален правец во однос на куќиштето, 

вклучувајќи го споменатиот активирачки склоп; 

 

копче (25) кое може да се помести во однос на 

куќиштето од прва аксијална позиција кон втора 

аксијална позиција, споменатото копче вклучува 

активирачки елемент (52) којшто се протега во 

првиот аксијален правец и вклучува радијално 

внатрешно лице (54) и радијално надворешно 

лице (54), и наведеното радијално внатрешно 

лице коешто содржи шилец што ангажира 

површина; 

единечен шилец (160) којшто се протега од 

споменатиот елемент со една страна преку 

споменатото копче и вклучувајќи барем една 

површина за затворање (172) и копче за 

ангажирање на површина за лизгачки ангажман 

со споменатиот шилец којшто ангажира 

површина од споменатиот активирачки елемент, 

кадешто барем еден од споменатиот шилец за 

ангажирање на површина и споменатото копче 

за ангажирање на површина е под агол во однос 

на аксијалниот правец за да се обезбеди рампа; 

споменатиот пар на внатрешно продолжени 

проекции (232) од површината за поддршка 

(234) дефинира радијално продолжувачки дел 

за отворање (244) од отворањето во којашто 

споменатиот активирачки елемент се вклопува 

помеѓу површините насочени една спроти друга 

(240) за споменатото радијално надворешно 

лице од споменатиот активирачки елемент 

поткрепени со површината за поддршка; и 

споменатиот активирачки елемент и 

споменатиот единечен шилец структуриран и 

нареден така што кога споменатото копче е во 
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споменатата прва аксијална позиција, 

споменатата барем една површина за 

затворање е во радијална позиција на којашто 

барем една од површината за затворање е 

ангажирана да го заштити движењето од  

елементот со една страна во првиот аксијален 

правец и таквото придвижување на споменатото 

копче од споменатата прва аксијална позиција 

кон споменатата втора аксијална позиција ја 

поместува споменатата барем една површина 

за затворање радијално за неангажирање од 

барем една површина за затворање, кадешто 

движењето од споменатиот активирачки 

елемент кон правецот подалеку од споменатиот 

шилец е лимитиран со споменатото радијално 

надворешно лице од споменатиот активирачки 

елемент спојувајќи ја површината за поддршка и 

со споменатиот активирачки елемент попречно 

контактирајќи ги површините една спроти друга. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  H 03G 9/00, H 03G 5/16, H 03G 9/02, G 11B 

20/08, G 11B 20/04, G 11B 20/10  

(11)  8846   (13) Т1 

(21)  2018/544   (22) 10/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  KR20120000732  03/01/2012  KR 

(96)  03/01/2013 EP13733566.7 

(97)  25/04/2018 EP2814031 

(73)  Gaonda Corporation 

24 Jeongbalsan-ro 

Ilsandong-gu 

Goyang-si 

Gyeonggi-do 410-838, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KWAK, Sang-Yeop 

(54)  ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА 

ПРОДУЦИРАЊЕ НА АУДИО СИГНАЛ, И 

ПОСТАПКА ЗА ПОДЕСУВАЊЕ НА ВОЛУМЕН 

НА АУДИО СИГНАЛОТ 

(57)  1  Постапка за продуцирање на аудио 

сигнал, постапката содржи: 
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(a) определување на излезно ниво на модулиран 

сигнал за да биде продуциран за секоја 

соодветен фреквентен опсег со употреба на праг 

на служност измедерен за соодветниот 

фреквентен опсег; и 

(b) истовремено продуцирање на модулираниот 

сигнал и аудио сигнал, 

 

кадешто чекорот (a) содржи: 

 

одредување за да излезното ниво на 

модулираниот сигнал за соодветниот 

фреквентен опсег биде еднакво на или помало 

со претходно одредената вредност на прагот на 

слушноста измерена за соодветниот 

фреквентен опсег. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(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)  8847   (13) Т1 

(21)  2018/545   (22) 10/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  SE20080002138  10/10/2008  SE and 

US20080006719P  29/01/2008  US 

(96)  29/01/2009 EP09705457.1 

(97)  25/04/2009 EP2240131 

(73)  Kirk Promotion LTD. 

114 79 Stockholm, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FORSELL, Peter 

(54)  УРЕД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ГОЈАЗНОСТ  

(57)  1  Уред за третирање на гојазност кој што 

се состои од: 

 

- најмалку еден уред за растегнување со кој што 
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може да се ракува (10; 10"; 110a; 110b; 410b; 50; 

810) и кој што може да се имплантира кај 

пациент и прилагоден така да шири еден дел од 

ѕидот на желудникот на пациентот (12) и 

- уред со кој што може да се ракува и кој што 

може да се имплантира (90; 42; 54; 40; 217; 218; 

452) за ракување со уредот за растегнување, 

кога е имплантиран, да го шири делот од ѕидот 

на желудникот така што создава заситеност, што 

се карактеризира со тоа што уре¬дот за 

растегнување со кој што може да се ракува е 

прилагоден така да се растегнува наспроти 

надворешниот дел од ѕидот на желудникот. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  8848   (13) Т1 

(21)  2018/546   (22) 11/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20100416495P  23/11/2010  US 

(96)  21/11/2011 EP11785424.0 

(97)  02/05/2018 EP2643352 

(73)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road 

Brentford 

Middlesex TW8 9GS, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  MCADAM, Ruth; BEMBRIDGE, Gary Peter; 

CHUNG, Chun-wa; FEENEY, Maria; FORD, 

Susannah Karen and KIRBY, Ian 

(54)  АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ ЗА 

ОНКОСТАТИН М (OSM) 

(57)  1  Антитело коешто специфично се врзува 

за OSM и коешто го инхибира врзувањето за 

OSM за gp130 рецептор но не е директно во 

интеракција со остатоци на местото II и кадешто 

антителото содржи CDRH3 на SEQ ID NO.3 или 

варијанта на SEQ ID NO.3 кадешто  

Позиција 98 е супституирана за Leu, и кадешто 

антителото содржи: 
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i) CDRH2 како што е наведено во SEQ ID NO. 2 

ii) CDRL1 како што е наведено во SEQ ID NO. 4 

и 

iii) CDRL3 како што е наведено во SEQ ID NO. 6: 

 

и кадешто антителото се врзува за двата 

Мармосет и човечки OSM со афинитет појак од 

1nM кога е измерено со Биакор или кинекса. 

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/38, C 12P 21/08, A 61K 39/395  

(11)  8849   (13) Т1 

(21)  2018/548   (22) 11/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20080085980P  04/08/2008  US 

(96)  04/08/2009 EP09805438.0 

(97)  11/04/2018 EP2321356 

(73)  Bayer HealthCare, LLC 

100 Bayer Boulevard 

Whippany, New Jersey 07981-0915, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WANG, Zhuozhi; PAN, Junliang; JIANG, 

Haiyan; MURPHY, John, E. and LIU, Bing 

(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ 

ИНХИБИТОР НА ПАТЕКАТА НА ТКИВНИОТ 

ФАКТОР (ТФПИ) 

(57)  1  Изолирано човечко моноклонално 

антитело што се врзува за инхибитор на 

патеката на човечкиот ткивен фактор, назначено 

со тоа, што антителото содржи променливи 

региони на тежок и лесен ланец што содржат:  

(a) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 173, 216 и 259 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 302, 345 и 388; или 

(б) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 174, 217 и 260 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 303, 346 и 389; или 

(ц) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 
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БРи: 176, 219 и 262 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 305, 348 и 391; или 

(д) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 178, 221 и 264 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 307, 350 и 393; или 

(е) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 179, 222 и 265 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 308, 351 и 394; или 

(ф) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 184, 227 и 270 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 313, 356 и 399; или 

(г) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 187, 230 и 273 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 316, 359 и 402; или 

(х) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 191, 234 и 277 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 320, 363 и 406; или 

(и) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 192, 235 и 278 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 321, 364 и 407; или 

(ј) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 194, 237 и 280 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 323, 366 и 409; или 

(к) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 195, 238 и 281 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 324, 367 и 410; или 

(л) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 198, 241 и 284 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 327, 370 и 413; или 

(м) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 200, 243 и 286 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 329, 372 и 415; или 

нn) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 201, 244 и 287 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 330, 373 и 416; или 

(о) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 207, 250 и 293 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 336, 379 и 422; или 

(п) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 208, 251 и 294 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 337, 380 и 423; или 

(љ) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 211, 254 и 297 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 340, 383 и 426; или 

(р) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 212, 255 и 298 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 341, 384 и 427; или 

(с) променлив регион на лесен ланец содржи 

секвенца на амино киселина која содржи СЕК ИД 

БРи: 194, 237 и 280 и променлив регион на тежок 

ланец содржи секвенца на амино киселина која 

содржи СЕК ИД БРи: 335, 378 и 421. 

  

, има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

  

(11)  8850   (13) Т1 

(21)  2018/549   (22) 12/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  WO2013CA00957  15/11/2013  -- 

(96)  14/11/2014 EP14861448.0 

(97)  06/06/2018 EP3068786 

(73)  University Health Network 

 

University Health Network 

190 Elizabeth Street 

R. Fraser Elliott Building - Room 1S-417 

Toronto, Ontario M5G 2C4, CA 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LIU, Yong; LI, Sze-Wan; PAULS, Heinz W.; 

PATEL, Narendra Kumar B.; LAUFER, Radoslaw 

and NG, Grace 

(54)  ПИРАЗОЛОПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение претставено со следната 

структурна формула: 

 

 

 (I); 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто: 

 R1 е –NH CH2 Cy;  

Cy е циклопропил или циклобутил, кадешто 

циклопропил или циклобутил е опционално 

супституиран со една или две групи избрани од 

алкил и хидроксил;  

R2 е -O-пиридинил; -NH (C2-C6)хидроксиалкил 

опционално супституиран со циклопропил или 

изопропил; или -NH (C3-C6)циклоалкил 

опционално супституиран со хидроксил или (C1-

C2)хидроксиалкил;  

R4 е избран од хидроген, халоген и (C1-

C3)алкил; и  

Rd е циклопропил. 
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, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/19, A 61K 9/50, A 61K 9/00  

(11)  8851   (13) Т1 

(21)  2018/550   (22) 12/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  FR20110000433  11/02/2011  FR 

(96)  03/02/2012 EP12708564.5 

(97)  06/06/2018 EP2672961 

(73)  Debregeas Et Associes Pharma 

75008 Paris , 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)  SUPLIE, Pascal and F-27400 Montaure 

(54)  ПЕНЛИВИ ГРАНУЛИ СО ГАМА-

ХИДРОКСИПУТЕРНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Гранули кои што содржат цврсто јадро 

кое што носи активна состојка, при што 

споменатата ак¬тив-на состојка е селектирана 

од гама-хидроксипутерна киселина или една од 

нејзините фарма¬цевт-ски прифатливи соли, 

при што споменатата гранула се 

карактеризираат со тоа што е составено од: 

 

- 15-25 % цвврсто јадро, 

- 50-60 % активна состојка; 

- 5-15 % натриум бикарбонат, генератор 

на гас; 

- 2-18 % магнезиум алуминометасиликат, 

разредувач; 

- 3-10 % шелак, врзувач; 

- 3-6 % мембрана за обложување. 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 



 

 

138 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

(51)  B 67D 1/00, B 67D 1/08, B 67D 1/04  

(11)  8852   (13) Т1 

(21)  2018/551   (22) 13/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  RS2014P000400  30/07/2014  RS 

(96)  24/07/2015 EP15766258.6 

(97)  04/07/2018 EP3174824 

(73)  Milosevic, Milos and Lazic, Bojan 

Brace Nedica 15/52 

11000 Beograd, RS and Djordja Ognjanovica 12 

11000 Beograd, RS 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  TATIC, Uros; PEROVIC, Jasmina; SEDMAK, 

Simon; MILOSEVIC, Milos and LAZIC, Bojan 

(54)  Одвоив систем за распределување на 

флаширана течност 

(57)  1  Одвоив систем за распоредување на 

скапоцени течности кој што се состои од: 

 

- прв и втор под-склоп (17, 18), при што 

споменатиот прв и втор под-склоп (17, 18) се 

состо-јат од резервоар (1) прилагоден така да 

содржи инертен гас, и имаат прва цевка (2), 

втора цевка (9), соленоид (10), второ куќиште 

(23), четврта туба (8), прв електромагнетски 

вентил (3) поврзан, на едната негова страна со 

споменатиот резервоар (1) преку споменатата 

прва цевка (2), а на неговата друга страна со 

споменатата втора цевка (9) преку споменатата 

чет¬врта туба (8); 

- тапа (19) која што е прилагодена така да биде 

поставена во вратот на шишето (13) кое што 

содржи драгоцена течност и која што може да се 

одвои од споменатиот прв и втор склоп, при што 

тапата (19) се состои од: 

- гасна туба (12) со еден крај прилагоден така да 

биде воведен во горниот дел од шишето (13) кое 

што има врат; 

- втора туба (16) за течност; 

- прва туба (14) за течност со едниот крај 

прилагоден така да биде воведен во горниот дел 

од споменатото шише (13), и да допре до дното 

на шишето (13) така што драгоцената теч-ност 

ќе биде распоредена во чаша преку првата туба 

(14), и втората туба (16) за течност; 

- втор електромагнетски вентил (15); 

- заптивка (22) за поврзување со вратот на 

шишето; 

- прво куќиште (21); 

 

што се карактеризира со тоа што тапата (19) има 

контролен вентил (11), втор електромагнетски 

вен¬тил (15) и потпора (20), каде што се 

сместени споменатото прво куќиште (21), 

споменатата гасна туба (12), споменатиот 

контролен вентил (11), споменатата прва туба 

(14),  

споменатата втора туба (16) и споменатиот втор 

електромагнетски вентил (15); и со тоа што 

втората цевка (9), кога се упот¬ребува, е 

поврзана со нејзиниот друг крај за влезот на 

контролниот вентил (11), каде што излезот на 

контролниот вентил (11) е поврзан со тубата (12) 

за гас, соленоидот (10) на вториот 

електромаг¬нетски вентил (15) е сместен внатре 

во споменатото второ куќиште (23), втората 

цевка (9) е напра¬вена заедно со второто 

куќиште (23) како еден елемент, каде што кога 

соленоидот (10) повеќе не е под напон, вториот 

електромагнетски вентил (15) е затворен. 

  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/08, C 07D 471/08, A 61K 31/529, 

A 61P 7/00  

(11)  8853   (13) Т1 

(21)  2018/552   (22) 13/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201461933942P  31/01/2014  US and 

US201462058293P  01/10/2014  US 

(96)  30/01/2015 EP15705860.3 

(97)  04/07/2018 EP3099687 

(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)  EWING, William R.; YANG, Wu; CORTE, 

James R.; WANG, Yufeng; FANG, Tianan; 

ORWAT, Michael J.; DE LUCCA, Indawati; 

PABBISETTY, Kumar Balashanmuga; ZHU, 

Yeheng; WEXLER, Ruth R.; DILGER, Andrew K; 

PINTO, Donald J. P. and SMITH, Leon M. II 

(54)  МАКРОМОЛЕКУЛИ СО 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ Р2' ГРУПИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА XIA ФАКТОРОТ 

(57)  , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D 401/12, 

C 07D 401/14, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 

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

(11)  8854   (13) Т1 

(21)  2018/553   (22) 13/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20130198463  19/12/2013  -- and 

EP20140189216  16/10/2014  -- 

(96)  16/12/2014 EP14824414.8 

(97)  18/04/2018 EP3083586 
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(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 

13353 Berlin / DE, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ROTGERI, Andrea; BÖMER, Ulf; BOTHE, 

Ulrich; SCHÄFER, Martina; GÜNTHER, Judith; 

SIEBENEICHER, Holger; SCHMIDT, Nicole; 

IRLBACHER, Horst; STEUBER, Holger and 

LANGE, Martin 

(54)  НОВИ КАРБОКСАМИДИ, МЕТОДА ЗА 

НИВНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ, ФАРМАЦЕВТСКИ 

ПРЕПАРАТИ ШТО ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ, И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ 

МЕДИКАМЕНТИ 

(57)  1  Соединенија со општата формула (I)  

  

 во кое:  

R0 претставува водород или C1-C4-алкил, каде 

што C1-C4-алкил радикалот може опционално 

да е моно- или полисупституиран од идентични 

или различни радикали од групата составена 

од хидрокси и халоген; 

R1 претставува водород, халоген, циано, 

C(=O)OH, C(=O)ORa, C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, 

C(=O)N(Ra)Rb, C(=O)Rd, хидрокси или C1-C6-

алкил, каде што C1-C6-алкил радикалот е 

опционално моно- или полисупституиран од 

идентични или различни радикали од групата 

составена од 

хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, 

S(=O)2-C1-C6-алкил, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C1-

C6-алкокси кој е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

халоген атоми, C3-C8-циклоалкокси кој е 

опционално моно- или полисупституиран од 

идентични или различни халоген атоми, 

хетероциклоалкил кој е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали RC , 

или претставува C1-C6-алкокси, каде што C1-

C6-алкокси радикалот може опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, 

S(=O)2-C1-C6-алкил, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C3-

C8-циклоалкил кој е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

халоген атоми, C1-C6-алкокси кој е опционално 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни халоген атоми, C3-C8-циклоалкокси 

кој е опционално моно- или полисупституиран 

од идентични или различни халоген атоми, 

хетероциклоалкил кој е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали RC, арил кој е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали RC , и 5- или 6-член хетероарил кој е 

опционално моно- или полисупституиран од 

идентични или различни радикали RC , 

или претставува C3-C8-циклоалкокси или 

хетероциклоалкокси кој може опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил, 

или претставува арилокси или 5- или 6-член 

хетероарилокси во кој арилокси и 

5- или 6-член хетероарилокси може опционално 

да е моно- или полисупституиран од идентични 

или различни радикали од групата составена 

од хидрокси, халоген, циано, C(=O)OH, 

C(=O)ORa, C1-C6-алкил и C1-C6-алкокси, 

или претставува C3-C8-циклоалкил или 

хетероциклоалкил кој може опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил, 

или претставува C2-C6-алкенил или C2-C6-

алкинил, 
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или претставува арил, 5- до 10-член 

хетероарил, арил-C1-C4-алкил или 5- или 6-

член хетероарил-C1-C4-алкил, каде што арил и 

хетероарил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од халоген, 

хидрокси, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C6-

алкил, C3-C8-циклоалкил и C1-C6-алкокси; 

Ra претставува C1-C6-алкил, C3-C10-

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или 

хетероарил, каде што алкил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арил и хетероарил може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од халоген, хидрокси, циано, 

C1-C3-алкил, C1-C3-алкокси, 

хетероциклоалкил, -C(=O)O-C1-C6-алкил и 

S(=O)2-C1-C6-алкил; 

Rb претставува C1-C6-алкил или C3-C10-

циклоалкил; 

или Ra и Rb заедно со азотниот атом 

формираат 5- или 6-член хетероцикл кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано, 

и C1-C6-алкил; 

RC претставува хидрокси, халоген, циано, C1-

C3-алкил или C1-C3-алкокси; 

Rd претставува водород, C1-C6-алкил или C3-

C10-циклоалкил; 

R2 претставува водород, C1-C6-алкил или C3-

C6-циклоалкил; 

R13 претставува водород или C1-C6-алкил; 

W претставува 5-член хетероарил кој содржи 

еден до три хетероатоми одбрани од групата 

составена од N, O и S и може опционално да е 

моносупституиран од R3 и опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали R4 или 

W претставува пиридил, пиразинил, 

пиридазинил, 1,2,4-триазинил или 1,3,5-

триазинил кој може опционално да е 

моносупституиран од R3 и опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали R4; 

R3 претставува водород, халоген, циано, 

C(=O)Ra, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, N(H)C(=O)Ra 

или C1-C6-алкил, каде што C1-C6-алкил може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано, 

C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-

алкил, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C1-C6-алкокси, C3-

C8-циклоалкокси, каде што C1-C6-алкокси и C3-

C8-циклоалкокси може опционално да е моно- 

или полисупституиран од идентични или 

различни халоген атоми; 

или C1-C6-алкил е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од C3-C6-

циклоалкил и хетероциклоалкил, 

каде што C3-C6-циклоалкил и 

хетероциклоалкил може опционално да е моно-

, ди- или трисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

халоген, циано, C1-C3-алкил и C1-C3-алкокси, 

или C1-C6-алкил е опционално моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од арил и 5- или 

6-член хетероарил, 

каде што арил и 5- или 6-член хетероарил може 

опционално да е моно-, ди- или 

трисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од халоген, 

циано, C1-C3-алкил и C1-C3-алкокси, 

или 

R3 претставува C1-C6-алкокси, каде што 

C1-C6-алкокси може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-

алкил, N(Ra)Rb, C3-C8-циклоалкил, C1-C4-

алкокси, C3-C8-циклоалкокси, 

или претставува C3-C6-циклоалкил, 

хетероциклоалкил или C5-C11-

спироциклоалкил, каде што циклоалкил, 
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хетероциклоалкил и спироциклоалкил може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано, 

C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C6-алкил и 

C1-C4-алкокси; 

или претставува арил или 5- до 10-член 

хетероарил, каде што 

арил и хетероарил може опционално да е моно- 

или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

халоген, хидрокси, циано, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, NO2, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, 

N(H)C(=O)Ra, C3-C8-циклоалкил, C1-C3-

алкокси и C1-C3-алкил, каде што C1-C3-алкил 

може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

халоген атоми; 

R4 претставува халоген, хидрокси, циано или 

C1-C6-алкил, каде што C1-C6-алкил може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни халоген атоми, C1-

C6-алкокси, каде што C1-C6-алкокси може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни халоген атоми , C2-

C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C3-C10-

циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил и 

арил, каде што арил може опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали R, 

или 

R4 претставува арил или хетероарил кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали R, 

или 

R4 претставува C(=O)Ra, C(=O)NH2, 

C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, C(=O)ORa, NH2, 

NHRa, N(Ra)Rb, N(H)C(=O)Ra, N(Ra)C(=O)Ra, 

N(H)C(=O)NH2, N(H)C(=O)NHRa, 

N(H)C(=O)N(Ra)Rb, N(Ra)C(=O)NH2, 

N(Ra)C(=O)NHRa, N(Ra)C(=O)N(Ra)Rb, 

N(H)C(=O)ORa, N(Ra)C(=O)ORa, NO2, 

N(H)S(=O)Ra, N(Ra)S(=O)Ra, N(H)S(=O)2Ra, 

N(Ra)S(=O)2Ra, N=S(=O)(Ra) Rb, OC(=O)Ra, 

OC(=O)NH2, OC(=O)NHRa, OC(=O)N(Ra)Rb, SH, 

SRa, S(=O)R-, S(=O)2Ra, S(=O)2NH2, 

S(=O)2NHRa, S(=O)2N(Ra)Rb или S(=O)(=N-

Ra)Rb; 

R претставува халоген, циано, C1-C6-алкил, 

C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C3-C10-

циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил, 

арил, хетероарил, C(=O)Ra, C(=O)NH2, 

C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, C(=O)ORa, NH2, 

NHRa, N(Ra)Rb, N(H)C(=O)Ra, N(Ra)C(=O)Ra, 

N(H)C(=O)NH2, N(H)C(=O)NHRa, 

N(H)C(=O)N(Ra)Rb, N(Ra)C(=O)NH2, 

N(Ra)C(=O)NHRa, N(Ra)C(=O)N(Ra)Rb, 

N(H)C(=O)ORa, N(Ra)C(=O)ORa, NO2, 

N(H)S(=O)Ra, N(Ra)S(=O)Ra, N(H)S(=O)2Ra, 

N(Ra)S(=O)2Ra, N=S(=O)(Ra)Rb, OH, C1-C6-

алкокси, OC(=O)Ra, OC(=O)NH2, OC(=O)NHRa, 

OC(=O)N(Ra)Rb, SH, SRa, S(=O)Ra, S(=O)2Ra, 

S(=O)2NH2, S(=O)2NHRa, S(=O)2N(Ra)Rb или 

S(=O)(=NRa)Rb; 

n претставува 0 или 1; 

Y претставува група одбрана од: 

  

каде што * ја претставува точката на 

прикачување на групата за остатокот од 

молекулот; 

R5 претставува водород, C1-C6-алкил или C3-

C10-циклоалкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси и C3-C8-

циклоалкил; 

R6 претставува водород или C1-C6-алкил, каде 

што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C3-C10-циклоалкил, C(=O)Ra, 

C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-C1-C6-алкил, 

N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси и C3-C8-циклоалкокси, 
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или претставува C3-C10-циклоалкил, каде што 

C3-C10-циклоалкил може опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

хидрокси, халоген, циано и C1-C6-алкил, каде 

што 

C1-C6-алкил може опционално да е 

супституиран од хидрокси, 

или претставува хетероциклоалкил, каде што 

хетероциклоалкил може опционално да е моно- 

или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

халоген, циано, C1-C3-алкил и C1-C3-алкокси, 

или претставува арил или 5- или 6-член 

хетероарил, каде што 

арил и 5- или 6-член хетероарил може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од халоген, циано, C1-C3-

алкил, C1-C3-алкокси, S(=O)2NH2, S(=O)2NHRa 

и S(=O)2N(Ra)Rb; 

R7a претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, 

C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

R7b претставува водород, халоген или C1-C6-

алкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

или R7a и R7b заедно со јаглеродниот атом 

формираат  C3-C6-циклоалкил кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано 

и C1-C6-алкил, 

или R7a и R7b заедно претставуваат оксо 

група; 

R7c претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, 

C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

R7d претставува водород, халоген или C1-C6-

алкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

или R7c и R7d заедно со јаглеродниот атом 

формираат  C3-C6-циклоалкил кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано 

и C1-C6-алкил, 

или R7c и R7d заедно претставуваат оксо 

група; 

R8a претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, 

C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

R8b претставува водород, халоген или C1-C6-

алкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

или R8a и R8b заедно со јаглеродниот атом 
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формираат  C3-C6-циклоалкил кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано 

и C1-C6-алкил, 

R8c претставува водород, халоген, N(Ra)Rb, 

C1-C6-алкил или C3-C10-циклоалкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

R8d претставува водород, халоген или C1-C6-

алкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси, C3-C8-

циклоалкил и хетероциклоалкил; 

или R8c и R8d заедно со јаглеродниот атом 

формираат  C3-C6-циклоалкил кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано 

и C1-C6-алкил, 

или R8c и R8d заедно претставуваат оксо 

група; 

o претставува 0, 1 или 2, 

p претставува 0, 1 или 2, 

q претставува 0, 1 или 2, 

r претставува 0, 1 или 2, 

s претставува 0, 1 или 2, 

каде што o, p, q, r и s истовремено не 

претставуваат 0; 

Z претставува група одбрана од C(=O), 

CR9R10, NR11, O, S, S(=O) и S(=O)2; 

R9 претставува водород или C1-C6-алкил, 

R10 претставува водород, халоген, циано, 

C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, C(=O)NH2, 

C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, N(H)C(=O)Ra, 

N(Rb)C(=O)Ra, S(=O)2Ra, хидрокси, N(Ra)Rb 

или C1-C6-алкил, каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, 

S(=O)2-C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C1-C4-алкокси и 

C3-C8-циклоалкокси, 

или претставува C1-C6-алкокси, каде што 

C1-C6-алкокси може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-

C1-C6-алкил, N(Ra)Rb, C3-C8-циклоалкил, C1-

C4-алкокси, C3-C8-циклоалкокси, 

хетероциклоалкил, арил и 5- или 6-член 

хетероарил, каде што 

арил и 5- или 6-член хетероарил може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од халоген, циано, C1-C3-

алкил и C1-C3-алкокси, 

или претставува арилокси или 5- или 6-член 

хетероарилокси во кое 

арилокси и 5- или 6-член хетероарилокси може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано, 

C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C3-алкил и C1-C3-

алкокси, 

или претставува C3-C8-циклоалкил, C3-C8-

циклоалкил-C1-C4-алкил, хетероциклоалкил 

или хетероциклоалкил-C1-C4-алкил, кој може 

опционално да е моно- или полисупституиран 

од идентични или различни радикали од 

групата составена од хидрокси, халоген, циано, 

C(=O)Ra, C(=O)OH, C(=O)ORa, C1-C6-алкил и 

C1-C6-алкокси, каде што 

C1-C6-алкокси може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

халоген атоми или оксо група; 

или претставува C2-C6-алкенил или C2-C6-

алкинил, или претставува арил, 5- до 10-член 

хетероарил, арил-C1-C4-алкил или 5- или 6-
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член хетероарил-C1-C4-алкил, каде што 

арил и хетероарил може опционално да е моно- 

или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

халоген, хидрокси, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, 

NHRa, N(Ra)Rb, C1-C3-алкил, C3-C8-

циклоалкил и C1-C3-алкокси; 

или R9 и R10 заедно со јаглеродниот атом 

формираат  C3-C8-циклоалкил или 4- до 6-член 

хетероцикл, каде што 

C3-C8-циклоалкил радикалот или 4- до 6-

члениот хетероцикл може опционално да е 

моно- или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

хидрокси, халоген, циано, C1-C6-алкил, 

C(=O)Ra и оксо група; 

R11 претставува водород, C(=O)Ra, C(=O)ORa, 

C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, 

S(=O)2Ra, S(=O)2N(Ra)Rb или C1-C6-алкил, 

каде што 

C1-C6-алкил може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C(=O)Ra, C(=O)ORa, C(=O)NH2, 

C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, S(=O)2-C1-C6-

алкил, N(Ra)Rb, C3-C8-циклоалкил, C1-C4-

алкокси и C3-C8-циклоалкокси, каде што 

C3-C8-циклоалкил, C1-C4-алкокси и C3-C8-

циклоалкокси може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси и 

халоген; 

или претставува C3-C8-циклоалкил, 

хетероциклоалкил или хетероциклоалкил-C1-

C4-алкил, кој може опционално да е моно- или 

полисупституиран од идентични или различни 

радикали од групата составена од хидрокси, 

халоген, циано, C1-C6-алкил и C1-C6-алкокси, 

каде што алкил и алкокси може опционално да 

е моно- или полисупституиран од идентични 

или различни радикали од групата составена 

од халоген и оксо група, 

или претставува C2-C6-алкенил или C2-C6-

алкинил, 

или претставува арил, 5- до 10-член 

хетероарил, арил-C1-C4-алкил или 5- или 6-

член хетероарил-C1-C4-алкил, каде што 

арил и хетероарил може опционално да е моно- 

или полисупституиран од идентични или 

различни радикали од групата составена од 

халоген, хидрокси, циано, C(=O)OH, C(=O)ORa, 

C1-C3-алкил, C3-C8-циклоалкил и C1-C3-

алкокси; 

 и нивни диастереомери, енантиомери, 

нивни соли, нивни солвати или солватите на 

нивните соли. 

  

, има уште 17 патентни барања 
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(51)  A 61F 13/00, A 61F 13/02, A 61L 15/58, A 

61M 1/00  

(11)  8855   (13) Т1 

(21)  2018/554   (22) 13/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US20100420997P   08/12/2010  US 

(96)  07/12/2011 EP11846381.9 

(97)  25/04/2018 EP2648668 

(73)  ConvaTec Technologies Inc. 

3993 Howard Hughes Parkway Suite 250 

Las Vegas, NV 89169-6754, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TOTH, Landy 

(54)  САМО-ЛЕПЛИВА ПРЕВРСКА 

(57)  1  Само-леплива преврска (10) прилагодена 

при терапија на рани со помош на негативен 

притисок, за налепување кон кожа на човек во 

форма на ламинат , содржи: 

  

слој (12) кој што има горна површина (14) и 

задна површина (16); и 

леплив слој (18) над барем еден дел од задната 

површина (16) на слојот (12); 

слојот (12) вклучува еластомерен материјал; и 

лепливиот слој (18) е за ладење на циркулација, 

скратен истенчен силиконски гел поврзан со 

субстратот(12) и адаптирани за налепување кон 

кожата на човек за да се формира основно 

запечатување кое не пропушта гас помеѓу 

лепливиот слој (18) и кожата кој се одржува за 

време на најмалку една повторенo свиткување и 

проширување на преврската (10), кадешто 

максималнте дебелина на комбинацијата на 

слојот (12) и лепливиот слој (18) е околу 25 mm; 

и 

кадешто слојот (12) има дебелина која се 

издолжува помеѓу горните и задните површини 

(14, 16), и отворот (30) е дефинира издолжувајќи 

се низ целата дебелина на слојот (12), отворот 

(30) е изложен задната површина (16) на слојот 

(12) отспротива на лепливиот слој (18). 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, C 07D 495/04, C 07D 417/14, 

C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 

07D 513/04, C 07D 403/12, A 61K 31/506, A 61K 

31/505, A 61K 31/44, A 61P 37/00, A 61P 35/00, 

A 61P 25/02  

(11)  8856   (13) Т1 

(21)  2018/555   (22) 16/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361914886P  11/12/2013  US 

(96)  11/12/2014 EP14825001.2 

(97)  18/04/2018 EP3080103 

(73)  Sunesis Pharmaceuticals, Inc. and Biogen 

MA Inc. 

 

395 Oyster Point Blvd., Suite 400 

South San Francisco, CA 94080, US and 225 

Binney Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KUMARAVEL, Gnanasambandam; 

LYSSIKATOS, Joseph, P.; MA, Bin; SUN, Lihong; 

ZHANG, Lei; KOCH, Kevin; HOPKINS, Brian, T.; 

CHAN, Timothy, Raymond and MIAO, Hua 

(54)  БИАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ БОЛЕСТИ ВО 

ОНКОЛОГИЈАТА, НЕВРОЛОГИЈАТА И 

ИМУНОЛОГИЈАТА 

(57)  1  Соединение со формула I-21: 

 

 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/195, C 12N 9/22, C 12N 15/74  

(11)  8857   (13) Т1 

(21)  2018/556   (22) 16/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  GB20110022458  30/12/2011  GB 

(96)  21/12/2012 EP16169431.0 

(97)  04/07/2018 EP3091072 

(73)  Caribou Biosciences, Inc. 

2929 7th Street 

Suite 105 

Berkeley, CA 94710, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BROUNS, Stan Johan Jozef and VAN DER 

OOST, John 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ КАСКАДНИ 

РИБОНУКЛЕОПРОТЕИНИ И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Вештачки фузиран протеин од Тип I 

групирани меѓупростори со правилна кратка 

палиндромска повторена (CRISPR)-поврзана 

Cse1 протеинска подединица и FokI 

ендонуклеаза.  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 01N 35/02, A 01N 43/16, A 01P 3/00  

(11)  8858   (13) Т1 

(21)  2018/557   (22) 16/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  JP20080209921  18/08/2008  JP 

(96)  18/08/2009 EP09808057.5 

(97)  20/06/2018 EP2329713 

(73)  Mitsui Chemicals Agro, Inc. and National 

University Corporation Kagawa University 

1-19-1, Nihonbashi Chuo-ku 

Tokyo 103-0027, JP and 1-1, Saiwai-cho 

Takamatsu-shi, Kagawa 761-0795, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  OHARA, Toshiaki; ISHIDA, Yutaka; KUDOU, 

Rika; KAKIBUCHI, Kazumasa; AKIMITSU, Kazuya; 

IZUMORI, Ken and TAJIMA, Shigeyuki 

(54)  АГЕНС ЗА КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ НА 

РАСТЕНИЈАТА КОЈ СОДРЖИ D-ТАГАТОЗА 

КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА И МЕТОДИ ЗА 

КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ НА РАСТЕНИЈАТА 

 

(57)  1  Агенс за контрола на болести на 

растенијата, кој што содржи D-тагатоза како 

активна состојка и понатаму содржи еден или 

повеќе членови одбрани од групата составена 

од: сахариди, освен D-тагатоза, и фунгицидни и 

/ или молзични материјали.  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 

61P 39/00  

(11)  8859   (13) Т1 

(21)  2018/558   (22) 17/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP20110001135  11/02/2011  -- 

(96)  07/02/2012 EP12702990.8 

(97)  09/05/2018 EP2672994 
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(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DESTENAVES, Benoit; HOFFMANN, Axel; 

LANNERT, Heinrich; BRISCHWEIN, Klaus; PIPP, 

Frederic Christian; REINDL, Jürgen; GROLL, 

Karin; ZUEHLSDORF, Michael; PFAFF, Otmar; 

RAAB, Sabine and DAU, Ulrike 

(54)  АНТИ-АЛФА-V ИНТЕГРИН АНТИТЕЛО ЗА 

ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК НА ПРОСТАТА 

(57)  1  Анти-av интегрин антитело DI17E6 за 

употреба во лекувањето на тумор на простата 

кај пациенти коишто страдаат од рак на простата 

отпорен на кастрација (CRPC), кадешто 

лекувањето ја содржи администрацијата на 

барем 500 mg од DI17E6 секои две недели со 

инфузија за време на период на лекување од 

барем четири месеци.  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/06, C 07D 241/28, A 61K 31/497, 

A 61P 11/00  

(11)  8860   (13) Т1 

(21)  2018/559   (22) 17/07/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201461954674P  18/03/2014  US 

(96)  17/03/2015 EP15713339.8 

(97)  16/05/2018 EP3119752 

(73)  Astrazeneca AB 

151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HEMMERLING, Martin; NIKITIDIS, Grigorios; 

HOSSAIN, Nafizal; CONNOLLY, Stephen; 

BERGLUND, Susanne, Elisabeth; 

KRISTOFFERSSON, Anna; LUNDKVIST, Johan, 

Rune, Michael; RIPA, Lena, Elisabeth and 

SHAMOVSKY, Igor 

(54)  3,4-ДИАМИНО-6-ХЛОРОПИРАЗИН-2-

КАРБОКСАМИД СОЕДИНЕНИЈА ЗА 



 

 

150 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

ТРЕТМАНОТ НА ENAC ПОСРЕДУВАНИ 

БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

 

назначено со тоа, што:  

R1 е одбрано од водород или C1-4 алкил; 

m е 1 или 2; 

A е одбрано од фенил или хетероциклил; 

X е одбрано од -C(=O)-, -C(=O)-NR4- или -O-

C(=O)-NR5-; 

n е 2 или 3; 

R2 е одбрано од водород или C1-8 алкил; 

R3 е C5-6 алкил-OH, каде што наведената C5-6 

алкил група е додатно супституирана од 

дополнителни 3 или 4 -OH групи; и 

R4 и R5 се независно одбрани од водород или 

C1-4 алкил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/44, A 61K 47/06, A 61K 47/44, A 

61K 47/14, A 61K 47/32, A 61K 47/10  

(11)  8881   (13) Т1 

(21)  2018/801   (22) 05/10/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  EP02011830  28/05/2002  --; 10311613  

14/03/2003  DE and DE10223828  28/05/2002  DE 

(96)  27/05/2003 EP08166780.0 

(97)  15/08/2018 EP2020243 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Linder, Rudolf and Bolle, Christina 

(54)  ЛОКАЛНО ПРИМЕНЛИВ 

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ 

(57)  1  Локално применлив фармацевтски 

препарат составен од активна фармацевтска 

состојка заедно со еден или повеќе 

фармацевтски носачи и/или ексципиенти 

погодни за локална администрација, назначено 

со тоа, што: 

и) активната фармацевтска состојка е 

соединение селектирано од групата составена 

од рофлумиласт, соли на рофлумиласт, N-

оксидот на пиридин остатокот на рофлумиласт 

негови соли, 

ии) пропорцијата на активна фармацевтска 

состојка е до 1% од тежината на готовиот 

фармацевтски препарат, и 

иии) локално применливиот фармацевтски 

препарат е полутврда дозирна форма 

селектирана од групата на масти (на.пр. раствор 

од маст, суспензија од маст), креми, гелови или 

пасти. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  B 42C 5/00  

(11)  8882   (13) Т1 

(21)  2018/802   (22) 05/10/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  BE20140000610  11/08/2014  BE 

(96)  13/07/2015 EP15750451.5 
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(97)  01/08/2018 EP3180198 

(73)  Unibind Limited 

Margarita House 15, Them. Dervis Street 136 

Nicosia, CY 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PELEMAN, Guido 

(54)  ПОСТАПКА ЗА КОРИЧЕЊЕ НА СНОП 

ЛИСТОВИ ХАРТИЈА, КНИГА ИЛИ ПАПКА 

ПРИТОА ДОБИЕНИ, СНОП ЛИСТОВИ 

(57)  1  Постапка за коричење на сноп (5) листови 

од хартија (1), пришто ивицата на (2) корицата 

(5) на листовите (1) e врзана, пришто за потреби 

на коричење е изработена од сноп (5) на листови 

(1) пришто лента (4) од секој од листовите (1) е 

однапред поединечно двојно превиткан по 

должина на истата линија за да се формира 

линија на превиткување (3) која се издолжува 

паралелно на и на растојание (A) од горе 

споменатата ивица (2), се карактеризира со 

тоашто за лист хартија (1) со специфична 

тежина од помалку од 120 грама по квадратен 

метар, по тоа што двојно се превиткува лентата 

(4) се превиткува барем уште еднаш по должина 

на гореспоменатата линија на превиткување (3).  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 9/22, C 12N 15/85  

(11)  8883   (13) Т1 

(21)  2018/803   (22) 05/10/2018 

(45) 31/12/2018 

(30)  US201361914768P  11/12/2013  US; 

US201462017416P  26/06/2014  US; 

US201462029261P  25/07/2014  US; 

US201462052906P  19/09/2014  US and 

US201462059527P  03/10/2014  US 

(96)  15/10/2014 EP14790457.7 

(97)  26/09/2018 EP3080279 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591-6707, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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



 

 

152 | С т р а н а   П а т е н т и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

(72)  LAI, Ka-Man Venus; FRENDEWEY, David; 

AUERBACH, Wojtek; VALENZUELA, David M. and 

YANCOPOULOS, George D. 

(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ЦЕЛНИТЕ 

МОДИФИКАЦИИ НА ГЕНОМ 

(57)  1  Ин витро постапка за модифицирање на 

геномот на геномски локус од интерес кај 

ембрионска стем (ES) клетка од глушец, којашто 

содржи: 

 

контактирање на ES клетката од глушец со Cas9 

протеин, CRISPR RNA којашто хибридизира до 

целна секвенца на геномскиот локус од интерес, 

tracrRNA, и голем таргетирачки вектор (LTVEC) 

којшто е најмалку 10 kb по големина и содржи 

вметната нуклеинска киселина придружена со: 

 

(i) 5’ хомологна гранка којашто е хомологна на 5’ 

целната секвенца на геномскиот локус од 

интерес; и 

(ii) 3’ хомологна гранка којашто е хомологна на 3’ 

целната секвенца на геномскиот локус од 

интерес, 

 

кадешто следното контактирање на ES клетката 

од глушецот со Cas9 протеин, CRISPR RNA, и 

tracrRNA во присуството на LTVEC, геномот од 

ES клетката од глушецот е модифицирана за да 

содржи целна генетска модификација којашто 

содржи бришење на регион на геномскиот локус 

од интерес кадешто бришењето е на најмалку 30 

kb и/или вметнување на вметнатата нуклеинска 

киселина на геномскиот локус од интерес 

кадешто вметнувањето е на најмалку 30 kb. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 8751 T1 

8C07K14/195 8A61K38/00 8780 T1 

8A61L15/44 8A61L15/44 8762 T1 

8A61P11/00 8C07D471/04 8764 T1 

8H04B7/04 8H04L5/00 8766 T1 

8H04J11/00 8H04L5/00 8766 T1 

8A61K31/166 8C07C235/46 8788 T1 

8A61K31/675 8A61K31/675 8769 T1 

8H04N19/122 8H04N19/11 8790 T1 

8B01J37/02 8B05C7/04 8791 T1 

8F02C7/143 8F01K17/02 8772 T1 

8A61K9/10 8A61K9/48 8773 T1 

8A61K9/48 8A61K9/48 8773 T1 

8C07D401/06 8C07D401/14 8774 T1 

8A41D31/00 8A45F3/14 8808 T1 

8C07D401/12 8C07D231/12 8816 T1 

8A61P35/00 8A61K31/517 8743 T1 

8A61P9/00 8A61K31/565 8820 T1 

8A61P13/12 8C07D401/04 8830 T1 

8A61K31/381 8C07D333/64 8776 T1 

8A61K39/395 8C07K16/32 8746 T1 

8A61K31/5517 8A61K45/06 8747 T1 

8A61P35/00 8A61K45/06 8747 T1 

8A61K31/58 8A61K38/17 8748 T1 

8A61K39/00 8A61K38/17 8748 T1 

8A61P11/00 8C07D271/08 8758 T1 

8C23C8/22 8C21D1/06 8843 T1 

8C23C8/32 8C21D1/06 8843 T1 

8H03G9/02 8G11B20/08 8846 T1 

8A61B17/30 8A61F5/00 8847 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 8848 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 8850 T1 

8B67D1/04 8B67D1/00 8852 T1 

8C07K14/195 8C12N9/22 8857 T1 

8C12N9/22 8C12N9/22 8857 T1 

8A01P3/00 8A01N35/02 8858 T1 

8C12N9/52 8C12N9/52 8862 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 8884 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 8838 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 8863 T1 

8C07D498/08 8C07D471/04 8757 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/519 8872 T1 

8A61P35/02 8A61K31/519 8872 T1 

8A61J1/20 8A61J1/14 8873 T1 

8H04N19/119 8H04N19/96 8874 T1 

8H04N19/122 8H04N19/96 8874 T1 

8G02B27/00 8G02B27/00 8878 T1 

8C10L1/10 8C10L1/08 8753 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 8755 T1 

8H04L29/06 8H04L29/06 8778 T1 

8A61K39/395 8C07K16/22 8742 T1 

8A61P5/26 8C07D401/04 8782 T1 

8B62J6/18 8B62J6/18 8737 T1 

8A61K38/00 8C07K14/705 8784 T1 

8A61K38/17 8C07K14/705 8784 T1 

8H04N19/159 8H04N19/11 8834 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 8839 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 8827 T1 

8A61P35/00 8C12N15/113 8827 T1 

8A61K31/423 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P1/18 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P13/08 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P9/04 8C07D333/56 8841 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 8736 T1 

8A61P9/12 8A61K38/17 8736 T1 

8A61K35/741 8A61K38/00 8780 T1 

8C07D409/06 8A01N43/54 8741 T1 
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8A61P11/00 8A61K31/4709 8761 T1 

8A61K31/355 8A61L15/44 8762 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 8764 T1 

8H04N19/11 8H04N19/463 8787 T1 

8H04N19/176 8H04N19/463 8787 T1 

8H04N19/463 8H04N19/463 8787 T1 

8C07C323/62 8C07C235/46 8788 T1 

8A61H1/02 8A47G9/10 8789 T1 

8C12N15/10 8C12N15/11 8771 T1 

8A61P9/00 8C07D401/14 8774 T1 

8A41D1/04 8A45F3/14 8808 T1 

8A45F5/02 8A45F3/14 8808 T1 

8A01K67/027 8A01K67/027 8809 T1 

8A61K9/20 8A61K31/513 8810 T1 

8E06B3/22 8E06B3/72 8815 T1 

8A61K31/415 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D239/70 8A61K31/517 8743 T1 

8A61P35/00 8C12N15/869 8744 T1 

8C12N15/869 8C12N15/869 8744 T1 

8A61K47/40 8A61K31/565 8820 T1 

8A61P3/00 8C07D471/04 8822 T1 

8G01N33/577 8C07K16/18 8745 T1 

8C07K16/06 8C07K16/32 8746 T1 

8A61P39/00 8A61K45/06 8747 T1 

8C07K16/28 8A61K38/17 8748 T1 

8A61P35/00 8C07D271/08 8758 T1 

8A61M5/20 8A61M5/20 8845 T1 

8A61M5/32 8A61M5/20 8845 T1 

8A61B1/313 8A61F5/00 8847 T1 

8A61B17/00 8A61F5/00 8847 T1 

8A61B17/064 8A61F5/00 8847 T1 

8A61F2/04 8A61F5/00 8847 T1 

8B67D1/08 8B67D1/00 8852 T1 

8A61F13/00 8A61F13/02 8855 T1 

8A01N43/16 8A01N35/02 8858 T1 

8A61P39/00 8A61K39/395 8859 T1 

8A61K38/48 8C12N9/52 8862 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 8884 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8884 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 8884 T1 

8C07D498/04 8C07D401/14 8863 T1 

8A01N43/42 8C07D471/04 8757 T1 

8A61P31/00 8C07D233/61 8870 T1 

8C07C209/48 8C07D233/61 8870 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 8872 T1 

8A61K39/395 8A61K31/519 8872 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 8883 T1 

8A61K38/22 8A61K38/22 8880 T1 

8F02B3/08 8C10L1/08 8753 T1 

8A61K47/34 8A61K9/00 8754 T1 

8H04N19/129 8H04N19/11 8832 T1 

8H04N19/159 8H04N19/11 8832 T1 

8B01D53/50 8B01D53/50 8833 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 8835 T1 

8G07C5/08 8H04L29/06 8778 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 8782 T1 

8C07D487/04 8C07D401/04 8782 T1 

8A61P13/12 8C07D231/12 8783 T1 

8A61P3/10 8C07D231/12 8783 T1 

8A61P9/10 8C07D231/12 8783 T1 

8A61K47/26 8C07H19/10 8740 T1 

8H04N19/157 8H04N19/11 8834 T1 

8H04N19/176 8H04N19/11 8834 T1 

8A61K51/10 8C07K16/28 8839 T1 

8A61P11/00 8C12N15/113 8827 T1 

8A61K31/713 8C07H21/02 8828 T1 

8C07H21/02 8C07H21/02 8828 T1 

8A61K9/12 8A61K9/12 8864 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 8829 T1 

8A23G1/30 8A23G1/00 8867 T1 

8A01N43/54 8A01N43/54 8741 T1 

8C07D239/47 8A01N43/54 8741 T1 

8A61K47/34 8A61L15/44 8762 T1 

8C02F1/44 8C02F1/14 8763 T1 

8C02F9/10 8C02F1/14 8763 T1 

8H04N19/11 8H04N19/463 8786 T1 

8H04N19/593 8H04N19/463 8786 T1 

8H04N19/159 8H04N19/463 8787 T1 

8A61K31/517 8A61K31/517 8767 T1 

8A61P35/00 8A61K31/517 8767 T1 

8A61P35/04 8A61K31/517 8767 T1 

8A63C9/00 8A63C5/075 8768 T1 
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8H04N19/159 8H04N19/11 8790 T1 

8H04N19/463 8H04N19/11 8790 T1 

8H04N19/593 8H04N19/11 8790 T1 

8H04N19/82 8H04N19/11 8790 T1 

8F01K17/02 8F01K17/02 8772 T1 

8F01K25/04 8F01K17/02 8772 T1 

8A61K47/44 8A61K9/48 8773 T1 

8A61P25/28 8C07D401/14 8774 T1 

8A61P35/00 8C07K14/47 8813 T1 

8A61K31/4155 8C07D401/12 8814 T1 

8C07D403/12 8C07D401/12 8814 T1 

8C07D413/12 8C07D231/12 8816 T1 

8A63C5/075 8A63C5/075 8818 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/14 8775 T1 

8C07D213/82 8C07D401/14 8775 T1 

8A61K9/19 8A61K31/565 8820 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 8825 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 8826 T1 

8A61K31/444 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P29/00 8C07D401/04 8830 T1 

8C07K16/32 8C07K16/32 8746 T1 

8C07K16/28 8A61K45/06 8747 T1 

8A61P43/00 8C07D271/08 8758 T1 

8C07D413/04 8C07D271/08 8758 T1 

8C21D1/76 8C21D1/06 8843 T1 

8A01D45/00 8A01D45/00 8844 T1 

8A61B17/04 8A61F5/00 8847 T1 

8A61K31/19 8A61K9/50 8851 T1 

8A61K9/50 8A61K9/50 8851 T1 

8C07D487/08 8C07D471/08 8853 T1 

8C07D417/12 8C07D401/12 8854 T1 

8A61P37/00 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D495/04 8C07D403/12 8856 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 8859 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 8859 T1 

8B65B29/02 8B65D85/804 8861 T1 

8F16D55/226 8F16D55/226 8865 T1 

8A61K31/44 8A61K47/10 8881 T1 

8A61K47/14 8A61K47/10 8881 T1 

8A61K47/44 8A61K47/10 8881 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 8866 T1 

8A23G1/32 8A23G1/00 8866 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 8863 T1 

8C07D513/02 8C07D471/04 8757 T1 

8A61J1/14 8A61J1/14 8873 T1 

8H04N19/176 8H04N19/96 8874 T1 

8C12N9/22 8C12N15/85 8883 T1 

8F02B49/00 8C10L1/08 8753 T1 

8H04N19/463 8H04N19/11 8832 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 8835 T1 

8G07C5/00 8H04L29/06 8778 T1 

8A61P25/22 8A61K31/165 8735 T1 

8C12N15/62 8C07K14/705 8784 T1 

8C07H19/10 8C07H19/10 8740 T1 

8H04N19/11 8H04N19/11 8834 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 8839 T1 

8H04N19/159 8G06T9/00 8804 T1 

8A61K47/18 8A61K39/395 8805 T1 

8A61P1/16 8C12N15/113 8827 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 8827 T1 

8A61K31/381 8C07D333/56 8841 T1 

8A61K38/12 8A61K38/00 8829 T1 

8A23G1/00 8A23G1/00 8867 T1 

8A23G1/02 8A23G1/00 8867 T1 

8A23G1/32 8A23G1/00 8867 T1 

8A61P3/10 8A61K38/17 8736 T1 

8A61P35/00 8A61K38/17 8736 T1 

8A61P9/00 8A61K38/17 8736 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 8780 T1 

8A61K31/4439 8C07D405/14 8756 T1 

8A61P11/00 8C07D405/14 8756 T1 

8F26B17/08 8F26B17/08 8738 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 8739 T1 

8C07K16/10 8A61K39/00 8739 T1 

8C07D409/14 8A61K31/4709 8761 T1 

8A61K9/00 8A61L15/44 8762 T1 

8H04N19/176 8H04N19/463 8786 T1 

8A61P19/02 8A61K31/675 8769 T1 

8H04N19/129 8H04N19/11 8790 T1 

8H04N19/157 8H04N19/11 8790 T1 

8H04N19/186 8H04N19/11 8790 T1 
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8B05C7/04 8B05C7/04 8791 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 8771 T1 

8F01K17/00 8F01K17/02 8772 T1 

8A61K47/24 8A61K9/48 8773 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8774 T1 

8A61K9/16 8A61K9/00 8807 T1 

8C07K16/00 8A01K67/027 8809 T1 

8A61P35/00 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D231/12 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D401/14 8C07D231/12 8816 T1 

8A61K31/517 8A61K31/517 8743 T1 

8A61P31/12 8C12N15/869 8744 T1 

8A61K9/08 8A61K31/565 8820 T1 

8A61P9/00 8C07D471/04 8822 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P11/00 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P13/02 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D405/14 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P35/00 8C07D333/64 8776 T1 

8C07D333/66 8C07D333/64 8776 T1 

8A61P25/28 8C07K16/18 8745 T1 

8A61K31/4245 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P19/00 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P25/00 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P29/00 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P37/00 8C07D271/08 8758 T1 

8C07D413/12 8C07D271/08 8758 T1 

8C23C8/18 8C21D1/06 8843 T1 

8C23C8/34 8C21D1/06 8843 T1 

8H03G9/00 8G11B20/08 8846 T1 

8A61N1/36 8A61F5/00 8847 T1 

8A61K9/00 8A61K9/50 8851 T1 

8A61P7/00 8C07D471/08 8853 T1 

8C07D471/08 8C07D471/08 8853 T1 

8A61L15/58 8A61F13/02 8855 T1 

8A61M1/00 8A61F13/02 8855 T1 

8A61K31/505 8C07D403/12 8856 T1 

8A61P25/02 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D241/28 8C07D401/06 8860 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 8750 T1 

8A61P27/00 8C07K16/28 8750 T1 

8A61K47/06 8A61K47/10 8881 T1 

8C07D491/08 8C07D401/14 8884 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 8836 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 8836 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 8876 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 8757 T1 

8C07D233/61 8C07D233/61 8870 T1 

8C03C3/083 8C03C3/083 8871 T1 

8C03C3/085 8C03C3/083 8871 T1 

8A61K39/00 8A61K31/519 8872 T1 

8A61J1/05 8A61J1/14 8873 T1 

8E01C9/00 8E01C3/00 8875 T1 

8C07D453/02 8C07D453/02 8877 T1 

8F02B51/00 8C10L1/08 8753 T1 

8A61P31/18 8A61K9/00 8754 T1 

8A61K31/47 8A61K9/00 8835 T1 

8A61K31/538 8A61K9/00 8835 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 8777 T1 

8A61K31/7105 8A61K9/127 8779 T1 

8A61K48/00 8A61K9/127 8779 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 8779 T1 

8C07H21/02 8A61K9/127 8779 T1 

8B62J15/00 8B62J6/18 8737 T1 

8A61P11/00 8C07D231/12 8783 T1 

8A61K47/18 8C07H19/10 8740 T1 

8H04N19/129 8H04N19/11 8834 T1 

8H04N19/61 8H04N19/11 8834 T1 

8C07B59/00 8C07K16/28 8839 T1 

8A61K9/00 8A61K39/395 8805 T1 

8A61P1/04 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P11/00 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P9/10 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P11/00 8A61K38/17 8736 T1 

8A61P3/04 8A61K38/17 8736 T1 

8G01N33/74 8A61K38/17 8736 T1 

8A61K39/02 8A61K38/00 8780 T1 

8A61P25/00 8C07D405/14 8756 T1 

8A61P35/00 8C07D405/14 8756 T1 

8F26B21/08 8F26B17/08 8738 T1 

8A61P25/28 8A61K38/21 8760 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4709 8761 T1 
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8A61K9/70 8A61L15/44 8762 T1 

8B01D1/26 8C02F1/14 8763 T1 

8C02F1/52 8C02F1/14 8763 T1 

8H04W28/06 8H04L5/00 8766 T1 

8H04N19/44 8H04N19/463 8786 T1 

8C07C311/29 8C07C235/46 8788 T1 

8A61K39/395 8A61K31/517 8767 T1 

8A61K45/06 8A61K31/517 8767 T1 

8A61K31/433 8A61K31/4045 8770 T1 

8F01N3/28 8B05C7/04 8791 T1 

8A61K48/00 8C12N15/11 8771 T1 

8C12N15/90 8C12N15/11 8771 T1 

8F01K25/06 8F01K17/02 8772 T1 

8F01K25/10 8F01K17/02 8772 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 8774 T1 

8A45F3/14 8A45F3/14 8808 T1 

8A61K31/506 8C07D403/14 8811 T1 

8E06B3/70 8E06B3/72 8815 T1 

8C07D403/12 8C07D231/12 8816 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P1/04 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P11/08 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P3/06 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D401/14 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D409/14 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D417/12 8C07D333/64 8776 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 8745 T1 

8C07K1/18 8C07K16/32 8746 T1 

8A61P27/00 8C07D271/08 8758 T1 

8C21D11/00 8C21D1/06 8843 T1 

8G11B20/10 8G11B20/08 8846 T1 

8A61B1/273 8A61F5/00 8847 T1 

8A61B17/08 8A61F5/00 8847 T1 

8A61K39/395 8C07K16/38 8849 T1 

8C07K16/38 8C07K16/38 8849 T1 

8B67D1/00 8B67D1/00 8852 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/12 8854 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 8854 T1 

8C07D409/14 8C07D403/12 8856 T1 

8A61P37/00 8C07K16/28 8750 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 8861 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 8881 T1 

8B01J19/00 8B01J19/00 8837 T1 

8A61K31/44 8C07D471/04 8757 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8757 T1 

8C07D233/88 8C07D233/61 8870 T1 

8H04N19/61 8H04N19/96 8874 T1 

8E01C3/06 8E01C3/00 8875 T1 

8E01C7/14 8E01C3/00 8875 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 8754 T1 

8A61K9/14 8A61K9/00 8754 T1 

8H04N19/176 8H04N19/11 8832 T1 

8A61P21/00 8C07K16/22 8742 T1 

8C07D471/04 8C07D401/04 8782 T1 

8A61P25/00 8C07D231/12 8783 T1 

8A61P9/04 8C07D231/12 8783 T1 

8C07D231/12 8C07D231/12 8783 T1 

8C07K14/705 8C07K14/705 8784 T1 

8A61K47/22 8C07H19/10 8740 T1 

8H04N19/463 8H04N19/11 8834 T1 

8H04N19/593 8H04N19/11 8834 T1 

8A61K49/00 8C07K16/28 8839 T1 

8G01N33/68 8C07K16/28 8839 T1 

8H04N19/129 8G06T9/00 8804 T1 

8H04N19/176 8G06T9/00 8804 T1 

8H04N19/463 8G06T9/00 8804 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 8805 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 8805 T1 

8A61K47/26 8A61K39/395 8805 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 8805 T1 

8A61K31/712 8C12N15/113 8827 T1 

8A61H1/00 8A61H1/00 8840 T1 

8A61P15/00 8C07D333/56 8841 T1 

8A61K31/216 8A61K31/192 8842 T1 

8C07D487/04 8A61K38/00 8829 T1 

8A61P29/00 8C07D405/14 8756 T1 

8A23B7/02 8F26B17/08 8738 T1 

8F26B25/22 8F26B17/08 8738 T1 

8A61L15/26 8A61L15/44 8762 T1 

8C02F1/20 8C02F1/14 8763 T1 

8C02F103/08 8C02F1/14 8763 T1 

8H04L5/00 8H04L5/00 8766 T1 
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8H04N19/159 8H04N19/463 8786 T1 

8C07C235/46 8C07C235/46 8788 T1 

8A61K31/437 8A61K31/517 8767 T1 

8A61K31/4045 8A61K31/4045 8770 T1 

8A61P15/12 8A61K31/4045 8770 T1 

8H04N19/176 8H04N19/11 8790 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 8774 T1 

8A61K31/427 8A61K31/513 8810 T1 

8A61K31/513 8A61K31/513 8810 T1 

8A61P9/00 8C07D403/14 8811 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 8811 T1 

8C12M1/107 8C12M1/107 8812 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 8813 T1 

8C07D471/04 8C07D401/12 8814 T1 

8C07D487/04 8C07D401/12 8814 T1 

8E06B3/72 8E06B3/72 8815 T1 

8A61K31/4155 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D403/14 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D413/14 8C07D231/12 8816 T1 

8A21D13/00 8A21D13/00 8817 T1 

8A63C9/00 8A63C5/075 8818 T1 

8A61K39/12 8C12N15/869 8744 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8822 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8826 T1 

8A61P19/06 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D409/10 8C07D333/64 8776 T1 

8C07D413/04 8C07D333/64 8776 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 8747 T1 

8C12Q1/68 8A61K38/17 8748 T1 

8A61K39/00 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P17/00 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P31/00 8C07D271/08 8758 T1 

8C21D1/06 8C21D1/06 8843 T1 

8C21D9/00 8C21D1/06 8843 T1 

8A61B17/32 8A61F5/00 8847 T1 

8A61B17/34 8A61F5/00 8847 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 8850 T1 

8A61K31/529 8C07D471/08 8853 T1 

8C07D401/14 8C07D401/12 8854 T1 

8C07D409/12 8C07D401/12 8854 T1 

8A61F13/02 8A61F13/02 8855 T1 

8A61K31/44 8C07D403/12 8856 T1 

8C12N15/74 8C12N9/22 8857 T1 

8C07K16/30 8A61K39/395 8859 T1 

8A61P11/00 8C07D401/06 8860 T1 

8C12N15/13 8C07K16/28 8750 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 8884 T1 

8A61P3/00 8C07D401/14 8884 T1 

8C07K16/18 8A61K39/00 8836 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 8863 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 8863 T1 

8A61K47/36 8A61K8/65 8869 T1 

8A61Q19/00 8A61K8/65 8869 T1 

8A61P37/08 8A61K31/42 8868 T1 

8C07D261/14 8A61K31/42 8868 T1 

8A61K31/7076 8A61K31/519 8872 T1 

8G02B27/01 8G02B27/00 8878 T1 

8C10L1/08 8C10L1/08 8753 T1 

8A61K31/415 8A61K9/20 8755 T1 

8H04N19/593 8H04N19/11 8832 T1 

8A61P11/00 8A61K9/00 8835 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 8742 T1 

8A61K31/5025 8C07D401/04 8782 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 8782 T1 

8A61K31/415 8C07D231/12 8783 T1 

8A61P3/04 8C07D231/12 8783 T1 

8A61P43/00 8C07D231/12 8783 T1 

8A61K31/7068 8C07H19/10 8740 T1 

8A61K47/20 8C07H19/10 8740 T1 

8A61K47/44 8C07H19/10 8740 T1 

8A61K9/08 8C07H19/10 8740 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 8785 T1 

8A61P11/06 8A61K9/00 8831 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 8839 T1 

8H04N19/11 8G06T9/00 8804 T1 

8H04N19/593 8G06T9/00 8804 T1 

8A63B22/16 8A61H1/00 8840 T1 

8A61P1/16 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P11/06 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P17/06 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P3/06 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P3/10 8C07D333/56 8841 T1 
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8A23G1/04 8A23G1/00 8867 T1 

8A61P3/00 8C07D405/14 8756 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 8756 T1 

8A61K31/505 8A01N43/54 8741 T1 

8C02F1/50 8C02F1/14 8763 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 8764 T1 

8H01C7/12 8H01C7/12 8781 T1 

8E21B17/03 8E21B17/03 8765 T1 

8H04N19/593 8H04N19/463 8787 T1 

8A47G9/10 8A47G9/10 8789 T1 

8H04N19/124 8H04N19/11 8790 T1 

8C12N15/63 8C12N15/11 8771 T1 

8A61K47/14 8A61K9/48 8773 T1 

8C07D401/08 8C07D401/14 8774 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 8807 T1 

8A61K39/395 8C07K14/47 8813 T1 

8C07K16/30 8C07K14/47 8813 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 8814 T1 

8C07D401/04 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D403/04 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D417/12 8C07D231/12 8816 T1 

8C07D417/14 8C07D231/12 8816 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 8775 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 8775 T1 

8C07D403/10 8C07D401/14 8775 T1 

8C12N15/33 8C12N15/869 8744 T1 

8A61K31/565 8A61K31/565 8820 T1 

8A61P25/00 8A61K31/565 8820 T1 

8F16D65/56 8F16D65/56 8821 T1 

8A61K31/4545 8C07D471/04 8822 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 8824 T1 

8C07K16/30 8A61K39/395 8825 T1 

8A61P3/10 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P9/12 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D409/04 8C07D333/64 8776 T1 

8C07D409/12 8C07D333/64 8776 T1 

8C07D413/12 8C07D333/64 8776 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 8745 T1 

8A61P35/00 8C07K16/32 8746 T1 

8A61K38/20 8A61K38/17 8748 T1 

8C07D271/08 8C07D271/08 8758 T1 

8C21D9/32 8C21D1/06 8843 T1 

8A61M5/31 8A61M5/20 8845 T1 

8A61M5/315 8A61M5/20 8845 T1 

8G11B20/04 8G11B20/08 8846 T1 

8G11B20/08 8G11B20/08 8846 T1 

8A61B1/04 8A61F5/00 8847 T1 

8C12P21/08 8C07K16/38 8849 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 8850 T1 

8A61K31/444 8C07D401/12 8854 T1 

8A61P29/00 8C07D401/12 8854 T1 

8A61K31/506 8C07D403/12 8856 T1 

8A61P35/00 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D401/14 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D413/14 8C07D403/12 8856 T1 

8C07D513/04 8C07D403/12 8856 T1 

8A61K31/497 8C07D401/06 8860 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 8750 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/14 8884 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8863 T1 

8A61K8/65 8A61K8/65 8869 T1 

8A61K9/06 8A61K8/65 8869 T1 

8C07D491/04 8C07D471/04 8757 T1 

8A61K31/4178 8C07D233/61 8870 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 8872 T1 

8A61J1/10 8A61J1/14 8873 T1 

8G06T9/00 8H04N19/96 8874 T1 

8E01C11/22 8E01C3/00 8875 T1 

8E01C3/00 8E01C3/00 8875 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 8879 T1 

8C22C38/00 8C22C38/00 8752 T1 

8A61K31/505 8A61K9/00 8754 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 8754 T1 

8H04N19/117 8H04N19/11 8832 T1 

8H04N19/157 8H04N19/11 8832 T1 

8A61K31/5383 8A61K9/00 8835 T1 

8A61P3/00 8C07K16/22 8742 T1 

8A61K31/165 8A61K31/165 8735 T1 

8A61P27/02 8C07D231/12 8783 T1 

8A61P3/00 8C07D231/12 8783 T1 

8A61K47/16 8C07H19/10 8740 T1 
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8A61P35/00 8C07H19/10 8740 T1 

8A61K31/44 8A61K9/00 8831 T1 

8C07K16/22 8C07K16/28 8839 T1 

8H04N19/61 8G06T9/00 8804 T1 

8A61K9/19 8A61K39/395 8805 T1 

8A61K31/495 8A61K9/12 8864 T1 

8A61P17/00 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P3/04 8C07D333/56 8841 T1 

8A61K31/192 8A61K31/192 8842 T1 

8A61P1/16 8A61K31/192 8842 T1 

8A61P1/16 8A61K38/17 8736 T1 

8A61P3/06 8A61K38/17 8736 T1 

8A61P31/00 8C07D405/14 8756 T1 

8A61K38/21 8A61K38/21 8760 T1 

8B01D1/00 8C02F1/14 8763 T1 

8B01D3/06 8C02F1/14 8763 T1 

8C02F1/06 8C02F1/14 8763 T1 

8C02F1/14 8C02F1/14 8763 T1 

8H01H37/08 8H01C7/12 8781 T1 

8H04N19/463 8H04N19/463 8786 T1 

8H04N19/44 8H04N19/463 8787 T1 

8A61K31/18 8C07C235/46 8788 T1 

8A61P29/00 8C07C235/46 8788 T1 

8C07C237/30 8C07C235/46 8788 T1 

8A63C5/075 8A63C5/075 8768 T1 

8A61P29/00 8A61K31/675 8769 T1 

8H04N19/11 8H04N19/11 8790 T1 

8H04N19/117 8H04N19/11 8790 T1 

8A61K38/46 8C12N15/11 8771 T1 

8C07K19/00 8C12N15/11 8771 T1 

8F01K23/04 8F01K17/02 8772 T1 

8A61K31/404 8A61K9/48 8773 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 8774 T1 

8C07D211/32 8C07D401/14 8774 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 8774 T1 

8F41H1/02 8A45F3/14 8808 T1 

8A61K9/28 8A61K31/513 8810 T1 

8C12M1/16 8C12M1/107 8812 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 8814 T1 

8A21D15/02 8A21D13/00 8817 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 8775 T1 

8A61K9/14 8A61K31/565 8820 T1 

8A61K31/7125 8C12N15/113 8824 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 8825 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 8825 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 8826 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P43/00 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P9/04 8C07D401/04 8830 T1 

8A61P9/10 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 8830 T1 

8C07D333/64 8C07D333/64 8776 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 8748 T1 

8C12N15/113 8A61K38/17 8748 T1 

8A61K39/395 8C07D271/08 8758 T1 

8A61P1/00 8C07D271/08 8758 T1 

8C23C8/26 8C21D1/06 8843 T1 

8A01G1/04 8A01D45/00 8844 T1 

8H03G5/16 8G11B20/08 8846 T1 

8A61B17/068 8A61F5/00 8847 T1 

8A61F5/00 8A61F5/00 8847 T1 

8A61P37/00 8C07D401/12 8854 T1 

8C07D417/14 8C07D403/12 8856 T1 

8A01N35/02 8A01N35/02 8858 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 8860 T1 

8A61K47/32 8A61K47/10 8881 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 8884 T1 

8A61P35/00 8A61K31/513 8876 T1 

8A61K31/42 8A61K31/42 8868 T1 

8C07D515/02 8C07D471/04 8757 T1 

8C03C11/00 8C03C3/083 8871 T1 

8A61K45/06 8A61K31/519 8872 T1 

8H04N19/70 8H04N19/96 8874 T1 

8H04N19/96 8H04N19/96 8874 T1 

8E01C19/50 8E01C3/00 8875 T1 

8C07K16/40 8A61K39/00 8879 T1 

8H04N19/11 8H04N19/11 8832 T1 

8A61K31/4375 8A61K9/00 8835 T1 

8C07D498/04 8A61K45/06 8777 T1 

8A61P5/28 8C07D401/04 8782 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 8782 T1 

8A61P27/12 8C07D231/12 8783 T1 
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8A61K9/00 8C07H19/10 8740 T1 

8C07K16/14 8A61K39/00 8785 T1 

8C07K16/24 8A61K39/00 8785 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 8831 T1 

8H04N19/18 8H04N19/11 8834 T1 

8C07K16/18 8C07K16/28 8839 T1 

8G06T9/00 8G06T9/00 8804 T1 

8H04N19/124 8G06T9/00 8804 T1 

8A61P7/02 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P9/00 8C07D333/56 8841 T1 

8A61P9/12 8C07D333/56 8841 T1 

8C07D333/56 8C07D333/56 8841 T1 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 

(73) носител на правото на патент  

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

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

4D Pharma Research Limited C 07K 14/195, A 61K 39/02, A 61K 35/741, A 61K 38/00 8780 T1 

Aragon Pharmaceuticals, Inc. 
C 07D 471/04, C 07D 401/04, C 07D 487/04, A 61K 
31/4439, A 61K 31/5025, A 61P 5/28, A 61P 35/00, A 
61P 5/26 

8782 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. 
C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 47/18, A 61K 9/00, A 
61K 9/19, A 61K 39/00, A 61K 47/26 

8805 T1 

Pfizer Inc. 
C 07D 401/04, C 07D 487/04, C 07D 413/14, C 07D 
401/14, C 07D 491/08, A 61K 31/5377, A 61K 31/506, A 
61K 31/4545, A 61P 3/00 

8884 T1 

Laboratorios Liconsa, S.A. A 61K 9/16, A 61K 9/00 8807 T1 

Cisar, Zdenek 
A 41D 1/04, A 41D 31/00, F 41H 1/02, A 45F 5/02, A 45F 
3/14 

8808 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027, C 07K 16/00 8809 T1 

AbbVie Inc. A 61K 31/427, A 61K 9/28, A 61K 9/20, A 61K 31/513 8810 T1 

Bayer Intellectual Property GmbH C 07D 403/14, A 61K 31/506, A 61P 9/00 8811 T1 

BEKON GmbH C 12M 1/16, C 12M 1/107 8812 T1 

Astellas Pharma Inc. C 07K 16/30, C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 61P 35/00 8813 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. 
C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 
403/12, A 61K 31/4155, A 61P 35/00 

8814 T1 

HARINCK, naamloze vennootschap E 06B 3/22, E 06B 3/72, E 06B 3/70 8815 T1 

Rhizen Pharmaceuticals S.A. 

C 07D 401/14, C 07D 417/12, C 07D 413/14, C 07D 
231/12, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 417/14, C 
07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 403/14, C 07D 
413/12, A 61K 31/4155, A 61K 31/415, A 61P 35/00 

8816 T1 

Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi 

A 21D 15/02, A 21D 13/00 8817 T1 

Steinbach Alpin A 63C 9/00, A 63C 5/075 8818 T1 

Integrated Composite Products Inc. 
B 29C 45/00, B 29C 70/08, B 29K 101/12, B 29K 105/08, 
B 29K 105/10, B 32B 3/30, B 32B 5/02 

8819 T1 

Guangzhou Cellprotek 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

A 61K 31/565, A 61K 47/40, A 61K 9/08, A 61K 9/14, A 
61K 9/19, A 61P 25/00, A 61P 9/00 

8820 T1 
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KES Keschwari Electronic Systems 
GmbH & Co. KG 

F 16D 65/56 8821 T1 

Takeda Pharmaceutical Company 
Limited 

C 07D 471/04, A 61K 31/4545, A 61P 9/00, A 61P 3/00 8822 T1 

Seattle Genetics, Inc. and Agensys, 
Inc. 

C 07K 16/30, A 61K 39/00, A 61N 5/10 8823 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. C 12N 15/113, A 61K 31/7125 8824 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00 8825 T1 

UCB Biopharma SPRL and Katholieke 
Universiteit Leuven K.U. Leuven R&D 

C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/519 8826 T1 

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 
C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61K 31/712, A 61P 
35/00, A 61P 11/00, A 61P 1/16 

8827 T1 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn 

C 07H 21/02, A 61K 31/713 8828 T1 

Enanta Pharmaceuticals, Inc. and 
AbbVie Ireland Unlimited Company 

C 07D 487/04, A 61K 38/00, A 61K 38/12 8829 T1 

AbbVie Inc. and Abbvie Deutschland 
GmbH & Co. KG 

G 01N 33/68, C 07B 59/00, C 07K 16/18, C 07K 16/22, C 
07K 16/28, A 61K 49/00, A 61K 51/10, A 61K 39/00, A 
61K 39/395 

8839 T1 

LPG SYSTEMS A 61H 1/00, A 63B 22/16 8840 T1 

Nippon Chemiphar Co., Ltd. 

C 07D 333/56, A 61K 31/381, A 61K 31/423, A 61P 
11/00, A 61P 11/06, A 61P 13/08, A 61P 15/00, A 61P 
17/06, A 61P 3/04, A 61P 3/06, A 61P 3/10, A 61P 7/02, 
A 61P 9/00, A 61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 
1/18, A 61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 17/00 

8841 T1 

Genfit A 61K 31/192, A 61K 31/216, A 61P 1/16 8842 T1 

SOL S.p.A. 
C 21D 1/06, C 21D 1/76, C 21D 11/00, C 21D 9/00, C 21D 
9/32, C 23C 8/18, C 23C 8/22, C 23C 8/26, C 23C 8/32, C 
23C 8/34 

8843 T1 

Pilzkulturen Wesjohann GbR A 01D 45/00, A 01G 1/04 8844 T1 

Eli Lilly and Company A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/315, A 61M 5/31 8845 T1 

Gaonda Corporation 
H 03G 9/00, H 03G 5/16, H 03G 9/02, G 11B 20/08, G 
11B 20/04, G 11B 20/10 

8846 T1 

Kirk Promotion LTD. 

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 

8847 T1 

Glaxo Group Limited C 07K 16/24 8848 T1 

Bayer HealthCare, LLC C 07K 16/38, C 12P 21/08, A 61K 39/395 8849 T1 

University Health Network C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00 8850 T1 

Debregeas Et Associes Pharma A 61K 31/19, A 61K 9/50, A 61K 9/00 8851 T1 

Milosevic, Milos and Lazic, Bojan B 67D 1/00, B 67D 1/08, B 67D 1/04 8852 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 487/08, C 07D 471/08, A 61K 31/529, A 61P 7/00 8853 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 
C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D 401/12, C 07D 
401/14, A 61K 31/444, A 61K 31/4439, A 61P 29/00, A 
61P 37/00 

8854 T1 

ConvaTec Technologies Inc. A 61F 13/00, A 61F 13/02, A 61L 15/58, A 61M 1/00 8855 T1 

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. and 
Biogen MA Inc. 

C 07D 401/14, C 07D 495/04, C 07D 417/14, C 07D 
417/12, C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 07D 513/04, C 
07D 403/12, A 61K 31/506, A 61K 31/505, A 61K 31/44, 
A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 25/02 

8856 T1 
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Caribou Biosciences, Inc. C 07K 14/195, C 12N 9/22, C 12N 15/74 8857 T1 

Mitsui Chemicals Agro, Inc. and 
National University Corporation 
Kagawa University 

A 01N 35/02, A 01N 43/16, A 01P 3/00 8858 T1 

Merck Patent GmbH C 07K 16/30, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 39/00 8859 T1 

Astrazeneca AB C 07D 401/06, C 07D 241/28, A 61K 31/497, A 61P 11/00 8860 T1 

AstraZeneca AB 
A 61K 31/44, A 61K 47/06, A 61K 47/44, A 61K 47/14, A 
61K 47/32, A 61K 47/10 

8881 T1 

Unibind Limited B 42C 5/00 8882 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/22, C 12N 15/85 8883 T1 

Genentech, Inc. C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00 8743 T1 

ESG Kräuter GmbH A 23B 7/02, F 26B 21/08, F 26B 25/22, F 26B 17/08 8738 T1 

Eli Lilly and Company C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 3/00, A 61P 21/00 8742 T1 

Adama Makhteshim Ltd. 
A 01N 43/54, C 07D 409/06, C 07D 239/47, A 61K 
31/505 

8741 T1 

NuCana PLC 
C 07H 19/10, A 61K 47/16, A 61K 47/18, A 61K 47/20, A 
61K 47/22, A 61K 47/44, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 
31/7068, A 61K 47/26, A 61P 35/00 

8740 T1 

International AIDS Vaccine Initiative; 
Theraclone Sciences, Inc. and The 
Scripps Research Institute 

C 07K 16/10, A 61K 39/00 8739 T1 

Les Laboratoires Servier A 61K 31/165, A 61P 25/22 8735 T1 

sks metaplast Scheffer-Klute GmbH B 62J 6/18, B 62J 15/00 8737 T1 

Genentech, Inc. 
G 01N 33/74, A 61K 38/17, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 
61P 35/00, A 61P 9/00, A 61P 9/12, A 61P 11/00, A 61P 
1/16, A 61P 3/06 

8736 T1 

M&K Holdings Inc. 
H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 
19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176 

8786 T1 

M&K Holdings Inc. 
H 04N 19/11, H 04N 19/159, H 04N 19/593, H 04N 
19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/176 

8787 T1 

K-fee System GmbH B 65D 85/804 8838 T1 

K-fee System GmbH B 65B 29/02, B 65D 85/804 8861 T1 

University of Washington through its 
Center for Commercialization 

C 12N 9/52, A 61K 38/48 8862 T1 

Boehringer Ingelheim International 
GmbH 

C 07C 235/46, C 07C 311/29, C 07C 237/30, C 07C 
323/62, A 61K 31/18, A 61K 31/166, A 61P 29/00 

8788 T1 

Pham Thi Kim, Loan A 47G 9/10, A 61H 1/02 8789 T1 

Infobridge Pte. Ltd. 

H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/122, H 04N 
19/124, H 04N 19/129, H 04N 19/82, H 04N 19/159, H 
04N 19/176, H 04N 19/186, H 04N 19/463, H 04N 
19/593, H 04N 19/157 

8790 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/02, F 01N 3/28, B 05C 7/04 8791 T1 

Infobridge Pte. Ltd. 
H 04N 19/159, H 04N 19/11, H 04N 19/124, H 04N 
19/129, H 04N 19/61, H 04N 19/176, H 04N 19/463, H 
04N 19/593, G 06T 9/00 

8804 T1 

Teijin Pharma Limited 

C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 409/14, C 07D 
405/14, A 61K 31/5377, A 61K 31/4439, A 61K 31/444, A 
61P 13/12, A 61P 19/06, A 61P 29/00, A 61P 3/06, A 61P 
3/10, A 61P 35/00, A 61P 13/02, A 61P 9/04, A 61P 9/10, 
A 61P 9/12, A 61P 11/08, A 61P 11/00, A 61P 1/04, A 
61P 43/00 

8830 T1 
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Bayer Pharma Aktiengesellschaft and 
Bayer Intellectual Property GmbH 

C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 498/04, C 07D 
405/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00 

8863 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/44, A 61K 9/00, A 61P 11/06 8831 T1 

Infobridge Pte. Ltd. 
H 04N 19/11, H 04N 19/117, H 04N 19/129, H 04N 
19/593, H 04N 19/159, H 04N 19/176, H 04N 19/463, H 
04N 19/157 

8832 T1 

Jiangsu New Century Jiangnan 
Environmental Protection CO, . LTD. 

B 01D 53/50 8833 T1 

Infobridge Pte. Ltd. 
H 04N 19/11, H 04N 19/129, H 04N 19/157, H 04N 
19/159, H 04N 19/61, H 04N 19/18, H 04N 19/463, H 
04N 19/593, H 04N 19/176 

8834 T1 

Horizon Orphan LLC 
A 61K 31/4375, A 61K 31/47, A 61K 31/538, A 61K 
31/5383, A 61K 47/02, A 61K 9/00, A 61P 11/00 

8835 T1 

Verona Pharma PLC A 61K 9/12, A 61K 31/495 8864 T1 

Bendix Spicer Foundation Brake LLC F 16D 55/226 8865 T1 

ODC Lizenz AG A 23G 1/32, A 23G 1/00 8866 T1 

ODC Lizenz AG 
A 23G 1/00, A 23G 1/02, A 23G 1/32, A 23G 1/30, A 23G 
1/04 

8867 T1 

Bristol-Myers Squibb Company and 
Amira Pharmaceuticals, Inc. 

C 07D 261/14, A 61K 31/42, A 61P 37/08 8868 T1 

Sewon Cellontech Co., Ltd A 61K 47/36, A 61K 8/65, A 61K 9/06, A 61Q 19/00 8869 T1 

Bial-Portela & CA, S.A. 
C 07C 209/48, C 07D 233/88, C 07D 233/61, A 61K 
31/4178, A 61P 31/00 

8870 T1 

Oregon Health & Science University 
C 12N 15/33, C 12N 15/869, A 61K 39/12, A 61P 31/12, 
A 61P 35/00 

8744 T1 

Eli Lilly and Company G 01N 33/577, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 25/28 8745 T1 

Genentech, Inc. 
C 07K 1/18, C 07K 16/06, C 07K 16/32, A 61K 39/395, A 
61P 35/00 

8746 T1 

Medimmune Limited and ADC 
Therapeutics SA 

C 07K 16/28, A 61K 31/5517, A 61K 45/06, A 61P 39/00, 
A 61P 35/00 

8747 T1 

Faron Pharmaceuticals OY 
C 07K 16/28, C 12N 15/113, C 12Q 1/68, A 61K 38/20, A 
61K 38/17, A 61K 31/58, A 61K 39/00 

8748 T1 

Boehringer Ingelheim International 
GmbH 

C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 27/00, A 
61P 37/00 

8750 T1 

Cergentis B.V. C 12Q 1/68 8751 T1 

Tata Steel UK Ltd. C 22C 38/00 8752 T1 

Gane Energy & Resources Pty Ltd 
F 02B 3/08, F 02B 49/00, F 02B 51/00, C 10L 1/10, C 10L 
1/08 

8753 T1 

Janssen Sciences Ireland UC 
A 61K 31/505, A 61K 47/10, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 
61K 9/14, A 61P 31/18 

8754 T1 

Arena Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/20, A 61K 31/415 8755 T1 

Janssen Pharmaceutica NV 
C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61P 3/00, A 61P 31/00, 
A 61P 35/00, A 61P 25/00, A 61P 11/00, A 61P 29/00 

8756 T1 

Incyte Holdings Corporation 
A 01N 43/42, C 07D 487/04, C 07D 471/04, C 07D 
515/02, C 07D 491/04, C 07D 498/08, C 07D 513/02, A 
61K 31/44 

8757 T1 

Incyte Holdings Corporation 

C 07D 271/08, C 07D 413/04, C 07D 413/12, A 61K 
39/395, A 61K 31/4245, A 61K 39/00, A 61P 19/00, A 
61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P 29/00, A 61P 31/00, A 
61P 17/00, A 61P 37/00, A 61P 43/00, A 61P 11/00, A 
61P 1/00, A 61P 35/00 

8758 T1 
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Digidentity B.v.  8759 T1 

Biogen MA Inc. A 61K 38/21, A 61P 25/28 8760 T1 

Almirall S.A. C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00 8761 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. 
A 61K 31/355, A 61K 47/34, A 61K 9/00, A 61K 9/70, A 
61L 15/26, A 61L 15/44 

8762 T1 

Zhongying Changjiang International 
New Energy Investment Co., Ltd. 

B 01D 1/00, B 01D 3/06, B 01D 1/26, C 02F 1/44, C 02F 
1/50, C 02F 1/52, C 02F 103/08, C 02F 9/10, C 02F 1/14, 
C 02F 1/06, C 02F 1/20 

8763 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual 
Property Development Limited 

C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61P 11/00 8764 T1 

GMT Gesellschaft für 
Maschinentechnik mbH 

E 21B 17/03 8765 T1 

Sun Patent Trust H 04B 7/04, H 04J 11/00, H 04L 5/00, H 04W 28/06 8766 T1 

Array Biopharma, Inc. 
A 61K 31/437, A 61K 31/517, A 61K 39/395, A 61K 
45/06, A 61P 35/00, A 61P 35/04 

8767 T1 

Steinbach Alpin A 63C 9/00, A 63C 5/075 8768 T1 

Antecip Bioventures II LLC A 61K 31/675, A 61P 29/00, A 61P 19/02 8769 T1 

Knobler, Robert L. A 61K 31/4045, A 61K 31/433, A 61P 15/12 8770 T1 

The Regents of the University of 
California; University of Vienna and 
Charpentier, Emmanuelle 

C 07K 19/00, C 12N 15/10, C 12N 15/63, C 12N 15/90, C 
12N 15/11, A 61K 38/46, A 61K 48/00 

8771 T1 

P.T.I. and Van Beveren, Petrus, 
Carolus 

F 01K 17/00, F 01K 17/02, F 01K 23/04, F 01K 25/04, F 
01K 25/06, F 01K 25/10, F 02C 7/143 

8772 T1 

Boehringer Ingelheim International 
GmbH 

A 61K 31/404, A 61K 47/14, A 61K 9/48, A 61K 47/44, A 
61K 9/10, A 61K 47/24 

8773 T1 

Merck Patent GmbH 
C 07D 401/12, C 07D 401/08, C 07D 401/06, C 07D 
401/14, C 07D 211/32, A 61K 31/4545, A 61P 37/00, A 
61P 35/00, A 61P 25/28, A 61P 9/00 

8774 T1 

Novartis AG 
C 07D 213/82, C 07D 401/14, C 07D 403/10, C 07D 
401/04, A 61K 31/4439, A 61P 35/00 

8775 T1 

Novartis AG 
C 07D 409/04, C 07D 413/12, C 07D 333/64, C 07D 
333/66, C 07D 417/12, C 07D 409/10, C 07D 409/12, C 
07D 413/04, A 61K 31/381, A 61P 35/00 

8776 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 498/04, A 61K 45/06 8777 T1 

WI-Tronix, LLC H 04L 29/06, G 07C 5/00, G 07C 5/08 8778 T1 

Translate Bio, Inc. C 07H 21/02, A 61K 9/127, A 61K 31/7105, A 61K 48/00 8779 T1 

CRDCE d.o.o. H 01C 7/12, H 01H 37/08 8781 T1 

Japan Tobacco, Inc. 

C 07D 231/12, A 61K 31/415, A 61P 25/00, A 61P 27/02, 
A 61P 27/12, A 61P 3/04, A 61P 3/10, A 61P 43/00, A 
61P 9/04, A 61P 9/10, A 61P 13/12, A 61P 11/00, A 61P 
3/00 

8783 T1 

Immunocore Ltd. C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/17 8784 T1 

Galapagos N.V. and MorphoSys AG C 07K 16/14, C 07K 16/24, A 61K 39/00 8785 T1 

Prothena Biosciences Limited C 07K 16/18, A 61K 39/00, A 61K 39/395 8836 T1 

Swedish Biomimetics 3000 LTD B 01J 19/00 8837 T1 

ADF Materials GmbH C 03C 11/00, C 03C 3/085, C 03C 3/083 8871 T1 

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 
A 61K 31/4184, A 61K 31/519, A 61K 31/7076, A 61K 
39/00, A 61K 45/06, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 
35/02 

8872 T1 

Caetano, Norival A 61J 1/05, A 61J 1/20, A 61J 1/14, A 61J 1/10 8873 T1 
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Samsung Electronics Co., Ltd. 
H 04N 19/176, H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 
19/96, H 04N 19/61, H 04N 19/70, G 06T 9/00 

8874 T1 

Chen, Ting-Hao and Chen, Jui-Wen 
E 01C 11/22, E 01C 19/50, E 01C 9/00, E 01C 3/06, E 01C 
7/14, E 01C 3/00 

8875 T1 

NuCana plc A 61K 31/513, A 61P 35/00 8876 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 453/02 8877 T1 

Wave Optics Ltd. G 02B 27/01, G 02B 27/00 8878 T1 

Omeros Corporation and University 
of Leicester 

C 07K 16/40, A 61K 39/00 8879 T1 

Paul Scherrer Institut A 61K 38/22 8880 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
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.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2015/473 (220) 22/04/2015 

(442) 31/12/2018 

(731) FRUTEX sh.p.k. 

Brigada 123 p.n. 23000-Suhareke/Therande, 

Kosovo, ZB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) пурпурна, црвена, жолта, бела 

(531) 03.07.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2016/156 (220) 16/02/2016 

(442) 31/12/2018 

(731) ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Благој Давков бр. 10, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 24.17.02;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба  

 

(210) TM  2016/745 (220) 28/07/2016 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

ГАСТРИКС 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезинфекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2016/1162 (220) 06/12/2016 

(442) 31/12/2018 

(731) „Кривогаштани промет“ доо 

ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, 

Скопје, MK 

(740) „Кривогаштани промет“ доо  

ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 05.09.15;26.05.08;26.05.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 
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и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење   

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(210) TM  2017/33 (220) 16/01/2017 

(442) 31/12/2018 

(731) АС ФРУТ ГРУП ДОО Скопје 

ул. Браќа Галеби б.б., 1000 Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 05.07.11;26.01.18;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  овошен сок  

 

(210) TM  2017/408 (220) 10/04/2017 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво на филмските работници 

на Република Македонија 

ул. 8ми Март број 4, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Интернационален фестивал 

на филмска камера „Браќа 

Манаки“ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови за превземање; апарати и 

инструменти; научни, поморски, геодетски, 

електрични, фотографски, кинематографски, 

оптички, за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; филмови и телевизиски филмови, 

вклучително и играните и анимираните 

цртани филмови  

кл. 38  телекомуникации; пренос на видеа, 

филмови, слики, текст, игри, аудио снимки и 

слични информации од Интернет  

кл. 41  образовни услуги; подготвување обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; кинематографски филмови; 

организирање културни настани поврзани со 

филмови; организирање фестивали; 

организирање филмски фестивали; 

спроведување филмски фестивали; 

подготовка на превод за филмови; давање 

инфомации поврзани со филм; давање 

простории за филмови и прикажување на 

филмови  

 

(210) TM  2017/409 (220) 10/04/2017 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво на филмските работници 

на Република Македонија 

ул. 8ми Март број 4, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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International camera film 

festival "Manaki Brothers" 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови за превземање; апарати и 

инструменти; научни, поморски, геодетски, 

електрични, фотографски, кинематографски, 

оптички, за мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава, апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; филмови и телевизиски филмови, 

вклучително и играните и анимираните 

цртани филмови  

кл. 38  телекомуникации; пренос на видеа, 

филмови, слики, текст, игри, аудио снимки и 

слични информации од Интернет  

кл. 41  образовни услуги; подготвување обука; 

разонода; спортски и културни активности; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; кинематографски филмови; 

организирање културни настани поврзани со 

филмови; организирање фестивали; 

организирање филмски фестивали; 

спроведување филмски фестивали; 

подготовка на превод за филмови; давање 

инфомации поврзани со филм; давање 

простории за филмови и прикажување на 

филмови  

 

(210) TM  2017/448 (220) 24/04/2017 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за спорт ФИТНЕС 

РЕВОЛУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. Мајка Тереза бр. 60, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена и бела 

(531) 21.03.13;25.01.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2017/1002 (220) 18/10/2017 

(442) 31/12/2018 

(300) 1067218  20/05/2017  NZ 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, 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)  

 
(531) 01.01.02;27.05.17 

(551) сертификатна 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, влечки, маици, 

кошули, поло маици, горни тренерки, долни 

тренерки, пантолони, маици без ракави, 
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дресови, шорцови, пижами, спортски маици, 

маици за рагби, џемпери, ремени, 

вратоврски, ноќници, капи, качкети, стрeи, 

облека за загревање, пантолони за 

загревање, маици за загревање, маици за 

шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, 

парка, палта, бебешки лигавчиња што не се 

од хартија, стегачи за глава, стегачи за 

зглобови, престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги 

на забава во смисла на лично појавување на 

маскота во костим или на танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, школи, 

кампови, промоции и други настани поврзани 

со кошарката, посебни настани и забави; 

услуги на клубови на обожаватели; услуги на 

забава, имено обезбедување на веб-страна 

со мултимедијален материјал што не се 

симнува, како најзначајни телевизиски 

настани, интерактивни најзначајни 

телевизиски настани, видео снимки, снимки 

на видео преноси, избор на интерактивни 

видеа на најзначајни настани, радио 

програма, најзначајни настани на радио и 

аудио снимки во полето на кошарката; 

обезбедување на вести и информации како 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди на 

натпреварите он-лајн преку интернет, сите во 

полето на кошарката; обезбедување на он-

лајн компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  

 

(210) TM  2017/1003 (220) 18/10/2017 

(442) 31/12/2018 

(300) 1067219  20/05/2017  NZ 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, 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)  



 

 

172 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

 
(531) 24.01.15;27.05.24 

(551) сертификатна 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, влечки, маици, 

кошули, поло маици, горни тренерки, долни 

тренерки, пантолони, маици без ракави, 

дресови, шорцови, пижами, спортски маици, 

маици за рагби, џемпери, ремени, 

вратоврски, ноќници, капи, качкети, стрeи, 

облека за загревање, пантолони за 

загревање, маици за загревање, маици за 

шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, 

парка, палта, бебешки лигавчиња што не се 

од хартија, стегачи за глава, стегачи за 

зглобови, престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги 

на забава во смисла на лично појавување на 

маскота во костим или на танцов тим на 

кошаркарски натпревари и приредби, школи, 

кампови, промоции и други настани поврзани 

со кошарката, посебни настани и забави; 

услуги на клубови на обожаватели; услуги на 

забава, имено обезбедување на веб-страна 

со мултимедијален материјал што не се 

симнува, како најзначајни телевизиски 

настани, интерактивни најзначајни 

телевизиски настани, видео снимки, снимки 

на видео преноси, избор на интерактивни 

видеа на најзначајни настани, радио 

програма, најзначајни настани на радио и 

аудио снимки во полето на кошарката; 

обезбедување на вести и информации како 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди на 

натпреварите он-лајн преку интернет, сите во 

полето на кошарката; обезбедување на он-

лајн компјутерска база на податоци во полето 

на кошарката  
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(210) TM  2018/74 (220) 06/02/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Радислав Анастасовски 

ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.01.18;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2018/78 (220) 06/02/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Радислав Анастасовски 

ул. Владимир Бакариќ бр. 11, Битола, MK 

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2018/256 (220) 26/03/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Фонд за иновации и технолошки 

развој 

бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела, жолта 

(531) 11.01.02;11.03.04;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  инвестициони фондови, финансирање 

на проекти, обезбедување фондови за развој 

на нови технологии  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирање поврзано со нив, 

изработка и развој на компјутерски софтвер, 

електронско зачувување податоци, изработка 

на компјутерски програми, компјутерско 

програмирање, софтвер како услуга [ЅааЅ], 

платформа како услуга (РааЅ), алатки за 

пребарување за интернет; анализа на 

компјутерски системи; изнајмување веб 

сервери; изнајмување компјутерски програми, 

изработка на компјутерски програми, 

инсталирање на компјутерски програми, 

компјутерски бази на податоци, компјутери, 

компјутерски програми (изнајмување 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (изработка на компјутерски 

програми), компјутерски програми 

(инсталирање на компјутерски програми), 

компјутерски програми (одржување на 

компјутерски програми), компјутерски 

програми (осовременување на компјутерски 

програми), компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми), 

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми), компјутерско 

програмирање, конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи, програми, 

сервери, размена на компјутерски програми и 

податоци, програмирање компјутерски 

системи  



 

 

174 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2018/382 (220) 19/04/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Здружение на медицински сестри, 

техничари и акушерки ЗА НАС 

ул. 11-ти Октомври бр. 17/1-2 3СП, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) розова, сина и бела 

(531) 02.09.01;02.09.14;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  организирање на конгреси семинари и 

работилници  

 

(210) TM  2018/430 (220) 04/05/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Колар Фешн ДООЕЛ Орешани 

Зелениково, Скопје, MK 

(740) Колар Фешн ДООЕЛ  

Пролет 9а стан 2, Скопје 

(540)  

 

 

(531) 04.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  очила  

кл. 14  накит  

кл. 18  чанти  

кл. 25  облека, чевли и капи  

 

(210) TM  2018/484 (220) 16/05/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and 

Food Products Manufacturing Company 

Head Office: 26, Petrou Ralli Avenue, 118 10, 

Tavros,  , Athens, GR 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, бела 

(531) 08.01.19;25.01.19;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и препарати 

направени од жита; леб, двопек, лебни 

трошки, вафли, земички, крекери, мусли, 

слатки и слаткарски производи; десерт со 

мраз, овошен сок и шеќер; шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; 

оцет; сосови [додатоци на храна]; зачини; 

мраз; бисквити, колачиња, колач, житни 

препарати, плочки од житарки, мали парчиња 

храна од жита, чоколадо, пченкарни снегулки, 

овесни снегулки, крекери, бисквити петит-

бер, пити, пудинзи, колачиња од слад, торти, 

кристализиран шеќер за исхрана, обланди  
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(210) TM  2018/542 (220) 08/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за меѓународни образовни 

институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје 

ул. „11 Октомври “ бр. 1А, Скопје, MK 

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ  

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 
(591) темно сива, бела 

(531) 25.01.00;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, книги, брошури, 

каталози, проспекти, материјали за обука и 

настава (освен апарати)  

кл. 25  униформи и капи  

кл. 36  управување со недвижен имот  

кл. 41  образовни услуги, подготвување 

настава, интернати, академии, семинари, 

работилници, практична обука, организирање 

и водење колоквиуми, организирање 

натпревари (образование и забава), физичко 

образование, информирање за 

образованием школски образовни услуги  

 

(210) TM  2018/568 (220) 11/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) GENZYME CORPORATION 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

FITABREVO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

на хемофилија  

 

(210) TM  2018/569 (220) 11/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) GENZYME CORPORATION 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

FITBREVIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

на хемофилија  

 

(210) TM  2018/570 (220) 12/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Colgate - Palmolive Company, A 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

COLGATE MAX WHITE EXPERT 

SHINE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и средство за плакнење 

уста  

 

(210) TM  2018/579 (220) 19/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Diamond Quest Ltd 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  
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(531) 25.01.19;25.01.25;28.03.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети за пушачи; кибрити; 

цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; 

држачи за цигари; хартија за цигари; врвови 

за цигари; делови за устата за држачите за 

цигари; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници 

за пушачи; запалки за пушачи  

 

(210) TM  2018/580 (220) 19/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Diamond Quest Ltd 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 26.03.05;26.03.15;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети за пушачи; кибрити; 

цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; 

држачи за цигари; хартија за цигари; врвови 

за цигари; делови за устата за држачите за 

цигари; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници 

за пушачи; запалки за пушачи  

 

(210) TM  2018/581 (220) 19/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Diamond Quest Ltd 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 18.05.07;24.01.05;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети за пушачи; кибрити; 

цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; 

држачи за цигари; хартија за цигари; врвови 

за цигари; делови за устата за држачите за 

цигари; лулиња; цигарилоси; пури; пепелници 

за пушачи; запалки за пушачи  

 

(210) TM  2018/583 (220) 20/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје 

ул. Перо Наков бр. 144, 1000, Скопје, MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) златно жолта, црна 

(531) 01.01.05;02.01.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2018/584 (220) 20/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) MERISANT COMPANY 2 SARL 

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 20000 

Neuchatel, CH 

(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)  

 

CANDEREL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  вештачки засладувачи (хемиски 

производи)  

 

(210) TM  2018/597 (220) 21/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КТИТОР ДОО Скопје 

бул.АСНОМ бр. 74/3, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат  

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи фитили за 

осветлување  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

и контрола на електрична енергија, апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

жетони, регистарски каси, машини за 

сметање, опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(210) TM  2018/598 (220) 21/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) GoPro,Inc 

3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, 

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)  

 

GOPRO 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  фотографска опрема, имено камери, 

дигитални камери, видео камери; рачни 

преносни електронски уреди за снимање, 

складирање, пренос или репродукција на 

фотографска, видео и мултимедијална 

содржина; футроли, куќишта и додатоци за 

камери, имено, батерии, објективи, дигитални 

уреди за гледање фотографии, безжични 

адаптери, адаптери за напојување, 

прстенести адаптери за прицврстување на 

предмети на камера, далечински управувачи, 

микрофони, SD картички, блицеви за 

фотоапарати, уреди за монтирање за 

фотографска опрема, троношци и каиши за 

камери; футроли и торби за фотографски 

апарати; компјутерски софтвер за користење 

во врска со фотографска и видео опрема и 

камери, имено, софтвер за фотографирање, 

сликање, раководење, обработка, 

управување, прегледување, складирање, 

монтажа, уредување, комбинирање, делење, 

ракување, модифицирање, коментирање, 

пренос и прикажување на податоци, слики, 

видео записи, мултимедијални датотеки и 

други дигитални податоци; софтвер за 

обработка на фотографии и видео записи за 

десктоп компјутери и мобилни уреди; 

компјутерски софтвер и софтверски 

апликации за поставување, преземање, 

уредување, складирање, дистрибуција и 

делење на фотографска и видео содржина 

преку глобални и локални компјутерски 

мрежи и преку мобилни уреди; 

мултимедијални датотеки кои може да се 

преземат и содржат дигитални аудио и видео 

датотеки со слики, видео записи, 

мултимедијални датотеки и други дигитални 

податоци генерирани од корисникот; 

додатоци за камера, имено, постоља, 

паметни постоља, ленти, носачи, држачи, 

појаси, носачи за расвета и друга опрема за 

држење, монтирање, позиционирање и 

маневрирање со камери; камери за сферно 

фотографско и видео снимање; камери за 

снимање на приказ од 360 степени; 

панорамски камери; централни матични 

плочи и сродни хардвер и софтвер камери за 

сферно фотографско и видео снимање; 

софтверски алати и апликации за поддршка 

на сферна видео содржина; компјутерски 

софтвер за фотографирање, сликање, 

раководење, обработка, управување, 

прегледување, складиштење, монтажа, 

уредување, комбинирање, делење, 

ракување, модифицирање, коментирање, 

пренос и прикажување на сферна и 

панорамска фотографска и видео содржина; 

решенија за напојување камери за сферно 

фотографско и видео снимање, вклучувајќи 

батерии, безжични адаптери, адаптери за 

напојување и полначи; прилагодени 

хардверски решенија за камера; прилагодени 

интегрирани платформски решенија; стапови 

за „селфи“, имено, рачни моноподи; ленти за 

фиксирање камери, имено, ленти околу 

глава, ленти, рамени и градни појаси; 

монтажни носачи за камери; постоља за 

камери; стегачи за камери; пловки за камери; 

плутачки рачки за камери; торби за одлагање 

камери; водоотпорни и неводоотпорни 

заштитни футроли за камери; заштитни 

навлаки за објективи на камери; заштитини 

фолии прилагодени за екран на камери; 

заштита од ветар направена од пластика; 

филтри за фотографска опрема; жици и кабли 

за струјна мрежа на камера; ѕидни полначи; 

полначи поставени во автомобил  

кл. 41  фотографски и видео услуги, имено, 

снимање фотографии и видео записи; 

обезбедување онлајн аудио, аудиовизуелна, 

мултимедијална, сликовна и видео содржина, 

која не може да се преземе, за образовни 

цели, од областа на медиуми, вести, 

политика, образование, разонода, спорт, 

култура, комедија, бизнис, здрав живот и 
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животен стил, велнес, мода, лична убавина, 

актуелни случувања, прашања за зачувување 

и одржливост на животната средина, храна, 

финансии, технологија, патувања, книги, 

фини уметности, музика, уметност, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија; обезбедување образовни 

услуги, имено, изведување настава од 

областа на фотографија, видеографија, 

компјутерски хардвер и софтверски 

апликации; обезбедување настава, обука, 

упатства за учење и совети од областа на 

фотографија, видеографија; обезбедување 

содржини достапни преку Интернет, имено, 

онлајн фотографии и видео содржина, што не 

може да се преземат, наменети за 

образование и разонода, од областа на 

медиуми, вести, политика, образование, 

разонода, спорт, култура, комедија, бизнис, 

здрав живот и животен стил, велнес, мода, 

лична убавина, актуелни случувања, 

прашања за зачувување и одржливост на 

животната средина, храна, финансии, 

технологија, патување, книги, фини 

уметности, музика, уметност, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија; обезбедување онлајн аудио, 

аудиовизуелна, мултимедијална, сликовна и 

видео содржина наменети за разонода и 

образование, од областа на медиуми, вести, 

политика, образование, забава, спорт, 

култура, комедија, бизнис, здрав живот и 

животен стил, велнес, мода, лична убавина, 

актуелни случувања, прашања за зачувување 

и одржливост на животната средина, храна, 

финансии, технологија, патувања, книги, 

фини уметности, музика, уметности, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија, преку безжична мрежа, 

обезбедување електронска содржина за 

разонода, имено, обезбедување онлајн 

образовна аудио, аудиовизуелна, 

мултимедијална и видео содржина, која не 

може да се преземе, од областа на медиуми, 

вести, политика, образование, забава, спорт, 

култура, комедија, бизнис, здрав живот и 

животен стил, велнес, мода, лична убавина, 

актуелни случувања, прашања за зачувување 

и одржливост на животната средина, храна, 

финансии, технологија, патувања, книги, 

фини уметности, музика, уметност, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија, и обезбедување веб страница 

која содржи фотографии и видео записи, кои 

не може да се преземат, со слики, видео 

записи, мултимедијални датотеки, и други 

дигитални податоци намемети за 

образование и забава од областа на 

медиуми, вести, политика, образование, 

забава, спорт, култура, комедија, бизнис, 

здрав живот и животен стил, велнес, мода, 

лична убавина, актуелни случувања, 

прашања за зачувување и одржливост на 

животната средина, храна, финансии, 

технологија, патувања, книги, фини 

уметности, музика, уметност, наука, 

книжевност, слободно време, гејминг, 

религија, изведувачки уметности и 

филантропија; организирање спортски и 

културни случувања во заедницата, и 

организирање регионални, државни и 

национални спортски случувања, имено, 

велосипедизам, планински велосипедизам, 

мотоциклистички и авто трки, скејтборд, 

скијање, ски скокови, сноуборд, 

падобранство, сурфање, нуркање, пливање, 

рафтинг, кајак, планинарење, и трчање; 

услуги на разонода, имено, обезбедување 

веб сајтови што содржат фотографии, аудио, 

видео и мултимедијални презентации, што не 

може да се преземат, од областа на 

технологија, патување, забавни вести, спорт, 
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фитнес, рекреативни активности, вести за 

актуелни случувања, посебен интерес од 

областа на природата, луѓе од забава, 

уметност, поп култура, авантуристички 

спортови, музика и фотографија; 

обезбедување веб сајтови кои содржат аудио 

и видео содржини, што не може да се 

преземат, наменети за разонода и 

образование од областа на технологија, 

патување, разонода, спорт, фитнес, 

рекреативни активности, вести, посебен 

интерес од областа на наука, природа, 

забава, уметност, поп култура, 

авантуристички спортови, музика и 

фотографија; обезбедување база на 

податоци која може да се пребарува онлајн, 

од областа на фотографија и видеографија, 

наменета за образование и разонода, се 

однесува на информативни упатства, слики, 

видео записи, мултимедијални датотеки, и 

други дигитални податоци од областа на 

фотографија и видеографија на теми 

поврзани со технологија, патување, разонода, 

спортови, фитнес, рекреација, вести, посебен 

интерес од областа на наука, природа, луѓе, 

уметност, поп култура, авантуристички 

спортови, музика и фотографија; услуги на 

онлајн библиотека, имено, обезбедување 

услуги на електронска библиотека која 

содржи фотографии и видео записи преку 

онлајн компјутерска мрежа; фотографски и 

видеографски услуги, имено, обезбедување 

фотографска и видео содржина за трети 

страни за употреба во создавање на 

телевизиски програми, телевизиски реклами, 

филмски записи и филмови; обезбедување 

он лајн часописи, имено, блогови, за 

споделување на мислења, идеи, искуства, 

коментари, упатства, техники и совети од 

областа на фотографија и видеографија; 

обезбедување конференции, семинари, 

работилници и водич од областа на 

фотографија и видеографија наменети за 

забава и образование  

кл. 42  обезбедување веб хостинг платформа 

за поставување, преземање, складирање, 

дистрибуција, уредување и делење на 

фотографска, видео и мултумедијална 

содржина; обезбедување привремена 

употреба на онлајн софтвер, кој не може да 

се преземе, за употреба за поставување, 

преземање, складирање, дистрибуција, 

уредување и делење фотографска, видео и 

мултимедијална содржина преку локални и 

глобални компјутерски мрежи и преку 

мобилни уреди; обезбедување привремена 

употреба на онлајн „облак“ (cloud) 

компјутерски софтвер, кој не може да се 

преземе, за употреба за поставување, 

преземање, складирање, дистрибуција, 

уредување и делење фотографска, видео и 

мултимедијална содржина преку локални и 

глобални компјутерски мрежи и преку 

мобилни уреди; услуги за P2B (peer-to-

browser) делење фотографии, имено, 

обезбедување веб сајт со технологија која на 

корисниците им овозможува да постават, 

видат и преземат дигитални фотографии и 

видео записи; обезбедување веб сајт кој 

подразбира привремена употреба на 

софтвер, кој не може да се преземе, а кој им 

овозможува нa корисниците на веб сајтот да 

постават онлајн видео записи за делење со 

други наменети за разонода; обезбедување 

на веб сајт кој на корисниците на компјутери 

им дава можност за поставување, размена и 

делење на фотографии, видео записи и 

видео логови; компјутерски услуги, имено, 

обезбедување платформи за пребарување 

кои им овозможуваат на корисниците да 

лоцираат, пристапат, копираат, пренесат, 

уредат и делат фотографска, видео и 

мултимедијална содржина; услуги на делење 

датотеки, имено, обезбедување веб сајт со 

технологија која на корисницте им 

овозможува преземање електронски 
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датотеки со фотографии и видео записи 

генерирани од страна на корисници од 

области од општ интерес; хостирање онлајн 

веб капацитети за други за бази на податоци 

и библиотеки на трети страни од областа на 

фотографија и видеографија  

 

(210) TM  2018/601 (220) 21/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) CJ Corporation 

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, KR 

(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, портокалова, бела и црна 

(531) 05.05.20;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер за компјутерски апликации; 

мултимедијални датотеки што може да се 

преземат; дигитални видео снимки што може 

да се преземат; музички датотеки што може 

да се преземат; датотеки со слики што може 

да се преземат; билети што може да се 

преземат; електронски публикации што може 

да се преземат; цд-иња; двд-ија; анимирани 

цртани филмови; слушалки; маски за 

мобилни телефони; софтвер за електронски 

игри; камери; машини за сметање; 

фотокопири [фотографски, електростатични, 

термички]; апарати за итни случаеви и 

спасување; монитори; апарати против 

кражби; леќи; обработено стакло, освен 

градежно стакло; сметалки; електрични 

брави; метра за дрводелци; епрувети; 

оптички апарати и инструменти освен за 

наочари и фотографски апарати; 

фотографски апарати и инструменти; апарати 

за прецизно мерење; очила; механизми за 

апарати што се вклучуваат со паричка; 

нуркачки маски; апарати за проверка на 

јајцата со светлина; машини за дистрибуција 

за електрична енергија; неонски натписи; 

електрични батерии; апарати и инструменти 

за мерење на електрична енергија; 

електрични жици; електрични аудио и 

визуелни апарати и инструменти; 

телекомуникациски машини и опрема; 

апликациски софтвер за паметни телефони; 

компјутери; електични приклучоци; кациги; 

дискови за снимање звук; магнетни картички; 

автомати за дозирање; електрични 

околувратници за тренирање на животни; 

заштитни чизми за употреба во индустријата 

[за заштита од несреќа или повреда]; систем 

за видео конференција; уреди за монтирање 

на камери и монитори; систем за домашно 

кино; аудиовизуелни апарати за настава; 

инструменти за контролирање на бојлери; 

наочари; апарати за регулирање на време; 

сигурносни појаси; безбедносни уреди за 

железнички сообраќај; апарати за контрола 

на пожар; сигурносни апарати за надзор; 

часовници со аларм; триаголници за 

сигнализација; сплавови за спасување; 

сателитски апарати; сензори за воздух за 

возила; електрични огради; озонери 

[озонатори] ; батерии и полначи за батерии; 

електрични ѕвончиња; радио трансивери; 

паметни телефони; слушалки за мобилни 

телефони; роботи за учење; полупроводници; 

касети за игри за користење на апарати за 

електронски игри; свирче за самозаштита; 

ракавици отпорни за оган; заштитни наочари; 

облека за заштита од пожар; метрономи; 

физички и хемиски лабараториски апарати и 

инструменти; математички инструменти; 

автоматски апарати за гаснење пожар; уреди 

со електронско контролирање; компјутерски 
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хардвер и компјутерски периферни уреди; 

претходно снимени двд-ија со музичка 

содржина; снимени двд-ија (не со музика); 

медиумска содржина; ваги за мерење тежина 

кои не за медицински цели; електрични 

контролни уреди за загревање и управување 

со енергија; апарати за електролиза; апарати 

за гаснење пожар; индустриски рентген 

апарати; суви батерии; украсни магнети за на 

фрижидер  

кл. 35  рекламирање; организирање изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

промовирање на стоки и услуги на други; 

произведување на програми за телевизиска 

продажба; телевизиско рекламирање; 

рекламни и комерцијални информативни 

услуги преку интернет; советување за бизнис 

работење и организација; бизнис менаџмент 

кај уметничките професии; бизнис менаџмент 

кај забавувачи; комерцијално одржување на 

стоки и услуги за издавање на лиценци; 

раководење на бренд; канцеларии за 

вработување; агенции за услуги за 

регрутација на кандидати (модели); 

раководење со датотеки; услуги на агенции за 

увоз и извоз; услуги за он-лајн нарачување; 

услуги на нарачување за достава на стока; 

аукционерство; консултатски услуги поврзани 

со управување на телефонски кол центри; 

изнајмување автомати; организирање на 

претплата на медиумски пакети; услуги за 

малопродажба кои вклучуваат лекови за 

медицинска употреба; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат ѓубрива; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

конзервирано месо, риба, зеленчук и овошје; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

слаткарски производи; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат хемиско 

зачувување; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат води [пијалаци]; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат безалкохолни 

пијалаци; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат алкохолни пијалаци; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат млеко; услуги 

на малопродажба кои вклучуваат тутун; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

хемиски производи и лепливи материи кои 

што се користат во индустријата; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат медицински 

апарати и инструменти; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат шишиња за 

бебиња; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат козметика; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат средства за 

чистење; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат рачни апарати за чистење; услуги 

на малопродажба кои вклучуваат 

архитектонски бои; услуги на малопродажба 

кои вклучуваат скапоцени камења; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат градежно 

стакло; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат кујнски прибор; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат подметки; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

градежно дрво ; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат обработено дрво; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат хратиени 

ѕидни тапети и ќилими; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат канцелариски 

материјали; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат кожа; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат пулпа; услуги на малопродажба 

кои вклучуваат ташни; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат постелнина; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

обувки; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат апарати за загревање на топла 

вода; услуги на малопродажба кои вклучуваат 

неелектрични светлечки апарати и уреди; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

метални винтови; услуги на малопродажба 

кои вклучуваат неелектрични машинки за 

бричење; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат челик; услуги на малопродажба 

кои вклучуваат камен; услуги на 
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малопродажба кои вклучуваат фотографски 

апарати и инструменти; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат часовници; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

автомати; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат автомобили; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат машини за 

шиење; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат електрични аудио и визуелни 

апаратури и инструменти; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат 

телекомуникациски машини и опрема; услуги 

на малопродажба кои вклучуваат двд-ија; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

електрични миксери за употреба во 

домаќинствата; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат компјутерски софтвер; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат антифриз; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

запалки на гас; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат барут; услуги на малопродажба 

кои вклучуваат спортски артикли ; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат игри и играчки; 

услуги на малопродажба кои вклучуваат 

опрема за риболов; услуги на малопродажба 

кои вклучуваат облека; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат накит; услуги 

на малопродажба кои вклучуваат производи 

што се носат на глава; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат машини за 

свиларство; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат хемиски влакна за текстилна 

употреба; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат преѓа и конец за текстилна 

употреба; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат ткаенини; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат неметални 

мрежи; услуги на малопродажба кои 

вклучуваат грамофонски плочи; услуги на 

малопродажба кои вклучуваат книги; услуги 

на агенции за купување билети; услуги на 

агенции за продажба на смеси за 

производство на техничка керамика; услуги за 

бизнис посредување поврзани со нарачка на 

пошта преку телекомуникации; 

малопродажни продавници за широка 

потрошувачка; сеопфатен трговски центар на 

интернет  

кл. 38  услуги на пренесување преку сателит 

и телевизиско емитување; пренесување на 

содржината на слики преку интернет; услуги 

на емитување на интернет; емитување на 

телешопинг програми; емитување на 

телевизиско програми користејќи видео-на-

барање и услуги на плати-за-да-гледаш (pay-

per-view) телевизија; емитување на видео-на-

барање; емитување на филм и телевизиски 

рубрики преку мобилни комуникациски 

мрежи; услуги на претплата за емитување 

телевизија; обезбедување на кориснички 

пристап на мобилни интернет портали; услуги 

на стриминг на дигитални медиуми; 

обезбедување на кориснички пристап до 

дигитални музички сајтови на интернет; 

пренос на податоци, аудио, видео, гејминг 

содржина и  мултимедијална содржина по пат 

на услуги за пренос на-барање (on-demand); 

праќање на електронски пораки за услуги за 

информации за шопинг; услуги за интернет 

портали; пренос на вести (новости); сервиси 

за видео стриминг; услуги на кабловска 

телевизија; емитување на програми на 

кабелска телевизија; емитување на 

телевизиски програми; пренос на 

мултимедијална содржина преку 

комуникациски мрежи  

кл. 41  произведување и дистрибуција на 

радио и телевизиски програми; снимање на 

дискови; произведување на аудио снимки; 

дистрибуција (освен транспорт) на аудио 

снимки; одржување претстави во живо; услуги 

на резервирање билети и резервација за 

забавни, спортски и културни настани; 

информации за забава и разонода; 

обезбедување на филмови кои не се 

преземаат и телевизиски програми по пат на 
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услуги на видео-на-барање; организирање и 

водење на настани на културно доживување; 

организирање и водење на културни шоуа и 

изведби; произведување на анимации; 

обезбедување на он-лајн музика, која не се 

презема; организирање на изложби за 

забавни цели; изнајмување сценски декор за 

приредби; обезбедување на аудио и видео 

студија; обезбедување на опрема за 

филмови, шоуа, драми, музика и образовна 

обука; обезбедување и водење на спортски 

капацитети; гејминг услуги; произведување и 

едитирање на печатени материјали; 

изнајмување на звучни записи и видео 

записи; позајмување на книги и други 

публикации; образовни и услуги на обука 

поврзани со музиката и забавните индустрии; 

фотографија; планирање на забави [забава]; 

работење на библиотеки; онлајн јазично 

образување; водење на образовни настани; 

изнајмување на спортска опрема, освен 

возила; обезбедување и управување со 

забавни капацитети; превод ; фотографски 

репортажи; дресирање на животни; 

видеоснимање; организирање и водење на 

натпревари [образование или забава]; 

резервација на седишта за шоуа и спортски 

настани; обука за дресирање на животни; 

тренинг и обука; обука за риболовни 

способности; услуги на забава во ноќни 

клубови; организирање и водење на изложби 

за забавни, културолошки или образовни 

цели; организирање, припрема и водење на 

семинари, работилници [обука] и изложби за 

културни и образовни цели ; интернет 

образование и обука; академии во полето на 

глумата; обуки за глумење, пеење и играње; 

читални (study room academies); стручно 

образование и обука за убавина; управување 

со забавни паркови  

 

(210) TM  2018/602 (220) 21/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги 

КУТИВО експорт-импорт ДОО  Скопје 

ул. Качанички пат бр. 130, Визбегово, 

Бутел, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ДО ВАС. 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;анализа на 

цени;комерцијални информации и 

советување за потрошувачите 

[советувалиште за потрошувачи];агенции за 

увоз-извоз;комерцијално информативни 

агенции;односи со јавност, бизнис 

проценки;изготвување на рекламни 

рубрики;маркетинг студии;оn-line 

рекпамирање 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 рекпамни 

текстови;ширење на рекпамен 

материјал;рекпамирање по пат на 

радио;рекламни огласи;рекламни 

агенции;подготовка и систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци;телевизиското 

рекпамирање;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; 
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монетарни работи; услуги за вршење 

електронско плаќање, финансиски 

трансфери и трасакции и платежни услуги; 

електронски трансфер на средства; размена 

на пари; организирање на наплата; услуги на 

дебитни и кредитни картички; услуги на 

безбедносни депозити; финансиски 

информации, вклучувајќи и по пат на 

електронски средства; услуги за електронски 

трансфер на пари; услуги за трансфер на 

пари по електронски пат; услуги за трансфер 

на пари со користење на електронски 

картички; услуги за управување со готовина; 

услуги во врска со финансиски трансакции; 

услуги за пренос на пари; 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; обезбедување на пристап на форуми 

за разговор на интернет (соби за разговор); 

Обезбедување на кориснички пристап до 

глобалните компјутерски мрежи; 

пренесување преку сателит; емитување на 

телевизиски програми  

 

(210) TM  2018/609 (220) 22/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за промет и услуги 

БИОTИКА-МК ДООЕЛ увоз-извоз Неготино 

ул. Питу Гули бр. 15, Неготино, MK 

(740) Филип Ристески, адвокат  

ул. Даме Груев бр. 7/8-14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.13.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  спортски суплементи имено додатоци во 

исхраната како протенски прашкови, амино 

киселини, креатини, витамини, минерали, 

регенаратори  

кл. 14  привезоци за клучеви  

кл. 18  спортски торбици и спортски ранци  

кл. 20  кутии за чување на суплементациски 

таблети; спортски шишиња за вода 

(пластични)  

кл. 21  спортски шишиња за вода (метални) и 

термоси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  спортски ракавици; ремен (појас) за 

заштита од повреда на кичма и долен дел од 

грб при дигање на слободни тежини во 

бодибидинг и фитнес; појас за слабеење 

(потење) при кардио тренинзи; стегач за 

заштита на зглоб, лакт и колено (потколено); 

помошен стегач за зглоб/рака за стабилно 

дигање на слободни тежини при бодибилдинг 

и фитнес тренинзи; еднорачен дег  

кл. 30  протеински чоколада и палачинки; мед; 

путер од кикиритки; јаткасти плодови  

 

(210) TM  2018/610 (220) 22/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Марјан Тодоровски 

бул. Македонски Просветители бр. 11 А, 

Охрид, MK 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) светло и темно сина, црна, бела 

(531) 27.01.02;27.05.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивни легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; жици и кабли од обичен метал 

кои не се електрични; браварски производи; 

мали метални производи; метални цевки; 

производи од метал кои не се опфатени во 

други класи  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун 

и производи од нив кои не се опфатени во 

други кпаси; полуфабрикати од пластични 

материјали; материјални за подлошка, за 

заптисување и за изолација; свитливи 

неметални цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали; врати 

и прозорци направени од пластика и делови 

за нив направени од пластика; цврсти 

неметални цевки за градба; црна смола и 

битумен; неметални преносни конструкции  

кл. 20  мебел; огледала; рамки за слики; 

декоративни пруги од пластика за 

нанесување на врати и прозорци; производи 

од дрво, плута, трска, рогозина,килибар, 

морска пена и замена на сите тие материјали, 

или од пластика  

 

(210) TM  2018/616 (220) 25/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Георги Димитров 

ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(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. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување

 (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз  

 

(210) TM  2018/617 (220) 25/06/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Георги Димитров 

ул. 4 бр. 151, Бардовци, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров 

Адвокати  

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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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. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување

 (што не се вклучени во другите 

класи); печатарски букви; клишиња  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не 

се опфатени со другите класи; покривки за 

кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз  

 

(210) TM  2018/667 (220) 02/07/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

PRODRENITIDI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/668 (220) 02/07/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

HYDROCUTAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/669 (220) 02/07/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

KARDIOSPIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/681 (220) 06/07/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство трговија 

транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ 

експорт-импорт Беловиште Гостивар 

ул. Беловиште бр. 12, Беловиште, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

PRODEXA 4 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  
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(210) TM  2018/722 (220) 18/07/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Јордан Мијалков бр. 40а, влез 1, лок.2 

и 3, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, бела 

(531) 08.07.01;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2018/725 (220) 18/07/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Панде Марковски 

ул. Христо Татарчев 22а/4, MK 

(540)  

 

НЕ СЕ СИТЕ ИСТИ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2018/781 (220) 03/08/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Јордан Мијалков бр. 40а, влез 1, лок.2 

и 3, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, кафена, крем, бела 

(531) 05.07.01;11.03.04;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(210) TM  2018/796 (220) 10/08/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) БУШИ ФАШИОН ДОО СКОПЈЕ 

ул. Лазар Танев бр. 38, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, златна 

(531) 24.09.09;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на франшиза, имено, нудење на 

помош за деловно управување во 

основањето и работењето на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, бањи, 

рекреативни и спортски објекти,  услуги за 

планирање на деловни 

состаноци;обезбедување на конвенциски и 

конференциски простории за деловни 

состаноци;издавање сертификати 
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(вредносни ваучери) за подарок кои може да 

се искористат за производи или услуги;услуги 

на лојалност на клиентите 

(корисниците/потрошувачите)  

кл. 43  хотелски услуги; ресторански услуги, 

кетеринг (угостителски) услуги, бар услуги 

како и услуги на фоаје (чекална); услуги на 

одморалиште и сместување; обезбедување 

на пртостории (кои се за ошта намена) за 

состаноци, конференции и изложби; 

обезбедување на простории (кои се за 

посебни прилики) за банкети и социјални 

функции (друштвени настани); и 

резервациски услуги за хотелско сместување  

кл. 44  спа услуги, имено, обезбедување на 

услуги за третмани на лицето, косата, кожата 

и телото, услуги за маникир и педикир, услуги 

за масажа, услуги за депилација на тело и 

услуги на салони за убавина  

 

(210) TM  2018/830 (220) 17/08/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Милчо Манчевски 

ул. Ристо Шишков бр. 38А, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

Зрно по зрно 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија; вино; алкохолни пијалаци; 

овошни екстракти, алкохолни  

кл. 35  рекламирање; рекламни огласи  

кл. 41  он-лајн публикување електронски 

книги и списанија, телевизиска забава; 

забави (планирање забави); видео записи; 

ставање на располагање на филмови, кои не 

можат да се преземат, по пат на услуги на 

пренос на видео записи на барање  

 

(210) TM  2018/863 (220) 05/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Петрушевски Љупчо 

ул. Џон Кенеди бр. 27-4/19, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, розева 

(531) 27.05.11;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  салон за убавина, фризерски салон  

 

(210) TM  2018/877 (220) 10/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Зоран Коколански 

ул. Јуриј Гагарин 49/3/9, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна, зелена 

(531) 24.03.18;26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  служење на храна и пијалоци  

 

(210) TM  2018/897 (220) 18/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-

импорт 

ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, MK 

(540)  
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(591) бела, црвена, виолетова, кафена 

(531) 02.05.06;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за еднократна 

употреба  

кл. 5  хигиенски пелени и салфетки, хигиенски 

производи за лични цели за еднократна 

употреба, женски влошки, тампони  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија за 

еднократна употреба, салфети од хартија и 

целулоза, тоалетна хартија  

кл. 25  облека, пелени за бебиња (не се од 

хартија), пелени за новороденчиња, пелени 

од текстил  

 

(210) TM  2018/898 (220) 18/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-

импорт 

ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, виолетова, кафена 

(531) 02.05.02;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за еднократна 

употреба  

кл. 5  хигиенски пелени и салфетки, хигиенски 

производи за лични цели за еднократна 

употреба, женски влошки, тампони  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија за 

еднократна употреба, салфети од хартија и 

целулоза, тоалетна хартија  

кл. 25  облека, пелени за бебиња (не се од 

хартија), пелени за новороденчиња, пелени 

од текстил  

 

(210) TM  2018/899 (220) 18/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-

импорт 

ул. 103 бр.3/1 с. Лешок Теарце, Тетово, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, виолетова, кафена 

(531) 02.05.06;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за еднократна 

употреба  

кл. 5  хигиенски пелени и салфетки, хигиенски 

производи за лични цели за еднократна 

употреба, женски влошки, тампони  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи, 

бебешки пелени од хартија и целулоза за 

еднократна употреба, салфети од хартија за 
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еднократна употреба, салфети од хартија и 

целулоза, тоалетна хартија  

кл. 25  облека, пелени за бебиња (не се од 

хартија), пелени за новороденчиња, пелени 

од текстил  

 

(210) TM  2018/910 (220) 24/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 

ул. Козјачка бр. 11 , 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје  

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, сина, зелена 

(531) 05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни проиаводи, јајца; месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

масла и масти за јадење  

 

(210) TM  2018/919 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво MEDOCNEMIE Ltd. 

Constantinoupolos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MOXILEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фрмацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли  

 

(210) TM  2018/920 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво MEDOCNEMIE Ltd. 

Constantinoupolos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

POLYGYNAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фрмацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли  

 

(210) TM  2018/921 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Snap Inc. 

2772 Donald Douglas Loop, North Santa 

Monica, CA 90405, 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)  

 

BITMOJI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  апликација со компјутерски софтвер што 

се симнува која им овозможува на 

корисниците да креираат виртуелни слики и 

комични стрипови кои што се содржат од 

аватари, графички икони, симболи, слики кои 

претставуваат поединци, имагинативни 

дизајни, комици, комични серии, фрази, и 

графички прикази на луѓе, места и нешта што 

можат да бидат постирани, споделени и 

пренесени преку мултимедиални пораки 

(ММЅ), текстуални пораки (ЅМЅ), email, 

онлајн соби за допишување, глобални 

компјутерски мрежи, и други 

телекомуникациски мрежи; апликација со 

компјутерски софтвер за креирање на 

дигитална анимација, имено, анимирани 

вињети, видео игри, телевизиски шоуа и 

филмови со аватари креирани од 

корисниците, графички икони, симболи, слики 

кои претставуваат поединци, имагинативни 

дизајни, комици, комични серии, фрази, и 

графички прикази на луѓе, места и нешта; 

видео и електронски софтвер за игри; видео 

и електронски сотвер за игри креирани од 

корисници  

кл. 41  медиа за мобилни телефони и услуги 

на забава како анимирана и неанимирана 

изработка на содржина, имено, креирање и 

продукција на мултимедијална забавна 

содржина во форма на аватари, графички 

икони, симболи, слики кои претставуваат 

поединци, имагинативни дизајни, комици, 

комични серии, фрази, и графички прикази на 

луѓе, места и нешта; Услуги на забава, имено, 

обезбедување графика како аватари, 

графички икони, симболи, слики кои 

претставуваат поединци, имагинативни 

дизајни, комици, комични серии, фрази, и 

графички приказни на луѓе, места и нешта кои 

што крајните корисници можат да ги 

пренесуваат и примаат преку 

Интернетсредства или други компјутерски 

или телекомуникациски мрежи, безжични 

комуникациски мрежи, или со користење на 

компјутери, лаптопи, мобилна опрема, и 

рачни електронски дигитални уреди  

 

(210) TM  2018/922 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за трговија, увоз-извоз, 

услуги, превоз и угостителство МИГ-

ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола 

ул.„Јоргов Камен“ бр. 15, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски  

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) сина, жолта, црвена, бела, сива 

(531) 27.05.11;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  автобуски превоз;бродски 

превоз;воздушен транспорт;железнички 

превоз;изнајмување бродови;изнајмување 

возила;возачки услуги;давање инструкции за 

возење за туристички цели;логистички услуги 

за транспорт;организирање 

крстарења;организирање патувања;патнички 

транспорт;превезување;посредување за 

превоз;разгледување културни знаменитости 

и обиколки;придружување 

патници;резервации за патувања;резервации 

за превоз  

кл. 43  обезбедување објекти за 

кампување;пансиони;резервирање за 

привремено сместување;резеовирање 

пансиони;резервирање хотели  

 

(210) TM  2018/923 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Драги Филевски 

ул. „Стево Патако“ бр. 2, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски  

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  
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(591) црвена, портокалова, бела 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  замрзнување храна; чадење храна; 

конзервирање храна и пијалаци  

кл. 43  кафетерии [експрес 

ресторани];служење храна и 

пијалаци;ресторани;ресторани со 

самопослужување;вагон-ресторани  

 

(210) TM  2018/924 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Драги Филевски 

ул. „Стево Патако“ бр. 2, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски  

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) златна, зелена, жолта 

(531) 24.01.15;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  бироа за сместување  

[хотели];кафетерии [експрес 

ресторани];резервирање за привремено 

сместување;резервирање хотели;рецепциски 

услуги за привремено сместување 

[управување со пристигнувања и 

заминувања];хотели;служење храна и 

пијалаци;ресторани;ресторани со 

самопослужување;вагон-ресторани  

 

(210) TM  2018/925 (220) 26/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство, трговија 

на големо и мало, угостителство и 

туризам ХЕМОМЕТАЛ Велковска Рада 

ДОО увоз-извоз Битола 

ул. Гоце Делчев бр. 49, Битола, MK 

(740) Адвокатско друштво Димитровски  

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола 

(540)  

 
(591) сина, бела, сива 

(531) 26.01.16;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  субстрати за површински посеви 

(земјоделство); хемиски производи за 

земјоделството, со исклучок на фунгициди, 

хербициди, инсектициди и средства против 

штетници  

кл. 44  изнајмување опрема за земјоделство; 

уништување штетници за земјоделство, 

аквакултура, хортикултура и шумарство; 

услуги за контрола на штетници за 

земјоделство, аквакултура, хортикултура и 

шумарство  

 

(210) TM  2018/938 (220) 28/09/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за посредување и 

консалтинг ФОРТОНМКА ДОО Скопје  

ул. Мирослав Крлежа број 64, Општина 

Центар, Скопје, MK 
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(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги   

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2018/939 (220) 01/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) EUTMA 017 930 249  13/07/2018  EM 

(731) 378715 BC Ltd 

Suite 102, 2286 McCallum Road Abbotsford 

V2S 3P4 BC, CA 

(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) црна, бела и сите нијанси на сина 

(531) 01.15.15;05.03.13;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хидропонска почва и засилувачи за 

почва; хидропонска минерална волна; 

градинарски хормони; витамински хормонски 

додатоци за растење за растенија; 

соединенија за вкоренување за растенија и 

зеленчук; природен габичен биолошки  

почвен кондиционер за растенија и зеленчук;  

кокосово средство за растење влакна за 

хидропонско и внатрешно садење; 

витамински хормонски додатоци за растење 

за растенија и зеленчук, и растение и 

растително ѓубриво; хидропонски средства за 

садење; ѓубрива и засилувачи за растење за 

растенија; хранливи материи за растенија и 

препарати за регулирање на квалитетот на 

водата; хемиски хранливи материи, ѓубрива и 

средства за растење за хидропонски системи; 

храна за растенија; производи за грижа на 

растенија направени во целост или значаен 

дел од органски материјал, имено, 

супстанции за регулирање и зајакнување на 

растењето на растението за хидроградини и 

внатрешни садови за градинарство, имено 

храна за растенија и ѓубрива, препарати за 

исхрана на растенија, имено хранливи 

материи и додатоци како храна за растенија, 

и храна за растенија во хортикултурната 

индустрија; средства за растење за 

хидроградини и внатрешни садови за 

градинарство, имено почви за пресадување; 

хранливи материи за растенија и додатоци за 

растенија напрaвени во целост или значаен 

ден од огрански материјал, имено, храна за 

растенија за употреба во хидроградини и 

само-оддржувачки градини; додатоци за 

почва; навлажнувачки агенси и сурфактанти 

за употреба за поттикнување на растот на 

растенијата преку разни средства, 

вклучувајќи и подобрување на квалитетот на 

водата, почвата, и средствата за растење; 

средства за растење и растенија кои го 

подобруваат развојот на коренот од 

растението, зголемувајќи ја брзината на 

инфилтрирање на влагата во почвите и 

средствата за растење, подобрувајќи го 

латералното движење на влагата во почвите 

и  конзумирање на хранливи материи за 

зајакнување на растенија; навлажнувачки 
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агенси и сурфактанти за употреба за 

наводнување во агрикултурата, имено, за 

подобрување на покриеноста на 

распрскување во почви и на растенија, за 

намалување на површинскиот напон во 

прскалки и јонска опрема за наводнување, и 

за оддржување на “капка по капка” систем  

кл. 5  продукти за заштита на растенија од 

штетници, имено пестициди и фунгициди  

кл. 11  хидропонски системи за растење 

составени од хидропонски цевки и контејнери 

за држење на хидропонски растенија, CO2 

монитори и управувачи,  саксии за растење на 

растенија и зеленчуци, хидропонски саксии за 

растење за хидропонски градини, резервори 

за хранливи материи; хидропонски системи 

за наводнување, имено вентили, пумпи, 

цевки, систем на цевки, контроли, саксии и 

резервоари; хидропонски систем за 

одгледување на растенија кој се состои од 

контејнер со раствор на хранливи материи, 

комора за растење, саксии, цевка, прстен за 

протекување, пумпа за вода, фитинзи, 

средства за растење и управувач кои се 

продавани како еднинка  

кл. 35  дистрибуција за големопродажба и 

малопродажба на градинарски продукти и 

опрема за градинарство  

кл. 42  технички консалтинг во врска со 

поставувањето и работењето на стаклена 

градина; анализа на вода; анализа на 

растителни ткива   

 

(210) TM  2018/940 (220) 01/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) EUTMA 017 930 247  13/07/2018  EM 

(731) 378715 BC Ltd 

Suite 102, 2286 McCallum Road Abbotsford 

V2S 3P4 BC, CA 

(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)  

 

Nutrilife 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хидропонска почва и засилувачи за 

почва; хидропонска минерална волна; 

градинарски хормони; витамински хормонски 

додатоци за растење за растенија; 

соединенија за вкоренување за растенија и 

зеленчук; природен габичен биолошки  

почвен кондиционер за растенија и зеленчук;  

кокосово средство за растење влакна за 

хидропонско и внатрешно садење; 

витамински хормонски додатоци за растење 

за растенија и зеленчук, и растение и 

растително ѓубриво; хидропонски средства за 

садење; ѓубрива и засилувачи за растење за 

растенија; хранливи материи за растенија и 

препарати за регулирање на квалитетот на 

водата; хемиски хранливи материи, ѓубрива и 

средства за растење за хидропонски системи; 

храна за растенија; производи за грижа на 

растенија направени во целост или значаен 

дел од органски материјал, имено, 

супстанции за регулирање и зајакнување на 

растењето на растението за хидроградини и 

внатрешни садови за градинарство, имено 

храна за растенија и ѓубрива, препарати за 

исхрана на растенија, имено хранливи 

материи и додатоци како храна за растенија, 

и храна за растенија во хортикултурната 

индустрија; средства за растење за 

хидроградини и внатрешни садови за 

градинарство, имено почви за пресадување; 

хранливи материи за растенија и додатоци за 

растенија напрaвени во целост или значаен 

ден од огрански материјал, имено, храна за 

растенија за употреба во хидроградини и 

само-оддржувачки градини; додатоци за 

почва; навлажнувачки агенси и сурфактанти 

за употреба за поттикнување на растот на 
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растенијата преку разни средства, 

вклучувајќи и подобрување на квалитетот на 

водата, почвата, и средствата за растење; 

средства за растење и растенија кои го 

подобруваат развојот на коренот од 

растението, зголемувајќи ја брзината на 

инфилтрирање на влагата во почвите и 

средствата за растење, подобрувајќи го 

латералното движење на влагата во почвите 

и  конзумирање на хранливи материи за 

зајакнување на растенија; навлажнувачки 

агенси и сурфактанти за употреба за 

наводнување во агрикултурата, имено, за 

подобрување на покриеноста на 

распрскување во почви и на растенија, за 

намалување на површинскиот напон во 

прскалки и јонска опрема за наводнување, и 

за оддржување на “капка по капка” систем  

кл. 5  продукти за заштита на растенија од 

штетници, имено пестициди и фунгициди  

кл. 11  хидропонски системи за растење 

составени од хидропонски цевки и контејнери 

за држење на хидропонски растенија, CO2 

монитори и управувачи,  саксии за растење на 

растенија и зеленчуци, хидропонски саксии за 

растење за хидропонски градини, резервори 

за хранливи материи; хидропонски системи 

за наводнување, имено вентили, пумпи, 

цевки, систем на цевки, контроли, саксии и 

резервоари; хидропонски систем за 

одгледување на растенија кој се состои од 

контејнер со раствор на хранливи материи, 

комора за растење, саксии, цевка, прстен за 

протекување, пумпа за вода, фитинзи, 

средства за растење и управувач кои се 

продавани како еднинка  

кл. 35  дистрибуција за големопродажба и 

малопродажба на градинарски продукти и 

опрема за градинарство  

кл. 42  технички консалтинг во врска со 

поставувањето и работењето на стаклена 

градина; анализа на вода; анализа на 

растителни ткива   

 

(210) TM  2018/941 (220) 01/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) EUTMA 017928 361  09/07/2018  EM 

(731) 378715 BC Ltd 

Suite 102, 2286 McCallum Road Abbotsford 

V2S 3P4 BC, CA 

(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)  

 

SM-90 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

агрикултура, хортикултура и шумарство; 

компост, вештачки ѓубрива, ѓубрива; 

биолошки препарати за индустриска 

употреба и научни хемикалии кои се 

употребуваат во агрикултура, хортикултура и 

шумарство; препарати за ѓубрење; хемиски 

препарати за третман на семиња; гени на 

семиња за агрикултурно производство; 

средства за растење; навлажнувачки агенти 

за употреба во агрикултурата  

кл. 5  фармацевтски препарати; средства за 

дезинфицирање; препарати за уништување 

на штеточинки; хербициди; фунгициди  

 

(210) TM  2018/945 (220) 02/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) GENEVA LABORATORIES LIMITED, a 

British Virgin Islands company 

Palm Grove House, P O Box 438, Road Town 

Tortola,, VG 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  
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(531) 01.15.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи; препарати за 

орална хигиена; парфимерија и мириси; 

препарати за чистење на тело и нега на 

убавина; шминка; сапуни и гелови; препарати 

за бањи (капење); дезодоранси и 

антиперспиранти; препарати за нега на кожа, 

очи и нокти; препарати и третмани за коса; 

препарати за отстранување на влакна и 

бричење; есенцијални масла и ароматични 

екстракти; препарат за сончање; балзам за 

усни  

 

(210) TM  2018/946 (220) 03/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersey, , US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

AMINOFIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење за лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, нроизводи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-стареење;производи 

за чистење на телото, лосиони, 

навлажнувачи, креми, гелови;крсми за очи, 

маски за очи;козметика, имено, основи и 

маски  

 

(210) TM  2018/952 (220) 04/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги ЏОКС ПРЕМИУМ ДОО Струмица  

ул. Мајка Тереза бр. 8, Струмица, MK 

(540)  

 
(531) 25.01.15;26.05.16;26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  текстил и текстилни производи, облека, 

чевли и капи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

со текстил, текстилни производи, облека, 

чевли и капи  

 

(210) TM  2018/967 (220) 05/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје 

ул. Тодор Александров бр. 165, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, жолта и црна 

(531) 26.01.02;27.05.07;27.05.12 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 41  консултантски услуги поврзани со 

анализи и потребите / барања за обуки  

кл. 42  испитување на животна средина и 

инспекциски услуги; услуги за хемиски 

истражувања и анализи; хемиски анализи; 

услуги за хемиски анализи; 

услуги за техничка инспекција; услуги за 

инспекција на цефковод; 

техничко испитување и контрола; испитување 

на стоки и контрола на квалитет 

  

кл. 45  испитување на фабриките за 

безбедносни цели/работа; безбедност 

(испитување на фабриките условите за - 

цели) 

  

 

(210) TM  2018/968 (220) 05/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Devacetamol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/969 (220) 05/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Renideva 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/970 (220) 05/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Devadox 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/971 (220) 05/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) 017934665  25/07/2018  EM 

(731) Amouage SAOC 

PO Box 307, CPO 111, Seeb, OM 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

OVERTURE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириски; етерични масла; козметика; лосиони 

за коса; препарати за нега на косата и кожата; 

креми и лосиони за телото и лицето; пудра; 

препарати за употреба при бањање и 

туширање; деодоранси  

 

(210) TM  2018/973 (220) 08/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Николовски Антонио and 

Петрушевски Чеде 
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ул. 23 Октомври бр. 1А/4-23, 1000, Скопје, 

MK and ул. Коле Цветков бр. 115, 1400, 

Велес, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.05.05;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи, дресови, 

спортски дресови,«бањарки, сандали за 

капење, влечки за капење, капи за капење, 

килоти за капење, костум за капење, гаќички 

за капење, облека за на плажа, обувки за на 

плажа, спортски обувки, скијачки чизми, 

облека за гимнастика, облека од кожа, облека 

за велосипедисти, облека за мотористи, 

рибарски елеци, копачки, крампони за 

копачки, обувки за фудбал, спортски обувки, 

обувки за гимнастика, хеланки.спортски 

трегер маици, униформи за карате, униформи 

за џудо, чорапи  

кл. 28  предмети за гимнастика и спорт што не 

се опфатени со другите класи, опрема за 

стрелање со лак, торби специјално 

дизајнирани за скии и даски за сурфање, 

балони, топки за игри, тегови, ракавици за 

безбол, рекети за игри, ракавици за крикет, 

ремени за кревање тегови, велосипеди 

(статички велосипеди за вежбање), топчиња 

за билијард, билијардски стапови, 

билијардски маси, покажувачи за мамци 

(опрема за риболов), сензори за мамци 

(опрема за риболов), игри со табли, боб-

санки, даски за пливање на стомак, апарати 

за боди билдинг, апарати за вежбање, чизми 

со додадени лизгалки, уреди и механизми за 

куглање, лакови за стрелање, боксерски 

ракавици, табли за шах, палки за голф, 

стрели за пикадо, дискови за спортови, тегови 

за вежбање, штитници за лакти (спортска 

опрема), фитнес-апарати, ракавици за 

мечување, маски за мечување, оружје за 

мечување, опрема за риболов, топки за игри, 

рекети за игри, ракавици, торби за голф со 

или без тркала, пушки (харпун пушки) 

спортска опрема, пушки со боја (спортска 

опрема), опрема за гимнастика, стапови за 

хокеј, лизгалки за мраз, ролери со тркала во 

една редица, мрежи за спортови, пеинт бол, 

параглајдери, машини за физички вежби, 

топки за играње, вреќи за удирање, рекети, 

жица за рекети, штитници за колена, стапови 

за риболов, конец за риболов, ролери, даски 

за едрење, скејтборд, лизгалки, скии, санки, 

тобогани, даски за сурфање, апарати за 

исфрлање тениски топки, тениски мрежи, 

пераи, маси за пинг понг  

кл. 35  трговија на големо и мало со: облека, 

обувки, капи, дресови, спортски дресови, 

бањарки, сандали за капење, влечки за 

капење, капи за капење, килоти за капење, 

костум за капење, гаќички за капење, облека 

за на плажа, обувки за на плажа, спортски 

обувки, скијачки чизми, облека за гимнастика, 

облека од кожа, облека за велосипедисти, 

облека за мотористи, рибарски елеци, 

копачки, крампони за копачки, обувки за 

фудбал, спортски обувки, обувки за 

гимнастика, хеланки.спортски трегер маици, 

униформи за карате, униформи за џудо, 

чорапи, предмети за гимнастика и спорт што 

не се опфатени со другите класи, опрема за 

стрелање со лак, торби специјално 

дизајнирани за скии и даски за сурфање, 

балони, топки за игри, тегови, ракавици за 

безбол, рекети за игри, ракавици за крикет, 

ремени за кревање тегови, велосипеди 

(статички велосипеди за вежбање), топчиња 

за билијард, билијардски стапови, 

билијардски маси, покажувачи за мамци 

(опрема за риболов), сензори за мамци 
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(опрема за риболов), игри со табли, боб-

санки, даски за пливање на стомак, апарати 

за боди билдинг, апарати за вежбање, чизми 

со додадени лизгалки, уреди и механизми за 

куглање, лакови за стрелање, боксерски 

ракавици, табли за шах, палки за голф, 

стрели за пикадо, дискови за спортови, тегови 

за вежбање, штитници за лакти (спортска 

опрема), фитнес-апарати, ракавици за 

мечување, маски за мечување, оружје за 

мечување, опрема за риболов, топки за игри, 

рекети за игри, ракавици, торби за голф со 

или без тркала, пушки (харпун пушки) 

спортска опрема, пушки со боја (спортска 

опрема), опрема за гимнастика, стапови за 

хокеј, лизгалки за мраз, ролери со тркала во 

една редица, мрежи за спортови, пеинт бол, 

параглајдери, машини за физички вежби, 

топки за играње, вреќи за удирање, рекети, 

жица за рекети, штитници за колена, стапови 

за риболов, конец за риболов, ролери, даски 

за едрење, скејтборд, лизгалки, скии, санки, 

тобогани, даски за сурфање, апарати за 

исфрлање тениски топки, тениски мрежи, 

пераи, маси за пинг понг  

 

(210) TM  2018/978 (220) 08/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 

ул.„Леце Котески“  бр. 23, 7500, Прилеп, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена 

(531) 05.05.19;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; супи; желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла и масти зајадење.  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

флипс, производи од житарици; слатки, 

колачи, чајни колачиња, чоколадо; сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци; 

безалкохолни овошни екстракти, витамински 

концентрати на екстракти за подготвување 

напивки  

 

(210) TM  2018/979 (220) 08/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Зотиќ Никола Ники and ДУ Мастер 

бариста ДООЕЛ  

бул. Јане Сандански 79-1/16, Скопје, MK 

and ул. Перо Наков 113, Скопје, MK 

(740) Зотиќ Никола Ники  

бул. Јане Сандански 79-1/16, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена и црна 

(531) 02.03.16;02.03.22;11.03.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  кафетерии (експрес ресторани)  
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(210) TM  2018/981 (220) 09/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Натурфарма България ЕООД 

ул. ЯНКО СОФИЙСКИ ВОЙВИДА No 21, вх. 

А 1164 гр., София, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

URIMIL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната; медицински 

додатоци во исхраната; диететски и хранливи 

додатоци во исхраната; хранливи додатоци 

за медицинска употреба; хранливи додатоци 

и диететски препарати за исхрана; 

витамински производи како додатоци во 

исхраната; диететски додатоци за луѓе кои не 

се за медицинска употреба; хранливи 

додатоци во вид на прашкасти мешавини за 

пиење; додатоци со здрава храна за лица со 

специјален режим на исхрана; агенси за 

ослободување во форма на растворливи 

филмови (тенки слоеви) кои ја олеснуваат 

испораката на хранливи додатоци во 

исхраната; агенси за ослободување во форма 

на облоги на таблети кои ја олеснуваат 

испораката на хранливи додатоци во 

исхраната; фармацевтски производи; 

хемиско-фармацевтски производи; 

фармацевтски лекови  

 

(210) TM  2018/982 (220) 09/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

TALZENNA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски додатоци за луѓе и животни; 

фластери, материјали за преврски; материјал 

за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2018/984 (220) 10/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Reebok International Limited 

4th floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, 

GB 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(531) 26.03.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби и багаж  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  топки, фитнес опрема и друга спортска 

опрема  

 

(210) TM  2018/985 (220) 10/10/2018 

(442) 31/12/2018 
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(731) Клинг Ерсгард Анна Ингела 

ул. Гевгелиски Партизански Одреди бр. 1, 

Гевгелија, MK 

(540)  

 
(591) златна, сина и сребрена 

(531) 01.15.09;27.05.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  казина  

кл. 43  хотели  

 

(210) TM  2018/986 (220) 10/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство трговија и 

услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје 

бул. Јане Сандански бр. 109/2, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, сива, бела 

(531) 27.05.12;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, колички, бебешки колички, 

детскли седишта за во автомобил  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни, куфери и 

патни торби; актовки; ранци; кожени кутии или 

кутии обложени со кожа; кожени украси за 

мебел; рамки за женски чанти и женски чанти; 

кожени ремени; портмонеа; перкривачи за 

мебел од кожа; ученички торби; спортски 

торби  

кл. 20  бебешки дубаци, бебешки столчиња, 

бебешки креветчиња, оградичка за бебе  

кл. 25  облека, обувки, капи, чевли, чизми, 

спортски обувки, скијачки чизми, копачки, 

обувки за фудбал, обувки за гимнастика, 

получизми (кратки чизми), сандали, дрвени 

чевли (налани), сандали за капење, влечки за 

капење, палта, јакни, фустани, пуловери, 

кошули, пантолони, костуми, елеци, џемпери, 

бебешки гаќички-пелени, бебешки комплети 

(облека)  

кл. 28  играчки, балони за играње, бебешки 

вежбални, возила играчки, возила играчки со 

далечинско управување, коцки за градење 

играчки, креветчиња за кукпи, кукли, куќички 

за кукли, летала, лизгалки за мраз, макети 

играчки, маски играчки, мечиња, мрежи за 

пеперутки, мускули за бањање и пливање, 

пеинт бол, пераи, пиштоли играчки, плишани 

играчки, роботи играчки, ролери, санки, 

скејтборд, сложувалки, топки за играње, 

штитници за колена, штитници за лакти, 

штитници за нозе  

кл. 35  услуги на продажба на големо и на 

продажба на мало на: велосипеди, колички, 

бебешки колички, детскли седишта за во 

автомобил , кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни, куфери и 

патни торби; актовки; ранци; кожени кутии или 

кутии обложени со кожа; кожени украси за 

мебел; рамки за женски чанти и женски чанти; 

кожени ремени; портмонеа; перкривачи за 

мебел од кожа; ученички торби; спортски 

торби, бебешки дубаци, бебешки столчиња, 

бебешки креветчиња, оградичка за бебе, 

облека, обувки, капи, чевли, чизми, спортски 

обувки, скијачки чизми, копачки, обувки за 

фудбал, обувки за гимнастика, получизми 

(кратки чизми), сандали, дрвени чевли 

(налани), сандали за капење, влечки за 
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капење, палта, јакни, фустани, пуловери, 

кошули, пантолони, костуми, елеци, џемпери, 

бебешки гаќички-пелени, бебешки комплети 

(облека), играчки, балони за играње, бебешки 

вежбални, возила играчки, возила играчки со 

далечинско управување, коцки за градење 

играчки, креветчиња за кукли, кукпи, куќички 

за кукли, летала, лизгалки за мраз, макети 

играчки, маски играчки, мечиња, мрежи за 

пеперутки, мускули за бањање и пливање, 

пеинт бол, пераи, пиштоли играчки, плишани 

играчки, роботи играчки, ролери, санки, 

скејтборд, сложувалки, топки за играње, 

штитници за колена, штитници за лакти, 

штитници за нозе  

 

(210) TM  2018/994 (220) 12/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Mylan Pharmaceuticals, Inc. 

781 Chestnut Ridge Road Morgantown, West 

Virginia 26505, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

SEMGLEE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

дијабетес  

 

(210) TM  2018/998 (220) 15/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 

12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles, 

California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

LEGENDS OF RUNETERRA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници; компјутерски глувчиња; 

украсни магнети; софтвер за игри за мобилни 

телефони кој може да се превзема; слушалки-

бубици; очила (оптика); дополнителна опрема 

за компјутери, имено, заштитни навлаки и 

футроли за мобилни телефони, копјутерски 

глувчиња, слушалки, таблет компјутери, USB 

приклучоци; слушалки; слушалки со 

микрофон за компјутери; моноподи за рачни 

дигитални електронски уреди, имено, камери, 

мобилни телефони, таблет компјутери; 

подлоги за "глувчиња"; очила за сонце; 

софтвер за видео игри  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на видео игри и натпреварувања 

во играње на видео игри по пат на глобални 

комуникациски мрежи, Интернет и безжични 

мрежи  

кл. 41  огранизирање и водење во живо на 

натпреварувања во видео игри; услуги на 

разонода, имени, услуги на онлајн видео игри; 

услуги на разонода, имено, организирање на 

состаноци во живо со обожавателите 

(фановите) и конференции со интерактивен 

гејмплејм (процес на играње на игри) меѓу 

учесниците во област на гејминг, видео игри и 

е-спортови; услуги на разонода, имено, 

услуги на аудио и видео презентации на 

Интернет страници во област на видео игри 

кои не можат да се превземаат; давање на 

информации во врска со видео игри; давање 

на онлајн стрипови, графички романи и 

приказни со сцени и ликови засновани на 

видео игри кои не може да се превземаат; 

давање на онлајн услуги во врска со тривиа 

игри (квизови), совети и стратегии за видео 

игри  

 

(210) TM  2018/1005 (220) 16/10/2018 

(442) 31/12/2018 
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(731) Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4/3, Скопје, MK 

(740) Адвокат Елена, Младеновиќ  

бул. Гоце Делчев бр. 11, кат 3 ламела А 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2018/1006 (220) 16/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за угостителство, туризам и 

услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

ул. 1732 бр. 4/3, Скопје, MK 

(740) Адвокат Елена Младеновиќ  

бул. Гоце Делчев бр. 11, кат 3, ламела А 

(540)  

 

BRICK EAT CASUAL 

RESTAURANT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2018/1008 (220) 19/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) "Agro Kor" sh.p.k 

NRB: 70184366 Rr. Hasan Prishtina p.n., 

Obiliq, ZB 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) поерокалова, светло кафена, темно 

кафена 

(531) 26.01.16;26.01.20;27.05.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жита; 

леб, производи од тесто и слатки; сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз (замрзната вода)  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

 

(210) TM  2018/1009 (220) 19/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) "Agro Kor" sh.p.k 

NRB: 70184366 Rr. Hasan Prishtina p.n., 

Obiliq, ZB 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат  

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

HÖHÉ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жита; 

леб, производи од тесто и слатки; сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 
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мирудии); мирудии; мраз (замрзната вода)  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

 

(210) TM  2018/1011 (220) 19/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Burwitz Bernd Oscar Ulrich 

Auestr. 5, 64560 Riedstadt, DE 

(740) Адвокатско друштво БОНА ФИДЕ  

Ул. Јордан Константинов-Џинот 3, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.11.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински напивки  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен 

пиво);вино;ракија.  

 

(210) TM  2018/1025 (220) 24/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Бучков Ламбе 

ул. Коце Металец бр. 4/1-27, Скопје, MK 

(740) Јела Бошковиќ Огњаноска, адвокат  

Црвена Вода 7/1-12 п.фах 490 Скопје, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

GET BODY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции (додатоци во 

исхраната)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со диететски супстанции (додатоци во 

исхраната)  

 

(210) TM  2018/1040 (220) 25/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) БИС ОИЛ ДОО Скопје 

ул. 1721 бр. 31, с. Глумово, Сарај, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива и зелена 

(531) 26.11.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба на 

недвижности  

кл. 36  работи поврзани со недвижности  

кл. 37  градежни работи, проектирање, 

изградба на згради, надзор  

 

(210) TM  2018/1041 (220) 25/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Железнички одбојкарски клуб 

Работнички Скопје 

Градски Парк Кошаркарска Сала 403 бб, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ и 

Милошевски  

ул. Пролет бр. 31, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) црвена и бела 

(531) 26.01.16;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2018/1043 (220) 25/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) 017892616  26/04/2018  EM 

(731) Wienerberger AG 

Wienerberg City, Wienerbergstr. 11, 1100, 

Wien, AT 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

MAKEDO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  ќерамиди што не се од метал; кровна 

хидроизолација премачкана со катран; 

битуменска кровна хидроизолација; 

хидроизолација со асфалт; кровни плочки 

што не се од метал; олуци што не се од метал; 

кофражни греди за кров; плочи од шкрилец; 

шиндра; кровни мембрани што не се од 

метал; хауби за оџак што не се од метал; 

опшивка за оџак што не е од метал; оџаци што 

не се од метал; керпич; цигли; битуменозни 

обвивки за кровови; сливници што не се од 

метал, наменети за кровови; кровови што не 

се од метал; кровни подлоги  

кл. 37  поправки на кров; работи на 

кровопокривачи; работи за поправки на 

кровови; работи за корекција на кровови  

 

(210) TM  2018/1044 (220) 25/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО 

Скопје 

ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје, MK 

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА  

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, виолетова, портокалова, бела, 

црна и кафена 

(531) 01.15.05;02.05.23;13.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  балони за играње; играчки; играчки 

(маски играчки); игри за градење; игри 

различни од оние адаптирани за користење 

со надворешни екрани или монитори; игри*; 

карти за играње; коцки за градење (играчки); 

кукли; марионети; плишани играчки  

кл. 41  забава; забавни паркови; 

кинематографски филмови (изнајмување 

кинематографски филмови); монтажа на 

видеоленти; планирање забави; 

прикажување филмови; продукција на радио 

и телевизиски програми; производство на 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и    207 | С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

филмови; радио и телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски 

програми); разонода(забава); телевизиска 

забава; телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми); услуги на 

пишување на сценарија  

 

(210) TM  2018/1047 (220) 26/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Мирчевски Иле; Јанковиќ 

Александар; Насески Марко; Попоски 

Филип; Спасовски Мартин; Ристов Тошо; 

Крстевска Ина and Џамбаски Игор 

ул. Руѓер Бошковски бр. 9/2-1, Скопје, MK; 

бул. Јане Сандански бр. 76-28, Скопје, MK; 

ул. Народен херој Орде Чопела бр. 107 , 

Прилеп, MK; ул. Гоце Делчев бб, Другово, 

Кичево, MK; ул. 518, бр. 2, Илинден, 

Марино, MK; ул. Вељко Блаховиќ 6-1/12, 

Кавадарци, MK; ул. Благој Мучето 23 а, 

Скопје, MK and ул. Иво Лола Рибар бр. 13, 

Владимирово, Берово, MK 

(740) Мирчески Иле  

ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 05.03.14;14.01.10;18.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  уред за заклучување на велосипед  

кл. 9  станица за полнење на електрични 

велосипеди  

кл. 12  електрични велосипеди, велосипеди, 

рамка за велосипеди  

кл. 39  изнајмување на велосипеди, 

изнајмување на електрични велосипеди  

 

(210) TM  2018/1048 (220) 26/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) СИНАНИ НИМЕТУЛА 

ул. Дижонска 5/2, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

RO ROETTEC  

(591) бела, порокалова, сина и сива 

(531) 26.01.16;26.11.08;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти; научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални 

медии за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се активираат со 

монети или жетони; регистар каси, машини за 

сметање и опрема за обработка на податоци 

и компјутери, компјутерски софтвер, апарати 

за гасење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и санитарни намени; инсталации за 

осветлување; апарати за осветлување за 

возила, внатрешни и надворешни светла; 

лампи, електрични сијалици, лампи за 

прожектирање, фенери за осветлување, 

лустери, осветлувачки сијалици, лампи за 

сенки, сијалици за жмигавци и светла за 

паркирање на возила (сијалици), предни 
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светла за возила, светла за стопирање, 

светла за сигнализирање и светла за 

паркирање, рефлектори за возила, сијалици 

за рефлектори, клима уреди  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;маркетинг;канцелариски 

работи;книговодство;комерциално или 

индустриска асистенција во 

управувањето;услуги на продажба на мало и 

големо на технички, електротекнички и 

електронски производи, нарочито на 

апаратите за осветлување, греење, 

спроведување и инсталациите за 

осветлување  

 

(210) TM  2018/1050 (220) 26/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Трговско радиодифузно друштво 

АЛФА ТВ ДООЕЛ  Скопје 

ул. Качанички пат бб, Визбегово, Бутел, 

Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЧУКИЌ И 

МАРКОВ  

Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, виолетова 

(531) 25.07.08;26.02.08;27.05.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; 

печатени работи; книговезнички материјал; 

фотографии; канцелариски материјали; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали што ги користат уметниците; 

сликарски четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјал за обука и настава (освен апарати); 

пластични материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски букви; 

клишиња  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2018/1051 (220) 26/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) S.C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, WI 53403, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 01.15.15;26.01.13;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфеми за соба или атмосфера; 

есенцијални масла за атмосфера; препарати 

за мирисање на воздухот; препарати за 

парфимирање на воздухот; потпури; темјан  

кл. 4  свеќи;  парфимирани свеќи  

 

(210) TM  2018/1055 (220) 29/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство, трговија, 

градежништво, транспорт, угостителство 
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и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ 

увоз-извоз с. Равен Гостивар 

Населено место без уличен систем бр. 1, 

с. Равен, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 25.07.01;26.11.11;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  бетон; бетонски градежни елементи; 

бисти од камен, бетон или мермер; блокови 

за поплочување што не се од метал; 

вештачки камен; декоративни елементи што 

не се од метал, за градба; градежен камен; 

градежни материјали што не се од метал; 

калапи за лиење што не се од метал; камен; 

каменорез (предмети изработени со 

каменорез); мозаици за градба; тули; 

уметнички дела од камен, бетон или мермер; 

класа   

кл. 35  маркетинг  

кл. 42  изработка на градежни планови; 

дизајнирање; градежно советување  

 

(210) TM  2018/1056 (220) 30/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) 017933262  20/07/2018  EM 

(731) Reuters Limited 

The Thomson Reuters Building 30 South 

Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, 

GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 
(531) 26.11.06;26.11.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер и софтвер за 

мобилни апликации, што може да се преземе, 

кој содржи референтни информации во 

областите на финансиите, инвестициите, 

бизнисот, вестите; компјутерски програми за 

пристап до разни бази на податоци во 

областа на бизнисот; комуникациски софтвер 

за потпомагање на преносот на електронски 

податоци преку обезбедување пристап до 

бази на податоци кои обезбедуваат 

информации за бизнис; компјутерски 

програми за користење при тргување со акции 

и обврзници; компјутерски софтвер за 

собирање и дистрибуција на податоци, 

финансиска размена, работење со акции, 

работење со обврзници и финансиски 

трансакции; софтвер за усмерување и 

извршување нарачки за купување и 

продавање на хартии од вредност за 

користење од страна на брокери и дилери на 

хартии од вредност, како и нивните купувачи; 

софтвер што може да се преземе, кој 

обезбедува информации за користење во 

врска со длабинска анализа на клиентите, 

информации за регулаторна усогласеност на 

финансиски услуги и проценка на 

корпоративен ризик  

кл. 16  печатени публикации, имено, книги, 

списанија, журнали, именици, памфлети и 

брошури кои содржат референтни 

информации на различни теми во областите 

на финансиите, инвестициите, 

корпоративната сопственост и бизнисите  

кл. 35  компјутерски услуги, имено, 
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обезбедување бази на податоци со деловни 

вести и информации, деловни корпоративни 

поднесоци, и деловни извештаи за правни 

истражувања и истражувања за усогласеност; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи во врска со демографски податоци; 

услуги за оценување на бизниси; услуги за 

деловни информации; агенции за 

комерцијални информации; услуги за 

економски предвидувања; услуги за деловно 

истражување; обезбедување статистички 

информации; обезбедување информации, 

анализи и извештаи за општинските пазари и 

буџетски средства, за спојувања и купувања, 

за сопственост на корпорации, информации 

во врска со корпоративни и финансиски 

директори, пост трговски операции на 

глобалните пазари на хартии од вредност; 

обезбедување информативни услуги во 

областите на економијата, финансиите, 

монетарни и берзански информации, 

информации за размена на валути  

кл. 36  обезбедување информации на тема 

услуги за финансиско советување; 

обезбедување истражувачка помош на тема 

услуги за финансиско советување; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи за финансиски податоци; 

финансиска анализа; финансиско 

советување; фискални проценки; берзански 

котирани цени; електронски преноси на 

средства; обезбедување финансиски 

информации за обврзници; обврзници со 

гаранција, комерцијална продажба и фондови 

за размена и инвестициски фондови; 

финансиски услуги, имено, обезбедување 

финансиски информации во вид на пазарно 

тргување и информации за котација за хартии 

од вредност; услуги за поддршка при 

тргување во областа на финансиски хартии 

од вредност, имено, трговска споредба, 

собирање, обработка, табулација, 

дистрибуција, преговарање, и извршување; 

обезбедување информации за тргување со 

хартии од вредност, имено, класификација на 

хартии од вредност, брокери, дилери и 

издавачи; пресметка, обезбедување и 

ажурирање во корист на други на индекси и 

под-индекси на финансиски хартии од 

вредност; автоматизирани финансиски 

услуги, имено, онлајн брокерство на хартии 

од вредност преку глобална компјутерска 

мрежа; обезбедување онлајн електронски 

компјутерски бази на податоци кои содржат 

информации за хартии од вредност преку 

глобална компјутерска мрежа; обезбедување 

онлајн електронски компјутерски бази на 

податоци кои ги снабдуваат  претплатниците 

со информации за тргување за хартии од 

вредност и им обезбедуваат на институциите 

и индивидуалните инвеститори автоматска 

мрежа за тргување со хартии од вредност  

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

обезбедување телекомуникациски врски со 

глобална компјутерска мрежа; комуникација 

преку компјутерски терминали, имено, 

електронски пренос на податоци, пораки и 

документи преку компјутерски терминали; 

компјутерски потпомогнат пренос на 

податоци, пораки, информации и слики; 

услуги на електронска пошта; електронски 

пренос на пораки  

кл. 42  услуги на софтвер како услуга (SaaS) 

со софтвер кој обезбедува финансиски 

информации во вид на тргување, финансиска 

размена, трговски спогодби, информации за 

финансиски пазари, информации за 

користење при тргување со суровини и 

прогнозирање; софтвер што не може да се 

преземе кој содржи финансиски информации 

како и бази на податоци на јавни записи за 

користење во врска со длабинска анализа на 

клиентите и проценка на корпоративен ризик; 

пронаоѓање на јавни документи; 

истражување и советување во областа на 

разузнавањето и безбедноста  
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(210) TM  2018/1059 (220) 30/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(300) 017914932  08/06/2018  EM 

(731) Reuters Limited 

The Thomson Reuters Building 30 South 

Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, 

GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

REFINITIV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер и софтвер за 

мобилни апликации, што може да се преземе, 

кој содржи референтни информации во 

областите на финансиите, инвестициите, 

бизнисот, вестите; компјутерски програми за 

пристап до разни бази на податоци во 

областа на бизнисот; комуникациски софтвер 

за потпомагање на преносот на електронски 

податоци преку обезбедување пристап до 

бази на податоци кои обезбедуваат 

информации за бизнис; компјутерски 

програми за користење при тргување со акции 

и обврзници; компјутерски софтвер за 

собирање и дистрибуција на податоци, 

финансиска размена, работење со акции, 

работење со обврзници и финансиски 

трансакции; софтвер за усмерување и 

извршување нарачки за купување и 

продавање на хартии од вредност за 

користење од страна на брокери и дилери на 

хартии од вредност, како и нивните купувачи; 

софтвер што може да се преземе, кој 

обезбедува информации за користење во 

врска со длабинска анализа на клиентите, 

информации за регулаторна усогласеност на 

финансиски услуги и проценка на 

корпоративен ризик  

кл. 16  печатени публикации, имено, книги, 

списанија, журнали, именици, памфлети и 

брошури кои содржат референтни 

информации на различни теми во областите 

на финансиите, инвестициите, 

корпоративната сопственост и бизнисите  

кл. 35  компјутерски услуги, имено, 

обезбедување бази на податоци со деловни 

вести и информации, деловни корпоративни 

поднесоци, и деловни извештаи за правни 

истражувања и истражувања за усогласеност; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи во врска со демографски податоци; 

услуги за оценување на бизниси; услуги за 

деловни информации; агенции за 

комерцијални информации; услуги за 

економски предвидувања; услуги за деловно 

истражување; обезбедување статистички 

информации; обезбедување информации, 

анализи и извештаи за општинските пазари и 

буџетски средства, за спојувања и купувања, 

за сопственост на корпорации, информации 

во врска со корпоративни и финансиски 

директори, пост трговски операции на 

глобалните пазари на хартии од вредност; 

обезбедување информативни услуги во 

областите на економијата, финансиите, 

монетарни и берзански информации, 

информации за размена на валути  

кл. 36  обезбедување информации на тема 

услуги за финансиско советување; 

обезбедување истражувачка помош на тема 

услуги за финансиско советување; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи за финансиски податоци; 

финансиска анализа; финансиско 

советување; фискални проценки; берзански 

котирани цени; електронски преноси на 

средства; обезбедување финансиски 

информации за обврзници; обврзници со 

гаранција, комерцијална продажба и фондови 

за размена и инвестициски фондови; 

финансиски услуги, имено, обезбедување 
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финансиски информации во вид на пазарно 

тргување и информации за котација за хартии 

од вредност; услуги за поддршка при 

тргување во областа на финансиски хартии 

од вредност, имено, трговска споредба, 

собирање, обработка, табулација, 

дистрибуција, преговарање, и извршување; 

обезбедување информации за тргување со 

хартии од вредност, имено, класификација на 

хартии од вредност, брокери, дилери и 

издавачи; пресметка, обезбедување и 

ажурирање во корист на други на индекси и 

под-индекси на финансиски хартии од 

вредност; автоматизирани финансиски 

услуги, имено, онлајн брокерство на хартии 

од вредност преку глобална компјутерска 

мрежа; обезбедување онлајн електронски 

компјутерски бази на податоци кои содржат 

информации за хартии од вредност преку 

глобална компјутерска мрежа; обезбедување 

онлајн електронски компјутерски бази на 

податоци кои ги снабдуваат  претплатниците 

со информации за тргување за хартии од 

вредност и им обезбедуваат на институциите 

и индивидуалните инвеститори автоматска 

мрежа за тргување со хартии од вредност  

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено, 

обезбедување телекомуникациски врски со 

глобална компјутерска мрежа; комуникација 

преку компјутерски терминали, имено, 

електронски пренос на податоци, пораки и 

документи преку компјутерски терминали; 

компјутерски потпомогнат пренос на 

податоци, пораки, информации и слики; 

услуги на електронска пошта; електронски 

пренос на пораки  

кл. 42  : услуги на софтвер како услуга (SaaS) 

со софтвер кој обезбедува финансиски 

информации во вид на тргување, финансиска 

размена, трговски спогодби, информации за 

финансиски пазари, информации за 

користење при тргување со суровини и 

прогнозирање; софтвер што не може да се 

преземе кој содржи финансиски информации 

како и бази на податоци на јавни записи за 

користење во врска со длабинска анализа на 

клиентите и проценка на корпоративен ризик; 

пронаоѓање на јавни документи; 

истражување и советување во областа на 

разузнавањето и безбедноста  

 

(210) TM  2018/1060 (220) 30/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ХОУМ БРУ ДОО Скопје 

ул. Васко Карангелески бр. 9/1-33, Скопје, 

MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ  

СКОПЈЕ  

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, црвена 

(531) 07.03.12;26.02.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за 

кафе;ориз;тапиока и саго;брашно и 

производи од жита;леб, производи од тесто и 

слатки;сладолед;шеќер, мед, меласа;квасец, 

прашок за печење;сол;сенф;оцет, сосови 

[како мирудии];мирудии;мраз [замрзната 

вода]  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци [освен пива]  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  
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(210) TM  2018/1061 (220) 30/10/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр. 24, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црвена и црна 

(531) 26.04.22;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање, продукција, управување 

и прикажување на телевизиски емисии; 

телевизиски емисии  

 

(210) TM  2018/1067 (220) 01/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

a corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(531) 26.05.01;26.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мешавини за премачкување во вид на 

боја за примена кај возила  

 

(210) TM  2018/1070 (220) 02/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Друштво за туризам, трговија и 

услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје 

ул.Аминта Трети бр. 81/1 дп.2, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.01.03;01.01.09;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, организирање 

патувања, организирање крстарења, 

придружување патници, превезување 

патници, резервации за превоз, резервации 

за патувања, разгледувања на културни 

знаменитости и обиколки (туризам), 

информирање за превоз  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности, 

организирање и водење колоквиуми, 

организирање и водење концерти, 

организирање и водење семинари, услуги на 

клубови (забава и образование), 

организирање шоу програми, организирање 

спортски натпревари, паркови (забавни 

паркови), фотографски репортажи, 

продукција на шоу програми, радио и 

телевизиски програми, продавање билети 

(забава), снимање видеоленти, услуги на 

репортери  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа за 

сместување (хотели и агенции), сместување 

(изнајмување за времено сместување), 
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резервирање за сместувања, услуги во 

барови, резервирање пансиони, пансиони и 

интернати, бифеа (снек-барови), кафетерии 

(експрес ресторани), услуги на камповите за 

летување, служење храна и пијалаци, 

летувалишта, резервирање хотели, хотели, 

изнајмување простории за состаноци, 

изнајмување за времено сместување, 

ресторани, ресторани со самопослужување  

 

(210) TM  2018/1083 (220) 05/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 

49001, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

UPJOHN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  целосна линија на медицински и 

фармацевтски препарати, за употреба во 

врскa со луѓето  

 

(210) TM  2018/1085 (220) 05/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 

49001, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

UPJOHN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  обезбедување на здравствени и 

медицински онформации; здравствени 

услуги, имено обезбедување информации во 

областа на здравјето, благосостојбата и 

исхраната  

 

(210) TM  2018/1104 (220) 07/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

NAVY BLUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари, туби за цигари, филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во хартиени 

туби; електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за тутун 

наменети за инхалација  

 

(210) TM  2018/1106 (220) 07/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Oftamycin 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/1110 (220) 08/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 

Losapres 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/1123 (220) 09/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) SHIMANO INC., a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants of, 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 

Osaka, JP 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, вклучувајќи електрични 

велосипеди; делови, опрема и додатоци за 

велосипеди, вклучувајќи и електрични 

велосипеди имено, осовини, осовини со 

интегриран менувач на брзини, осовини кои 

содржат електричен генератор, осовини со 

интегриран мерач на моќност, рачки за брзо 

ослободување на оски, уреди за брзо 

ослободување на оски, оски на осовини на 

тркало, рачки за ослободување на менувач, 

рачки на менувач, опрема за менување на 

брзини, менувачи, држачи за синџири, касети, 

запчаници, макари адаптирани за употреба 

кај велосипеди, синџири, сајли на менувач, 

курбли, курбла со интегриран мерач на 

моќност, погони, преден синџир на погон, 

педали, педала со интегриран мерач на 

моќност, плочки за педали, корпички за 

педали (клипсери), рачки на сопирачки, 

сопирачки, сајли за сопирачки, влошки за 

сопирачки, фелни, ротори на диск сопирачки, 

пакни за сопирачки, тркала, гуми, внатрешни 

гуми, жици за тркала (шпици за тркала), 

навртки за шпици на тркала (нипли за тркала), 

средни осовини, цевки за седла, делови за 

склопување на рамки и вилушки амортизери, 

управувачи (волани), носачи на управувач за 

велосипеди (стем за велосипеди), рачки на 

волани, рогови на волани, носачи на седла, 

седла, индикатори за брзина на велосипеди, 

електрични мотори за велосипеди, 

прекинувачи за велосипеди  

 

(210) TM  2018/1124 (220) 09/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) IFFCO ITALIA S.R.L. 

Via Volterra, 9, 20146, Milano, IT 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 
(591) сина, жолта и бела 

(531) 27.05.11 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  млеко, млечни производи, крем, крем 

за готвење, маргарин, путер, растителни 

масти за храна, шантили крем (Chantilly 

cream), крем на растителна база  

 

(210) TM  2018/1125 (220) 12/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - 

Скопје 

ул. Индустриска бр. 4, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 26.03.23;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало 

на: ташни, куфери, ранци, несесери, 

паричници, ремени, ракавици, ексклузивни 

комплети од паричници, пенкала и привезоци 

и друга галантеријг изработени од кожа, 

текстил, рипс, пластика, метал и други 

соодветни материјали  

 

(210) TM  2018/1128 (220) 12/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) сина 

(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи; козметички 

производи; парфимеријски производи  

кл. 5  медицински тоалетни препарати; 

медицински препарати; хемиско-

фармацевтски производи; диететски и 

хранливи додатоци; диететски производи за 

медицински потреби; прехранбени додатоци 

и диететски препарати; лекови; лекови за 

човечки потреби  

кл. 35  рекламирање; рекламирање и 

промоција  

 

(210) TM  2018/1129 (220) 12/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR , 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) црвена, црна, бела и сите нијанси на 

жолта 

(531) 02.09.23;25.12.03;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; слатки; крекери; 

наполитанки; торти; тартови; десерти, имено 

пекарски десерти, десерти базирани на 

брашно и чоколадо, мус десерти, замрзнати 

десерти; сладоледи; мраз за јадење  

 

(210) TM  2018/1147 (220) 15/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Deva Holding A.Ş. 

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. 

No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  
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Progast 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/1149 (220) 15/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) ЛИОН ДОО  

ул. “Ленинова“ бр. 1, 2200, Св. Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно виолетова, 

розова, жолта, црвена, кафена, црна, сина 

(531) 01.01.01;01.15.11;04.03.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки, бисквити, 

бонбони, вафли, обланди, кроасани, какао, 

какао крем, колачиња, чоколадо, чоколадни 

бонбони, флипс, подготовки од жита, 

корнфлекс  

кл. 32  безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови  

 

(210) TM  2018/1150 (220) 16/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) бела, жолта и црвена 

(531) 01.03.02;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и производи од месо, живина и 

производи од живина, дивеч и производи од 

дивеч, колбаси и производи од колбаси, риба 

и производи од риба, морска храна (што не е 

жива) и производи од истата, мекотели и 

ракови (што не се живи) и производи од 

истите, екстракти од месо, екстракти од риба, 

екстракти од живина, екстракти од дивеч и 

екстракти од зеленчук, овошје и зеленчук, 

исто и маринирано благо и/или кисело, 

конзервирано овошје и зеленчук, пулпа од 

овошје и зеленчук, сите видови на производи 

од компир (вклучени во оваа класа), сите горе 

споменати стоки исто така конзервирани, 

готвени, сушени и/или замрзнати; деликатеси 

од риба, особено маринирани харинги, 

филети од харинги наполнети со кисели 

краставички, пржени харинги, сирови млади 

харинги, јагленар во масло, чаден лосос, 

чадени рибини филети, кавијар, ракчиња и 

месо од ракови во саламура и/или сос; 

предјадења, во суштина составени од месо 

и/или риба и/или морска храна и/или живина 

и/или дивеч и/или колбаси и/или зеленчук 

и/или овошје и/или сирење (вклучено во оваа 

класа); салати базирани на месо, риба, 

живина, дивеч, колбаси, морска храна, 

зеленчук и/или овошје; полупроцесирани 

оброци, оброци спремни за сервирање и 

замрзната храна, особено исклучително или 

во суштина што се содржи од месо, риба, 

живина, дивеч, морска храна, компири, 

процесирани овошја, зеленчуци и/или сирење 
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(вклучено во оваа класа); желеа, џемови, 

мармалади, овошна каша и други слатки 

намази (овошни производи); процесирани 

бадеми, процесирани јаткасти плодови или 

сите видови на мешавина од јаткасти 

плодови, исто така со сушени овошја; ужинки 

базирани на компири кои се вклучени во оваа 

класа, особено чипс од компири и стапчиња 

од компири; масла и масти за јадење, 

маслиново масло; јајца, млеко и млечни 

производи (вклучени во оваа класа); десерти 

базирани на јогурт, сурутка, крем, млеко и/или 

овошја; супи, чорби, подготовки за супа, 

гулаши, исто така спремни за сервирање; 

свежи овошја и зеленчук, сечени и во форма 

на салати  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, вештачко кафе; брашно и житни 

производи, житарки, мусли и интегрални 

производи; напитоци од кафе, напитоци од 

чај, напитоци од какао и напитоци од 

чоколадо; подготовки од кафе и какао за 

правење алкохолни и безалкохолни пијалоци; 

ароми за прехамбени производи; леб и 

производи од леб, печива и слаткарски 

производи; слатки и бонбони (исто користејќи 

хранливи засладувачи), чоколадо и 

чоколадни стоки, чоколадни бонбони, мраз 

што се јаде; мед, меласа; инстант мешавини 

за правење на сите видови на кнедли; инстант 

теста, особено тесто за кнедли, тесто од 

квасец, надуена смеса; состојки за печење, 

особено прашок за печиво, квасец, преливи, 

чоколадни преливи за преливање на 

слаткарски производи, печива и пралине и за 

подготвување филови за слаткарски 

производи, печива и пралине; желе за 

преливање на овошни торти, стабилизатор за 

шлаг, печива со вкусови и ароми за торти 

поинакви од есенцијални масла, шеќерни 

трошки, марципан, марципан маса, нугат, 

обланди кои се печат, ванила и ванилин 

шеќер, ванилини стапчиња; пченкарен скроб, 

сос за згуснување; пудинг, прашок за 

лравење крем; оброци од тестенини во било 

кој вид, исто така и готови за сервирање и 

/или длабоко замрзнати; слатки оброци 

спремни за сервирање базирани на 

тестенини, ориз и/или интегрални производи, 

особено пудинг од ориз, семолина пудинг, 

палачинки Kaiserschmarrn (исецкани и 

зашеќерени палачинки со суво грозје); сол, 

сенф; мајонез, ремулада, песто, кечап; оцет, 

сосови (зачини), преливи за салати; зачини, 

екстракти од зачини, сушени и замрзнати 

сушени билки за зачинување; пици и пици 

производи; тестенини, исто така и спремни за 

сервирање и/или длабоко замрзнати; 

отворени сендвичи, отворени округли 

лепчиња и отворени багети; суши; салати 

базирани на ориз и/или тестенини; полу 

процесирани оброци, оброци спремни за 

сервирање и замрзната храна, особено 

исклучиво или во суштина што се содржат од 

тестенини и/или ориз и/или интегрални 

производи и/или печива и/или слаткарски 

производи (вклучени во оваа класа); пити  

кл. 31  свежи овошја и зеленчук; свежи 

јаткасти плодови од сите видови и бадеми; 

риба, мекотели и ракчиња (живи)  

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалаци и овошни џусеви; сирупи и други 

подготовки за правење пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива)  

 

(210) TM  2018/1151 (220) 16/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  
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EMOTIONALI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки, особено слаткарски производи, 

чоколадо, чоколадни производи, долготрајни 

печива, мраз  

 

(210) TM  2018/1152 (220) 16/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

HAMPSTEAD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); џин  

 

(210) TM  2018/1153 (220) 16/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

ANESSIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); 

особено жестоки алкохолни пијалаци  

 

(210) TM  2018/1154 (220) 16/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

BATURRICA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво); вина, 

пенливи вина  

 

(210) TM  2018/1161 (220) 16/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо и колбаси, производи од месо и 

сувомеснати производи, конзервирано месо и 

колбаси, желе од месо, месни екстракти, 

оброци готови за послужување кои 

првенствено се состојат од месо и/или 

колбаси и/или производи од месо и/или 

сувомеснати производи и/или зеленчуци; 

сите горенаведени производи исто така и во 

конзервирана состојба  

 

(210) TM  2018/1162 (220) 15/11/2018 

(442) 31/12/2018 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsum, DE 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

Castello 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сите видови на состојки за печење, кои 

се вклучени во оваа класа, кандирано овошје, 

кандирани цреши, суво грозје, суво грозје од 

сорта султана, кандирана кора од портокал и 

кандирана кора од лимон; подготвени бадеми 

и јаткасти плодови од сите видови; рендан 

кокос (кокосово брашно); готови полнења за 

печење, кои во главно се состојат од семе од 

афион, јаткасти плодови, бадеми, кокосово 

брашно и/или овошје; желатин (за исхрана); 

мелено семе од афион; намирници за 

ароматизирање, кои се вклучени во оваа 

класа, имено, кора и/или пулпа од агруми, 

вклучително во сушена или дехидрирана 

форма; конзервирано и варено овошје и 

зеленчук  

кл. 30  брашно и производи направени од 

житарки; шеќер; сол; какао; скроб за исхрана, 

компиров скроб, пченкарен скроб; сврзувачки 

агенси за сосови, сос во прав; сите сите 

видови на состојки за печење, вклучени во 

оваа класа, имено глазури за торти, преливи, 

премази, препарати за зацврстување на 

изматен шлаг крем, ароми и есенции за 

печење, шеќерен прелив, марципан, смеси од 

марципан, слатки од јаткасти плодови, 

обланда, ванила и ванилин шеќер, ванилини 

стапчиња; мед, меласа; чоколадо и 

производи од чоколадо, чоколадни преливи, 

листови од чоколадо, гранули и снегулки од 

чоколадо; чоколадни украси за торти и 

слатки; квасец; нараснувачки агенси за 

печење, особено прашок за печиво, сода 

бикарбона (за печење); зачини и мешавини од 

зачини; намирници за ароматизирање, 

вклучени во оваа класа, ароми од агруми, 

освен етерични масла, наменети за печење; 

пекарски мешавини, мешавини за правење на 

леб, фондан (паста за торти); тестенини; 

печива и слатки; леб и производи од леб, 

презла и лебни трошки; колачи, торти; 

кондиторски производи; пудинзи, прашок за 

пудинг, состојки за правење на десерти  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 MK/T/2018/0584 

1 MK/T/2018/0925 

1 MK/T/2018/0939 

1 MK/T/2018/0940 

1 MK/T/2018/0941 

2 MK/T/2018/1067 

3 MK/T/2018/0570 

3 MK/T/2018/0616 

3 MK/T/2018/0617 

3 MK/T/2018/0897 

3 MK/T/2018/0898 

3 MK/T/2018/0899 

3 MK/T/2018/0945 

3 MK/T/2018/0946 

3 MK/T/2018/0971 

3 MK/T/2018/1051 

3 MK/T/2018/1128 

4 MK/T/2018/0597 

4 MK/T/2018/1051 

5 MK/T/2016/0745 

5 MK/T/2018/0074 

5 MK/T/2018/0078 

5 MK/T/2018/0568 

5 MK/T/2018/0569 

5 MK/T/2018/0609 

5 MK/T/2018/0667 

5 MK/T/2018/0668 

5 MK/T/2018/0669 

5 MK/T/2018/0681 

5 MK/T/2018/0897 

5 MK/T/2018/0898 

5 MK/T/2018/0899 

5 MK/T/2018/0919 

5 MK/T/2018/0920 

5 MK/T/2018/0939 

5 MK/T/2018/0940 

5 MK/T/2018/0941 

5 MK/T/2018/0968 

5 MK/T/2018/0969 

5 MK/T/2018/0970 

5 MK/T/2018/0981 

5 MK/T/2018/0982 

5 MK/T/2018/0994 

5 MK/T/2018/1011 

5 MK/T/2018/1025 

5 MK/T/2018/1083 

5 MK/T/2018/1106 

5 MK/T/2018/1110 

5 MK/T/2018/1128 

5 MK/T/2018/1147 

6 MK/T/2018/0610 

6 MK/T/2018/1047 

9 MK/T/2017/0408 

9 MK/T/2017/0409 

9 MK/T/2018/0430 

9 MK/T/2018/0597 

9 MK/T/2018/0598 

9 MK/T/2018/0601 

9 MK/T/2018/0921 

9 MK/T/2018/0998 

9 MK/T/2018/1047 

9 MK/T/2018/1048 

9 MK/T/2018/1056 

9 MK/T/2018/1059 

11 MK/T/2018/0382 

11 MK/T/2018/0939 

11 MK/T/2018/0940 

11 MK/T/2018/1048 

12 MK/T/2018/0597 

12 MK/T/2018/0986 

12 MK/T/2018/1047 

12 MK/T/2018/1123 

14 MK/T/2018/0430 

14 MK/T/2018/0609 

16 MK/T/2018/0542 

16 MK/T/2018/0616 

16 MK/T/2018/0617 

16 MK/T/2018/0897 

16 MK/T/2018/0898 

16 MK/T/2018/0899 

16 MK/T/2018/1050 

16 MK/T/2018/1056 

16 MK/T/2018/1059 

17 MK/T/2018/0610 

18 MK/T/2018/0430 

18 MK/T/2018/0609 

18 MK/T/2018/0984 

18 MK/T/2018/0986 

19 MK/T/2018/0610 

19 MK/T/2018/1043 

19 MK/T/2018/1055 

20 MK/T/2018/0609 

20 MK/T/2018/0610 

20 MK/T/2018/0986 

21 MK/T/2018/0609 

24 MK/T/2018/0616 

24 MK/T/2018/0617 

25 MK/T/2017/1002 

25 MK/T/2017/1003 

25 MK/T/2018/0430 

25 MK/T/2018/0542 

25 MK/T/2018/0609 

25 MK/T/2018/0616 

25 MK/T/2018/0617 

25 MK/T/2018/0897 

25 MK/T/2018/0898 

25 MK/T/2018/0899 

25 MK/T/2018/0952 

25 MK/T/2018/0973 

25 MK/T/2018/0984 

25 MK/T/2018/0986 

28 MK/T/2017/0448 

28 MK/T/2018/0609 

28 MK/T/2018/0973 

28 MK/T/2018/0984 

28 MK/T/2018/0986 

28 MK/T/2018/1041 

28 MK/T/2018/1044 

29 MK/T/2016/1162 

29 MK/T/2018/0074 

29 MK/T/2018/0078 

29 MK/T/2018/0910 

29 MK/T/2018/0978 

29 MK/T/2018/1124 

29 MK/T/2018/1150 

29 MK/T/2018/1161 

29 MK/T/2018/1162 

30 MK/T/2016/1162 

30 MK/T/2018/0074 

30 MK/T/2018/0078 

30 MK/T/2018/0484 

30 MK/T/2018/0609 

30 MK/T/2018/0616 

30 MK/T/2018/0617 

30 MK/T/2018/0978 

30 MK/T/2018/1008 

30 MK/T/2018/1009 

30 MK/T/2018/1060 

30 MK/T/2018/1129 
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30 MK/T/2018/1149 

30 MK/T/2018/1150 

30 MK/T/2018/1151 

30 MK/T/2018/1162 

31 MK/T/2016/1162 

31 MK/T/2018/1150 

32 MK/T/2015/0473 

32 MK/T/2017/0033 

32 MK/T/2018/0978 

32 MK/T/2018/1060 

32 MK/T/2018/1149 

32 MK/T/2018/1150 

33 MK/T/2015/0473 

33 MK/T/2018/0830 

33 MK/T/2018/1011 

33 MK/T/2018/1060 

33 MK/T/2018/1150 

33 MK/T/2018/1152 

33 MK/T/2018/1153 

33 MK/T/2018/1154 

34 MK/T/2018/0579 

34 MK/T/2018/0580 

34 MK/T/2018/0581 

34 MK/T/2018/1104 

35 MK/T/2016/0156 

35 MK/T/2017/0448 

35 MK/T/2018/0074 

35 MK/T/2018/0078 

35 MK/T/2018/0601 

35 MK/T/2018/0602 

35 MK/T/2018/0722 

35 MK/T/2018/0725 

35 MK/T/2018/0781 

35 MK/T/2018/0796 

35 MK/T/2018/0830 

35 MK/T/2018/0938 

35 MK/T/2018/0939 

35 MK/T/2018/0940 

35 MK/T/2018/0952 

35 MK/T/2018/0973 

35 MK/T/2018/0986 

35 MK/T/2018/1008 

35 MK/T/2018/1009 

35 MK/T/2018/1025 

35 MK/T/2018/1040 

35 MK/T/2018/1048 

35 MK/T/2018/1050 

35 MK/T/2018/1055 

35 MK/T/2018/1056 

35 MK/T/2018/1059 

35 MK/T/2018/1125 

35 MK/T/2018/1128 

36 MK/T/2018/0256 

36 MK/T/2018/0542 

36 MK/T/2018/0602 

36 MK/T/2018/0938 

36 MK/T/2018/1040 

36 MK/T/2018/1056 

36 MK/T/2018/1059 

37 MK/T/2018/0938 

37 MK/T/2018/1040 

37 MK/T/2018/1043 

38 MK/T/2017/0408 

38 MK/T/2017/0409 

38 MK/T/2018/0601 

38 MK/T/2018/0602 

38 MK/T/2018/0998 

38 MK/T/2018/1050 

38 MK/T/2018/1056 

38 MK/T/2018/1059 

39 MK/T/2018/0074 

39 MK/T/2018/0078 

39 MK/T/2018/0597 

39 MK/T/2018/0922 

39 MK/T/2018/1008 

39 MK/T/2018/1009 

39 MK/T/2018/1047 

39 MK/T/2018/1070 

40 MK/T/2018/0923 

40 MK/T/2018/0924 

41 MK/T/2017/0408 

41 MK/T/2017/0409 

41 MK/T/2017/0448 

41 MK/T/2017/1002 

41 MK/T/2017/1003 

41 MK/T/2018/0542 

41 MK/T/2018/0598 

41 MK/T/2018/0601 

41 MK/T/2018/0830 

41 MK/T/2018/0921 

41 MK/T/2018/0967 

41 MK/T/2018/0985 

41 MK/T/2018/0998 

41 MK/T/2018/1041 

41 MK/T/2018/1044 

41 MK/T/2018/1050 

41 MK/T/2018/1061 

41 MK/T/2018/1070 

42 MK/T/2018/0256 

42 MK/T/2018/0598 

42 MK/T/2018/0938 

42 MK/T/2018/0939 

42 MK/T/2018/0940 

42 MK/T/2018/0967 

42 MK/T/2018/1055 

42 MK/T/2018/1056 

42 MK/T/2018/1059 

43 MK/T/2018/0074 

43 MK/T/2018/0078 

43 MK/T/2018/0256 

43 MK/T/2018/0583 

43 MK/T/2018/0722 

43 MK/T/2018/0781 

43 MK/T/2018/0796 

43 MK/T/2018/0877 

43 MK/T/2018/0922 

43 MK/T/2018/0923 

43 MK/T/2018/0924 

43 MK/T/2018/0979 

43 MK/T/2018/0985 

43 MK/T/2018/1005 

43 MK/T/2018/1006 

43 MK/T/2018/1060 

43 MK/T/2018/1070 

44 MK/T/2018/0796 

44 MK/T/2018/0863 

44 MK/T/2018/0925 

44 MK/T/2018/1085 

45 MK/T/2018/0967 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

Agro Kor sh.p.k MK/T/2018/1008 

Agro Kor sh.p.k MK/T/2018/1009 

378715 BC Ltd MK/T/2018/0939 

378715 BC Ltd MK/T/2018/0940 

378715 BC Ltd MK/T/2018/0941 

Amouage SAOC MK/T/2018/0971 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1104 

Burwitz Bernd Oscar Ulrich MK/T/2018/1011 

CJ Corporation MK/T/2018/0601 

Colgate - Palmolive Company, A Delaware Corporation MK/T/2018/0570 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2018/0968 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2018/0969 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2018/0970 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2018/1106 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2018/1110 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2018/1147 

Diamond Quest Ltd MK/T/2018/0579 

Diamond Quest Ltd MK/T/2018/0580 

Diamond Quest Ltd MK/T/2018/0581 

E.J. PAPADOPOULOS S.A. Biscuit and Food Products Manufacturing 

Company 
MK/T/2018/0484 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2018/1129 

FRUTEX sh.p.k. MK/T/2015/0473 

GENEVA LABORATORIES LIMITED, a British Virgin Islands company MK/T/2018/0945 

GENZYME CORPORATION MK/T/2018/0568 

GENZYME CORPORATION MK/T/2018/0569 

GoPro,Inc MK/T/2018/0598 

IFFCO ITALIA S.R.L. MK/T/2018/1124 

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. MK/T/2018/1128 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1150 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1151 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1152 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1153 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1154 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1161 
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Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1162 

MERISANT COMPANY 2 SARL MK/T/2018/0584 

Mylan Pharmaceuticals, Inc. MK/T/2018/0994 

NBA Properties, Inc. MK/T/2017/1002 

NBA Properties, Inc. MK/T/2017/1003 

NEOSTRATA COMPANY, INC. MK/T/2018/0946 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

 

a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware 

MK/T/2018/1067 

Pfizer Inc. MK/T/2018/0982 

Pharmacia & Upjohn Company LLC MK/T/2018/1083 

Pharmacia & Upjohn Company LLC MK/T/2018/1085 

Reebok International Limited MK/T/2018/0984 

Reuters Limited MK/T/2018/1056 

Reuters Limited MK/T/2018/1059 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2018/0998 

S.C. Johnson & Son, Inc. MK/T/2018/1051 

SHIMANO INC., a corporation organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants of, 
MK/T/2018/1123 

Snap Inc. MK/T/2018/0921 

Wienerberger AG MK/T/2018/1043 

Џамбаски Игор MK/T/2018/1047 

АС ФРУТ ГРУП ДОО Скопје MK/T/2017/0033 

БИС ОИЛ ДОО Скопје MK/T/2018/1040 

БУШИ ФАШИОН ДОО СКОПЈЕ MK/T/2018/0796 

Бојан Јовановски MK/T/2018/1061 

Бучков Ламбе MK/T/2018/1025 

Георги Димитров MK/T/2018/0616 

Георги Димитров MK/T/2018/0617 

ДППУ „ОФИС ПЛУС“ д.о.о.е.л. - Скопје MK/T/2018/1125 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2018/0910 

ДУ Мастер бариста ДООЕЛ MK/T/2018/0979 

Драги Филевски MK/T/2018/0923 

Драги Филевски MK/T/2018/0924 

Друштво MEDOCNEMIE Ltd. MK/T/2018/0919 

Друштво MEDOCNEMIE Ltd. MK/T/2018/0920 

Друштво за меѓународни образовни институции МААРИФ ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/0542 

Друштво за посредување и консалтинг ФОРТОНМКА ДОО Скопје MK/T/2018/0938 

Друштво за производство трговија и услуги ЏОКС ПРЕМИУМ ДОО 

Струмица 
MK/T/2018/0952 

Друштво за производство трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/0986 
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Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 
MK/T/2018/0667 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 
MK/T/2018/0668 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 
MK/T/2018/0669 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 
MK/T/2018/0681 

Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ 

ДОО Скопје 
MK/T/2018/1044 

Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје MK/T/2018/0597 

Друштво за производство, трговија и услуги ХОУМ БРУ ДОО Скопје MK/T/2018/1060 

Друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и 

туризам ХЕМОМЕТАЛ Велковска Рада ДОО увоз-извоз Битола 
MK/T/2018/0925 

Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, 

угостителство и услуги ЧИКАГО СТОУН. ЛЛЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. 

Равен Гостивар 

MK/T/2018/1055 

Друштво за промет и услуги БИОTИКА-МК ДООЕЛ увоз-извоз Неготино MK/T/2018/0609 

Друштво за спорт ФИТНЕС РЕВОЛУЦИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2017/0448 

Друштво за трговија и услуги КУТИВО експорт-импорт ДОО  Скопје MK/T/2018/0602 

Друштво за трговија, увоз-извоз, услуги, превоз и угостителство МИГ-

ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола 
MK/T/2018/0922 

Друштво за туризам, трговија и услуги РАПСОДИ ТРАВЕЛ ДОО Скопје MK/T/2018/1070 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/2018/1005 

Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/2018/1006 

Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/0722 

Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/0781 

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/2016/0745 

Друштво на филмските работници на Република Македонија MK/T/2017/0408 

Друштво на филмските работници на Република Македонија MK/T/2017/0409 

Железнички одбојкарски клуб Работнички Скопје MK/T/2018/1041 

Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки ЗА НАС MK/T/2018/0382 

Зоран Коколански MK/T/2018/0877 

ИБУТИК ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/2016/0156 

КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје MK/T/2018/0583 

Клинг Ерсгард Анна Ингела MK/T/2018/0985 

Колар Фешн ДООЕЛ Орешани MK/T/2018/0430 

ЛИОН ДОО MK/T/2018/1149 

Марјан Тодоровски MK/T/2018/0610 
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Милчо Манчевски MK/T/2018/0830 

Натурфарма България ЕООД MK/T/2018/0981 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп MK/T/2018/0978 

Панде Марковски MK/T/2018/0725 

Петрушевски Љупчо MK/T/2018/0863 

Петрушевски Чеде MK/T/2018/0973 

Радислав Анастасовски MK/T/2018/0074 

Радислав Анастасовски MK/T/2018/0078 

СИНАНИ НИМЕТУЛА MK/T/2018/1048 

Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје MK/T/2018/0967 

ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/2018/0897 

ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/2018/0898 

ТАНИ КОМПАНИ - ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/2018/0899 

Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ  Скопје MK/T/2018/1050 

Фонд за иновации и технолошки развој MK/T/2018/0256 

„Кривогаштани промет“ доо MK/T/2016/1162 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

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. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 



 

 

228 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

(111)  26955  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2009/9 (220)  12/01/2009 

(181)  12/01/2019 

(450)  31/12/2018 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  гел за ултразвучна дијагностичка 

терапија  

 

(111)  26957  (151)  20/12/2018 

(210)  TM  2010/68 (220)  01/02/2010 

(181)  01/02/2020 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.„Лермонтова“ бр.3/4, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции што се користат 

како додаток на исхраната  

кл. 30  додатоци за исхрана, екстракти за 

исхрана  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо 

со диететски супстанции  

 

(111)  26956  (151)  20/12/2018 

(210)  TM  2011/1372 (220)  29/12/2011 

(181)  29/12/2021 

(450)  31/12/2018 

(732)  ВИТАЛИА Никола и др. ДОО 

експорт-импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина, портокалова, црвена, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанции што се користат 

во медицината, храна за бебиња; диететски 

пијалаци за медицинска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, рибино масло за 

медицинска употреба, дезинфекциони 

пастили, билни чаеви за медицинска 

употреба, млечно брашно за бебиња, 

лековити корења, минерални додатоци на 

храната, матичен млеч [за медицинска 

употреба], витамински производи  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 
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саго, замена за кафе;брашно и производи од 

жита, производи од тесто, сладолед;мед, 

меласа;квасец, прашок за печење, сол, 

сосови (како мирудии);мирудии;снегулки 

(пченкарни снегулки), снегулки (овсени 

снегулки), чипс [производи од житарици], 

мусли, крекери  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  26933  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2012/1356 (220)  19/12/2012 

(181)  19/12/2022 

(450)  31/12/2018 

(732)  SUZHOU DAKE MACHINERY CO., 

LTD. 

Room 618 Building Number 1, Lucky City 

Commercial center, Suzhou Industrial Park, 

Suzhou City, Jiangsu Province, CN 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(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 продажни 

машини; машински алати и алати на 

напојување; алати управувани од воздух, 

воздушни компресори; алати за градина и 

косилки на напојување; пумпи; замјоделски 

машини; генератори; мотори; ланчани 

дигалки; електрични машини за заварување; 

ацесоари за електрични алати  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за 

јадење; ладно оружје; жилети; торби за алат; 

алат за градини; инструменти за стругање; 

битови за рачни алати; дискови за дробење, 

дискови за сечење, дискови за полирање, 

дискови за брусење, сечила за пили  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика; магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање; компактни 

дискови, ДВД-а и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апарати што се 

активираат со монети или жетони; регистар 

каси, машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење 

пожар; безбедносни апарати и инструменти 

за превенција од несреќи или повреди; 

батерии, полначи за батерии  

 

(111)  26947  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2015/232 (220)  25/02/2015 

(181)  25/02/2025 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство и промет 

со мелнички и пекарски производи ЖИТО 

ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци 

ул.Индустриска бр.17,, Кавадарци, 

Кавадарци, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА , адвокат 

Ул.”Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  ориз, брашно и производи од жита  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  26948  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2015/233 (220)  25/02/2015 

(181)  25/02/2025 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство и промет 

со мелнички и пекарски производи ЖИТО 

ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци 

ул.Индустриска бр.17,, Кавадарци, 

Кавадарци, MK 

(740)  БИЛЈАНА  ПАНОВА , адвокат 

Ул.”Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ориз, брашно и производи од жита  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања 

  

 

(111)  26935  (151)  18/12/2018 

(210)  TM  2015/775 (220)  29/07/2015 

(181)  29/07/2025 

(450)  31/12/2018 

(732)  ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО 

експорт-импорт 

ул.516 бр. 10, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; рекламирање, 

ширење на рекламен материјал (трактати, 

проспекти печатени материјали, примероци), 

организирање дејности и советување за 

организирање дејности, јавно мислење 

(испитување на јавно мислење), 

компјутеризирана работа со датотеки, 

организирање изложби во комерцијални и 

рекламни цели, on-line рекламирање по пат 

на компјутерска мрежа; објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи јавност; маркетиншки истражувања, 

маркетиншки студии, објавување на текстови; 

on-line продажба по пат на компјутерска 

мрежа, маркетиншки истражувања, 

маркетиншки студии; комерцијални 

информации и советување на потрошувачите 

[продавници за советување на потрошувачи, 

услуги при продажба на големо и мало на 

прехрамбени производи (производи од жита, 

леб, производи од тесто и слатки, мед, сосови 

(како мирудии), мирудии, земјоделски, 

градинарски и шумски производи и зрнести 

производи, семиња, пивски слад, минерална 

и сода вода  други безалкохолни пијалоци, 

пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  26928  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2015/1198 (220)  23/11/2015 

(181)  23/11/2025 

(450)  31/12/2018 

(732)  Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 

Aleksandar  S. Pushkin bul. No. 34, 1618, 

Sofia, BG 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

АГНЕС 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци, диететски и 

хранливи додатоци, хранлив додаток замена 

за оброк за зголемување на енергија, 

белковини како диететски додатоци, полен 

како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, матичен млеч како 

диететски додаток, пченични никулци како 

диететски додаток, ленено семе како 

диететски додаток, диететски прехранбени 

производи за медицинска употреба, 

минерални додатоци на храната, хранливи 

додатоци за медицинска употреба  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: хранливи додатоци, хранлив 

додаток замена за оброк за зголемување на 

енергија, белковини како диететски додатоци, 

полен како диететски додаток, прополис како 

диететски додаток, ензими како диететски 

додаток, лецитин како диететски додаток, 

гликоза како диететски додаток, алгинати 

како диететски додатоци, протеини како 

диететски додатоци, казеин како диететски 

додаток, диететски пијалаци за медицинска 

употреба, диететски супстанции за 

медицинска употреба, диететски 

прехранбени производи за медицинска 

употреба  

 

(111)  26930  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2016/847 (220)  31/08/2016 

(181)  31/08/2026 

(450)  31/12/2018 

(732)  Здрушение за модни танци ИТ ДА 

БИТ Скопје 

ул. Бел Камен бр. 9, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, жолта, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  одржување часови по танц; танц 

студио; организирање танц настани  

 

(111)  26901  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2016/853 (220)  02/09/2016 

(181)  02/09/2026 

(450)  31/12/2018 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah. Bahariyeli Sk. no: 27 Ic Kapi 

No:3, Kadikoiy, Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; метални материјали 

за железнички шини; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи;  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт, 

катран и битумен, неметални преносни 

конструкции;  
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кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

исражување и планирањето поврзано со нив; 

индустриски анализи и истражувалки услуги  

 

(111)  26936  (151)  18/12/2018 

(210)  TM  2017/23 (220)  12/01/2017 

(181)  12/01/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. “Виргино“ бр. 89, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, сива, темно 

зелена, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  цејлонски чај  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  26924  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2017/58 (220)  25/01/2017 

(181)  25/01/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  ЛАЈФВОЧ МК ДООЕЛ Скопје 

Бул.Мит. Теодосиј Гологанов бр. 26/ кат 4, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев 

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис 

Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, сина, тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  26915  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2017/493 (220)  09/05/2017 

(181)  09/05/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Трговско друштво за трговија, 

производство и услуги на големо и мало 

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.„Качански пат“ бб, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  квасец, прашок за печење, сол, сенф, 

оцет, сосеви (како мирудии);мирудии, 

мраз;солени переци, грицки, снек (snack) 

храна, солен флипс со вкус на кикиритки  

 

(111)  26906  (151)  10/12/2018 
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(210)  TM  2017/630 (220)  20/06/2017 

(181)  20/06/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Halil Irfan Bumin 

Goztepe Mah. Bahariyeli Sk.no: 27 Ic Kapi 

No:3, Kadikoiy, Istanbul, TR 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

 

ПЕРА Констракшн и 

Инженеринг 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури; 

метални градежни материјали; метални 

преносни конструкции; неелектрични кабли и 

жици од обичен метал; железарија, мали 

метални предмети; метални цевки; производи 

од обичен метал што не се вклучени во 

другите класи  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; асфалт; 

катран и битумен; неметални преносни 

конструкции  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  26919  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2017/640 (220)  22/06/2017 

(181)  22/06/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  EMONA Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n. 42000 Vushtri, -- 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

MIKULLOVCI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции адаптирани за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за завои; материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли; 

средства за дезинфекција; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз; тапиока, 

саго и замена за кафе; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња; природни 

билки и цвеќиња; храна за животни; слад  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пива)  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 
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управување со работи; канцелариски работи; 

управување со работи и консултации; услуги 

за управување на опарации за 

дистрибуцијата на производи; услуги за 

продажба на мало и големо  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки;собирање, дистрибуција и испорака на 

пакувани производи и / или стока  

(111)  26931  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2017/730 (220)  19/07/2017 

(181)  19/07/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и услуги КАРПА НА ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-

извоз Битола 

ул. Рузвелтова бр. 17/7, Битола, MK 

(540)  

 

КАРПА НА ЕВРОПА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за научни 

испитувања во лабаратории, апарати и 

инструменти за контрола на бродови, како 

што се апаратите и инструментите за мерење 

и за пренос на наредби; апарати за забава 

што се користат само со надворешни екрани 

или монитори; компјутерски програми и 

софтвер, без оглед на носачите на податоци 

или начините на ширење, односно софтвер 

снименна магнетни носачи на податоци или 

спуштен од далечинска компјутерска мрежа, 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, проверка 

(контрола); 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 снимка; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; апарати за дијагноза што не се за 

медицинска употреба; апарати за забава 

приспособени за употреба со надворешен 

екран или монитор; апарати за меѓусебна 

комуникација; апарати за чистење дискови за 

снимање звук; кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни бележници 

(електронски бележници); влакна за оптички 

кабли; ДВД плеери; дискетни единици за 

компјутери; компакт дискови [аудио- видео]; 

компакт дискови [меморија само за читање; 

дискови за сметање; дискови за снимање 

звук; екрани за проекција електронски 

изданија што можат да се симнат од 

интернет; електронски огласни табли; 

електронски пенкала [видеотерминали]; 

електронски цртачи; елементи со магнетска 

лента за компјутери картички (кодирани 

картички), магнетни; картички со интегрално 

коло [мемориски смарт картички]; компакт 

диск плеери ; дискетни единици за 

компјутери; печатачи за употреба со 

компјутери; компјутерски бележници; подлоги 

за компјутерски глувчиња; компјутерски 

мемории; компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми [софтвер што може да 

се симнува од интернет]; компјутерски 

програми за играње; компјутерски програми, 

снимени; компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски тастатури; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; лаптоп 

компјутери; ласери што не се за медицинска 

употреба; ленти (апарати за 

демагнетизирање за магнетски ленти); ленти 

за снимање звук; ленти за чистење на главите 

на уреди за снимање леќи; леќи (оптички 

леќи); магнети; магнетни дискови; магнетни 

енкодери; магнетни жици; магнетни карти за 

идентификација; магнетни ленти; магнетни 

носачи на податоци; магнетофони; магнетска 
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лента (елементи со магнетска лента), за 

компјутери; машини за сметање; машини за 

собирање; машини за факсимил; машини за 

фактурирање; мемориски смарт картички 

[картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; модеми; монитори 

[компјутерски програми]; монитори 

[компјутерски хардвер]; електронски огласни 

табли; оптички влакна [филаменти за 

спроведување светлина]; оптички дискови; 

оптички носачи на податоци; оптички читачи 

на знаци; предаватели [телекомуникации]; 

предаватели на електронски сигнали; 

предавателни уреди [телекомуникации]; 

преносни снимачи на звук; преносни 

телефони; процесори [централни 

процесорски единици]; процесори за 

обработка на текст сигнали (предаватели на 

електронски сигнали); скенери [опрема за 

обработка на податоци]; слајд проектори; 

ДНАчипови; чипови [интегрални кола]; читачи 

[опрема за обработка на податоци]; читачи на 

бар кодови  

кл. 35  услуги на рекламирање за други; 

помош при водење на работењето и 

управување со работата;изнајмување 

автомати; административна обработка на 

нарачките за купување; комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; аутсорсинг 

услуги [поддршка на бизниси]; помош во 

водењето бизнис; бизнис информации; 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање); комерцијално или 

индустриско управување (помош за 

комерцијално и индустриско управување); 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерски 

бази на податоци (собирање информации во 

компјутерски бази на податоци); компјутерско 

рекламирање преку интернет; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за малопродажба; 

објавување рекламни текстови; телефонски 

одговор за претплатниците што не се 

достапни; пребарување (бизнис 

пребарување); пребарување податоци во 

компјутерски датотеки за трети лица; 

презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми, за малопродажба; договарање 

претплати за телекомуникациски услуги за 

трети лица; раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со датотеки); 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци; собирање статистички податоци; 

советување за бизнис работење; советување 

за бизнис работење и организација; 

советување за организирање на работењето; 

статистички податоци (собирање статистички 

податоци); услуги за набавки за трети лица 

[купување производи и услуги за други 

фирми]; услуги за преместување на 

бизнисите  

кл. 37  услуги на поправка на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

инсталациски услуги на електрика, 

апаратура, инструменти, алати сл; 

компјутерски хардвер (инсталирање, 

одржување и поправање на компјутерски 

хардвер); монтирање, одржување и поправка 

на канцелариски машини и опрема; 

монтирање, одржување и поправка на 

машини; поправки (информации за поправки)  

кл. 38  услуги на телекомуникации; апарати за 

испраќање пораки (изнајмување апарати за 

испраќање пораки); електронска пошта; 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа; изнајмување модеми; 

изнајмување телекомуникациска опрема; 

изнајмување телефакс апарати; изнајмување 

телефони; информации од областа на 

телекомуникациите; испраќање пораки; 

комуникации со телефон; комуникација со 
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мобилни телефони; комуникација со помош 

на компјутерски терминали; комуникација со 

помош на мрежи со оптички кабли; 

обезбедување интернет соби за разговор; 

обезбедување кориснички пристап на 

глобалната компјутерска мрежа [провајдери 

на услуги]; обезбедување пристап до бази на 

податоци; обезбедување телекомуникациски 

врски на глобалната компјутерска мрежа; 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевизиско купување [телешопинг]; 

повикување [радио, телефонски или други 

средства за електронска комуникација]; 

пошта (електронска пошта); пренесување по 

факс; пренесување преку сателит; 

пренесување слики и пораки со помош на 

компјутери; соби за разговор (обезбедување 

интернет соби за разговор); телевизиско 

купување [телешопинг] (обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; телекомуникации 

(информации од областа на 

телекомуникациите); телекомуникациски 

канали (обезбедување телекомуникациски 

канали) за телевизиско купување 

[телешопинг]; телефон (комуникации со 

телефон); телефонски услуги; услуги на 

поставување телекомуникациски довод и 

приклучок; услуги на пренесување 

конференции од далечина; услуги со говорна 

пошта; услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со нив 

во областа на компјутерското програмирање; 

индустриски анализи и истражувачки услуги 

во областа на компјутерското програмирање; 

изработка и развој на комјутерски хардвер и 

софтвер; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер за други, изработка и 

развој на комјутерски хардвер и софтвер по 

нарачка, алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), за 

интернет; анализа на компјутерски системи; 

давање простор за веб [интернет] страници; 

дизајн (графички дизајн); дизајн (индустриски 

дизајн); заштита на компјутери од вируси 

(услуги за заштита на компјутери од вируси); 

изнајмување веб [интернет] сервери; 

изнајмување компјутери; истражување и 

развој за други; компјутерски бази на 

податоци (обновување компјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(одржување компјутерски програми); 

компјутерски програми (осовременување на 

компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми); компјутерски програми 

(умножување компјутерски програми; 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски хардвер 

(советување на полето на компјутерски 

хардвер); компјутерско програмирање; 

конверзија на податоци од физички на 

електронски носачи; контролирање на 

квалитетот; креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други; обезбедување 

алатки за пребарување по интернет; 

обновување комјутерски бази на податоци; 

одржување (креирање и одржување) веб 

[интернет] страници за други; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]  

 

(111)  26920  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2017/792 (220)  09/08/2017 

(181)  09/08/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Меглена Димишкова 

ул. Рампо Левката бр. 1, 1000, Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  кафена (темно и светло и нијанси на 

кафена), бела, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто;мали кифли 

(печива)  

 

(111)  26891  (151)  12/12/2018 

(210)  TM  2017/900 (220)  21/09/2017 

(181)  21/09/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги и продажба КИНОСЕНС ДОО 

Скопје 

ул.29 Ноември 31-15, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, зелена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  26911  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2017/963 (220)  06/10/2017 

(181)  06/10/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. a New 

Jersey Corporation 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 08889 

New Jersey, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(591)  тиркизна, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали, имено, реклами, 

билтени, брошури, постери, канцелариски 

материјал и банери (транспаренти / барјаци) 

од областите на здравството, медицината, 

фармацевтските производи и 

фармацевтската индустрија  

кл. 44  обезбедување информации во 

областите на здравството, медицината, 

фармацевтските производи и 

фармацевтската индустрија  

 

(111)  26904  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2017/1066 (220)  03/11/2017 

(181)  03/11/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје 

ул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка, 

Ламела А, кат:3, 1000, Скопје, MK 

(740)  Ива Сотировска 

бул.Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка, 

Ламела А, кат:3, 1000, Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  коктели, алкохолни пијалаци, виски, 

измешани алкохолни пијалаци кои не се врз 

база на пиво  

кл. 41  забава, услуги на клубови [забава или 

образование], известување за забави, ноќни 

клубови, обука [третирање], организирање и 

водење работилници [обука], практична обука 

[демонстрирање] услуги на дискотеки  

кл. 43  кафетерии [експрес ресторани], 

служење храна и пијалаци, услуги во барови  

 

(111)  26949  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2017/1155 (220)  30/11/2017 

(181)  30/11/2027 

(450)  31/12/2018 

(732)  IGLA Sh.p.k 

Komuna Vaqarr, Tirana, AL 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, светло сина, бела, црна, црвена 

и окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, цигарлоси, пуро, тутунски 

производи; запалки; ќибрит; предмети за 

пушачи; филтри за цигари; лули; тутун за 

шмркнување (snuffs) ,тутун за џвакање; кутија 

за цигари и/ или пури; лули за држање на 

цигари  

кл. 35  рекламирање, водење на работење, 

управување со работи услуги при продажба 

на големо и мало со цигари, цигарлоси, пуро, 

тутунски производи; запалки; ќибрит; 

предмети за пушачи; филтри за цигари; лули; 

тутун за шмркнување (snuffs) ,тутун за 

џвакање; кутија за цигари и/ или пури; лули за 

држање на цигари  

 

(111)  26905  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/72 (220)  06/02/2018 

(181)  06/02/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  М ХОУСЕ ДООЕЛ  

ул. Илинденска 301, 1200, Тетово, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жита; 

леб, производи од тесто и слатки; сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 
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производство на пијалоци  

кл. 35  рекпамирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи, продажба на големо и мало на кафе, 

чај, какао и замена за кафе, леб, производи 

од тесто и слатки; сладолед; безалкохолни 

пијалоци, пијалоци од овошје и овошни 

сокови и други прехрамбени производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  26916  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/99 (220)  13/02/2018 

(181)  13/02/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  портокалова и црна 

(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 внатрепши гуми;внатрешни гуми 

за велосипеди;внатрешни гуми за 

мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски 

гуми;внатрешгас гуми за тркала на 

возила;внатрешни гуми за гуми за 

возила;мрежи за багаж за 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;аморгизери за возила;носачи за скии 

за 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 моторцикли, вентили за гуми на 

возила;гуми за тркала на возила  

 

(111)  26895  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/146 (220)  23/02/2018 

(181)  23/02/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Дарко Гелев 

ул. Мајаковски бр. 34/1-1, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  радио реклами  

кл. 38  емитување радио програми  

кл. 41  продукција на радио програми  

 

(111)  26932  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/197 (220)  08/03/2018 

(181)  08/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги увоз-извоз ЕВЕРГРИН 

ЕНЕРЏИ ДОО 

ул. 15-ти Корпус 89 А , Охрид, MK 
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(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ 

Бул. Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  сива, црвена, жолта, портокалова, 

виолетова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), апарати 

и инструменти за спасување и обучување, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; 

апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени  

 

(111)  26937  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/209 (220)  13/03/2018 

(181)  13/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Бојан Јовановски 

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

BMJ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;односи со 

јавноста;медиумска презентација;бизнис 

информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизниз менаџмент кај 

уметничките професии;демонстрација на 

производи, ангажирање манекенки за 

рекламирање или промовирање 

производи;барање спонзорства;вработување 

персонал, информации за дејноста, 

информатички картотеки (водење на 

информатичките картотеки), издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица 

(комерцијална администрација за издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица), 

медиуми за комуникација, маркетинг услуги, 

изложби (организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

време за рекламирање преку медиумите, 

изнајмување рекламен простор, информации, 

јавно мислење (испитување на јавното 

мислење), информативни 

агенции;комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми), за малопродажба;он-лајн 

рекламирање по пат на компјутерска мрежа 

односи со јавност, промоција, промовирање 

на продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, 

рекламирање по пат на радио рекламирање 

по пат на телевизија, рекламни огласи 
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(ширење на рекламни огласи), организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели, ширење на рекламни огласи 

и рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), обработка 

на текстови, организирање дејности и 

советување за организирање;советување за 

бизнис работење и организација;телевизиско 

рекламирање;уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметничките професии)  

кл. 38  телекомуникации, услуги на 

телекомуникација и информативна 

технологија, имено, пренос на глас, податоци, 

слика, аудио, видео и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; емитување кабелска 

телевизија, емитување радио програми, 

емитување телевизиски програми, 

изнајмување време за пристап на глобалната 

компјутерска мрежа, изнајмување модеми, 

изнајмување телекомуникациска опрема, 

информации од областа на 

телекомуникациите, кабелска телевизија 

(емитување кабелска телевизија), 

компјутерски терминали (комуникација со 

помош на компјутерски терминали), 

обезбедување вести и информации по пат на 

телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа [провајдери на услуги], 

обезбедување пристап до бази на податоци, 

обезбедување телекомуникациски врски на 

глобалната компјутерска мрежа, 

обезбедување телекомуникациски канали за 

телевиско купување, [телешопинг], 

пренесување преку сателит, телевизиски 

програми (емитување телевизиски програми), 

услуги на поставување телекомуникациски 

довод и приклучок, услуги на поставување 

телекомуникациски довод и приклучок, услуги 

на пренесување конференции од далечина, 

услуги со електронски огласни табли 

[телекомуникациски услуги]  

кл. 41  образовни услуги кои не се поврзани 

со медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство;обука која не е поврзана со 

медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство;забава, спортски и културни 

активности;услуги за продукција на радио и 

телевизиски програми, забавни програми. 

шоу програми (продукција на 

шоу програми);резервирање места за шоу 

програми;организирање шоу програми 

[импресарио услуги];видеокамери 

(изнајмување видео камери), видеоленти 

(изнајмување видеоленти и монтажа на 

видеоленти), водење концерти 

(организирање и водење концерти), 

електронско издаваштво кое не е поврзано со 

медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство, забава (планирање на забава), 

информации за образовни и забавни настани 

кои не се поврзани со медицина, клиничка 

пракса или јавно здравство, известување за 

забави, звучни записи (изнајмување звучни 

записи), избори на убавици (организирање 

избори на убавици);изнајмување 

кинематографски филмови, изнајмување 

радио и телевизиски апарати, изнајмување 

сценски декор, изнајмување уреди за 

осветлување за театарска сценографија и 

телевизиски студија, изнајмување филмски 

проектори и прибори, конференции 

(организирање и водење конференции) кои 

не се поврзани со медицина, клиничка пракса 

или јавно здравство, микрофилмување 

[снимање микрофилмови], монтажа на 

видеоленти, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија кои не се 

поврзани со медицина, клиничка пракса или 

јавно здравство, обезбедување на 

електронски он-лајн публикации што не може 

да се даунлодираат кои не се поврзани со 

медицина, клиничка пракса или јавно 
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здравство, објавување текстови, со исклучок 

на рекламни текстови кои не се поврзани со 

медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство, образование (информирање за 

образование) кое не е поврзано со медицина, 

клиничка пракса или јавно здравство, 

организирање саеми, организирање 

натпревари, организирање и водење 

работилници кои не се поврзани со медицина, 

клиничка пракса или јавно здравство, 

организирање и водење семинари кои не се 

поврзани со медицина, клиничка пракса или 

јавно здравство, симпозиуми кои не се 

поврзани со медицина, клиничка пракса или 

јавно здравство, спортски натпревари, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели кои не се поврзани со 

медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство, презентација на дела од визуелна 

уметност или литература пред јавноста за 

забавни или образовни цели, изложби 

(организирање изложби за културни или 

образовни цели) кои не се поврзани со 

медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство, пишување текстови што не се 

рекламни кои не се поврзани со медицина, 

клиничка пракса или јавно здравство, 

подготвување и емтиување на вести, 

преведување, публикации и дистрибуција на 

печатени медиуми и снимки кои не се 

поврзани со медицина, клиничка пракса или 

јавно здравство, приредби (одржување 

приредби), разговори (организирање и 

водење на разговорите), разонода, текстови 

(пишување текстови) што не се рекламни 

текстови кои не се поврзани со медицина, 

клиничка пракса или јавно здравство, 

продавање на билети, услуги на репортери, 

услуги на пишување сценарија, услуги на 

студија за снимање, телевизиска забава, 

студија, услуги на естрадни уметници 

[забавувачи], услуги на компонирање 

музика;телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми), титлување 

филмови, услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, тонски снимки 

(изнајмување на тонските снимки), филмови 

(изнајмување на филмовите);прикажување 

филмови;синхронизација;филмски 

студија;конгреси (организирање и водење на 

конгреси) кои не се поврзани со медицина, 

клиничка пракса или јавно здравство, 

конференции (организирање и водење на 

конференции) кои не се поврзани со 

медицина, клиничка пракса или јавно 

здравство, лотарии (организирање на 

лотарии), ноќни клубови;одржување 

претстави во живо  

 

(111)  26896  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/224 (220)  15/03/2018 

(181)  15/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Нада Милошеска 

Бул. Јане Сандански бр. 76-32, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 

AVALON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со работи  

кл. 41  образовни услуги;подготвување на 

наставата;забава;спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци;привремено сместување  

 

(111)  26921  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/225 (220)  16/03/2018 

(181)  16/03/2028 
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(450)  31/12/2018 

(732)  Билјана Додева - Христовска 

ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела, розова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; телевизиско 

рекламирање; објавување рекламни 

текстови; 

организирање изложби за комерцијални или 

рекламни цели; организирање трговски саеми 

за комерцијални или рекламни цели; 

испитување на јавното мислење; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; рекламирање преку радио; 

рекламирање преку пошта; пишување 

рекламни текстови; маркетинг; 

консултации за стратегија на комуникации во 

односи со јавноста; односи со јавноста  

кл. 41  организирање и водење конференции; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење 

концерти; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

семинари; практична обука [демонстрирање]; 

образовни услуги; организирање изложби за 

културни или образовни цели; објавување 

книги; објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; организирање 

натпревари [образование или забава]; услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); педагошки истражувања  

кл. 45  услуги за советување за здравјето  

 

(111)  26922  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/226 (220)  16/03/2018 

(181)  16/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Билјана Додева - Христовска 

ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

БОРКА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; телевизиско 

рекламирање; објавување рекламни 

текстови; 

организирање изложби за комерцијални или 

рекламни цели; организирање трговски саеми 

за комерцијални или рекламни цели; 

испитување на јавното мислење; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; рекламирање преку радио; 

рекламирање преку пошта; пишување 

рекламни текстови; маркетинг; 

консултации за стратегија на комуникации во 

односи со јавноста; односи со јавноста  

кл. 41  организирање и водење конференции; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење 

концерти; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

семинари; практична обука [демонстрирање]; 

образовни услуги; организирање изложби за 

културни или образовни цели; објавување 

книги; објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; организирање 

натпревари [образование или забава]; услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); педагошки истражувања  

кл. 45  услуги за советување за здравјето  
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(111)  26923  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/227 (220)  16/03/2018 

(181)  16/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Билјана Додева - Христовска 

ул. Коста Новаковиќ бр. 48/1-11, Скопје, 

MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; телевизиско 

рекламирање; објавување рекламни 

текстови; 

организирање изложби за комерцијални или 

рекламни цели; организирање трговски саеми 

за комерцијални или рекламни цели; 

испитување на јавното мислење; 

организирање модни ревии за промотивни 

цели; рекламирање преку радио; 

рекламирање преку пошта; пишување 

рекламни текстови; маркетинг; 

консултации за стратегија на комуникации во 

односи со јавноста; односи со јавноста  

кл. 41  организирање и водење конференции; 

организирање и водење работилници 

[обука]; организирање и водење 

концерти; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

семинари; практична обука [демонстрирање]; 

образовни услуги; организирање изложби за 

културни или образовни цели; објавување 

книги; објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; организирање 

натпревари [образование или забава]; услови 

за рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); педагошки истражувања  

кл. 45  услуги за советување за здравјето  

 

(111)  26925  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/240 (220)  20/03/2018 

(181)  20/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Здружение за спорт ОФФ РОУД 

КЛУБ ПЕЛИСТЕР, Битола 

ул. 26, бр. 9/4-18, 7000, Битола, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, крем, портокалова, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  спортски и културни активности, 

забава, организирање спортски натпревари, 

изнајмување спортски терени, обезбедување 

спортска опрема, услуги на спортски кампови, 

обука (тренирање); практична обука, 

(демонстрирање)  

 

(111)  26938  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/243 (220)  20/03/2018 

(181)  20/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE 

SANAYI ANONIM SIRKETI 

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak 

Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сива, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни производи, хигиенски производи 

за медицинска употреба, диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска или 

ветеринарна употреба, храна за бебиња, 

диететски суплементи за луѓе и животни, 

фластери, материјали за преврзување, 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, препарати 

за уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  26907  (151)  10/12/2018 

(210)  TM  2018/286 (220)  18/04/2018 

(181)  18/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Цаноска Љејља  

с. Горно Нерези бб, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

HEDI'S 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук;желеа, џемови, 

компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги на 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук;желеа, џемови, 

компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење  

кл. 39  транспортни услуги;пакување и 

складирање стока  

 

(111)  26950  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/287 (220)  30/03/2018 

(181)  30/03/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Цаноска Љејља  

с. Горно Нерези бб, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги на увоз-извоз и трговија на 

големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч; 

месни преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла и масти за јадење  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока  
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(111)  26945  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/302 (220)  05/04/2018 

(181)  05/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Адвокат Блаже Крчински 

ул.Рајко  Жинзифов бр. 49-А, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Блаже Крчински, адвокат 

ул. Рајко Жинзифов бр. 49 А, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење, 

уравување со работи, канцелариски работи  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  26908  (151)  10/12/2018 

(210)  TM  2018/316 (220)  10/04/2018 

(181)  10/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Arcor S.A.I.C. 

Av. Fulvio Pagani 487, Arroyito, CORDOBA, 

AR 

(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 и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, печива полнето со слатко 

полнење и наполитанки  

 

(111)  26929  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/317 (220)  10/04/2018 

(181)  10/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за трговија на мало и 

големо со САМАД-АС ДООЕЛ  експорт-

импорт Скопје 

Ул.8 број 22, Визбегово, о. Бутел, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  покривки за седишта на возила; 

обвивки за волани на возила  

кл. 27  килимчиња за автомобили  

 

(111)  26909  (151)  10/12/2018 

(210)  TM  2018/327 (220)  11/04/2018 

(181)  11/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, WI 53403, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

GLADE TOUCH & FRESH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  собни или атмосферски парфеми; 

етерични масла за атмосферата; препарати 

за освежување на воздухот; препарати за 

парфимирање на воздухот; потпури; темјан  
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(111)  26944  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/329 (220)  11/04/2018 

(181)  11/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, трговија 

и транспорт ПРИМА ФУД ДООЕЛ експорт-

импорт Илинден 

Новопроектирана бб, 1041 Илинден, MK 

(740)   

 

(540)  

 

Olé! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи  

 

(111)  26927  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/352 (220)  13/04/2018 

(181)  13/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Slow Food International 

Piazza XX Settembre, 5 12042 Bra (Cuneo), 

IT 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, печатени работи, 

книговезнички материјал, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; книги; 

списанија; печатени материјали; печатени 

публикации; периодични публикации; 

проспекти  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

комерцијална администрација за издавање 

лиценци за услуги за други лица; барање 

спонзорства; преговарање и скпучување 

трговски трансакции за трети лица; 

обезбедување информации преку веб-

страница; претставување на производи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности  

 

(111)  26939  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/354 (220)  13/04/2018 

(181)  13/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, зелена, розова, сина, 

темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  26903  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/367 (220)  17/04/2018 

(181)  17/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  NPT "KAMILA" Sh.P.K. 

Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591)  темно кафена, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити, желеа (овошни желеа) 

[слаткарски производи], производи од тесто и 

слатки, слаткарски производи, колачиња, 

чајни колачиња, колачиња со разни видови 

полнења, чоколадни колачи  

кл. 35  рекламирање, услуги при увоз-извоз и 

продажба на големо и мало на: бисквити, 

желеа (овошни желеа) [слаткарски 

производи], производи од тесто и слатки, 

слаткарски производи, колачиња, чајни 

колачиња, колачиња со разни видови 

полнења, чоколадни колачи  

 

(111)  26913  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/373 (220)  19/04/2018 

(181)  19/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за информатички 

инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ 

Гевгелија 

, Гевгелија, MK 

(740)  Мара Поп-Кочева 

ул. Мицо Шаренков бр. 2/1, Гевгелија 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање;давање 

информации за компјутерски технологии и 

програмирање преку интернет 

страници;давање простор за веб (интернет) 

страници  

 

111)  26899  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/408 (220)  25/04/2018 

(181)  25/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

CRYPINEO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  26897  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/409 (220)  25/04/2018 

(181)  25/04/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

CRICEA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  26894  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/421 (220)  02/05/2018 

(181)  02/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  PLIVA Hrvatska d.o.o. 
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Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, 

HR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

RINOLAN ALERG 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  26953  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/422 (220)  02/05/2018 

(181)  02/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE 

SANAYI ANONIM SIRKETI 

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak 

Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

дезодоранси, есенцијални масла, козметика, 

препарати за шминка, препарати за 

отстранување шминка, лосиони за коса, бои 

за коса, спреј за коса, препарати за 

обновување коса, шампони за коса, 

препарати за маска за коса, препарати за 

зацрвстување на коса, коса; депилатори, 

восок за депилација; препарати за бричење; 

состојки импрегнирани со козметички 

лосиони; средства за чистење  

кл. 5  фармацевтски производи, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, храна 

за бебиња; диететски додатоци за луѓето и 

животните; малтери, материјали за преврски; 

материјал за пломбирање на забите, забен 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди; лековити шампони, сапуни, 

лосиони и средства за чистење; пелени за 

бебиња [салфети], детски панталони 

[панталони]; подготовки за бањи за 

медицински цели; дезодоранси што не се за 

лична употреба  

кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки 

и ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; суви материјали; 

терапевтски и помошни помагала 

прилагодени за хендикепирани лица; апарат 

за масажа; апарати, помагала и предмети за 

доенчиња; апарати за сексуална активност, 

помагала и предмети; шишиња за бебиња; 

прстени за олеснување на растењето на заби, 

апарати за нега; породилни појаси; назални 

аспиратори; испарувачи за медицински цели  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика; вреќи за спиење  за 

бебиња; пелени за менување на пелена  

 

(111)  26954  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/423 (220)  02/05/2018 

(181)  02/05/2028 

(450)  31/12/2018 
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(732)  KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE 

SANAYI ANONIM SIRKETI 

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak 

Office Building Kat:13 Sariyer, Istanbul, TR 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  бела, жолта, сина, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

дезодоранси, есенцијални масла, козметика, 

препарати за шминка, препарати за 

отстранување шминка, лосиони за коса, бои 

за коса, спреј за коса, препарати за 

обновување коса, шампони за коса, 

препарати за маска за коса, препарати за 

зацрвстување на коса, коса; депилатори, 

восок за депилација; препарати за бричење; 

состојки импрегнирани со козметички 

лосиони; средства за чистење  

кл. 5  фармацевтски производи, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, храна 

за бебиња; диететски додатоци за луѓето и 

животните; малтери, материјали за преврски; 

материјал за пломбирање на забите, забен 

восок; средства за дезинфекција; препарати 

за уништување на штетници; фунгициди, 

хербициди; лековити шампони, сапуни, 

лосиони и средства за чистење; пелени за 

бебиња [салфети], детски панталони 

[панталони]; подготовки за бањи за 

медицински цели; дезодоранси што не се за 

лична употреба  

кл. 10  хируршки, медицински, стоматолошки 

и ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски производи; суви материјали; 

терапевтски и помошни помагала 

прилагодени за хендикепирани лица; апарат 

за масажа; апарати, помагала и предмети за 

доенчиња; апарати за сексуална активност, 

помагала и предмети; шишиња за бебиња; 

прстени за олеснување на растењето на заби, 

апарати за нега; породилни појаси; назални 

аспиратори; испарувачи за медицински цели  

кл. 24  текстил и замени за текстил; 

постелнина за домаќинство; завеси од 

текстил или пластика; вреќи за спиење  за 

бебиња; пелени за менување на пелена  

 

(111)  26892  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/426 (220)  03/05/2018 

(181)  03/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за консалтинг и 

софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Радишанска бр. 3 а, 1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова, сина, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  професионално бизнис консултирање, 

агенции за рекпамирање, ажурирање и 

одржување информации во регистри, 

ажурирање и одржување податоци во 
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компјутерски бази на податоци, анализа на 

цени, аукционерство, аутсорсинг услуги 

(подршка на бизниси), бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис менаџмент кај уметничките професии, 

бизнис менаџмент на хотели, бизнис 

пребарување, бизнис проценки, бизниси 

(услуги за преместување на бизнисите), 

вработување персонал, дизајнирање 

рекпамен материјал), економско 

прогнозирање, експерти за ефикасност, 

изнајмување рекламен простор, испитување 

на јавното мислење, консултации за 

стратегија на комуникации во односи со 

јавноста, маркетинг, маркетинг истражување, 

маркетинг студии, обезбедување 

комерцијални и деловни контакт-

информации, оптимизација на сообраќајот на 

интернет страници, пребарување податоци 

во компјутерски датотеки за трети лица, 

раководење со датотеки, систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци, советување за бизнис работење и 

организација, услуги за телемаркетинг, услуги 

на деловно посредување кои се однесуваат 

на поврзување на потенцијални приватни 

инвеститори со претприемачи кои бараат 

средства  

кл. 42  анализа на компјутерски системи, 

давање информации за компјутерски 

технологии и програмирање преку интернет 

страници, дигитализација на документи 

(скенирање), електронско зачувување 

податоци, изработка на компјутерски 

програми, индустриски дизајн, инсталирање 

компјутерски програми, конверзија на 

компјутерски програми и податоци (освен 

физичка конверзија), консултации за 

безбедност на податоци, креирање и 

одржување веб (интернет страници) за други, 

надгледување компјутерски системи заради 

неовластен пристап или повреда, 

обновување компјутерски бази на податоци, 

одржување компјутерски програми, 

осовременување компјутерски програми, 

советодавни услуги од областа на 

компјутерска технологија, советување во 

врска со информатичка технологија, 

советување на полето на компјутерски 

хардвер, софтвер како услуга, услуги на 

кодирање податоци, хостирање сервери, 

чување на резервни копии на податоци 

надвор од мрежата  

 

(111)  26943  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/458 (220)  10/05/2018 

(181)  10/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје 

ул. Црвена Вода бр. 7/17, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги;подготвување 

настава;забава;спортски и културни 

активности, вариети, клубови (услуги на 

клубови) /забава или одгледување/, модни 

агенции за уметници, музејски услуги 

/презентација, изложби/, објавување текстови 

/текстови што не се рекпамни/, планирање 

приеми /забава/, практично обучување 

/демонстрирање/, приредби (одржување на 

приредби), разговори (организирање и 

водење на разговори), разонода, семинари 

(организирање и водење семинари), 
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симпозиуми (организирање и водење на 

симпозиумите), разонода, разонода (упатство 

за разонода), конференции (организирање и 

водење конференции), забавни паркови, 

изложби (организирање изложби) во културни 

или воспитни цели, натпревари 

(организирање натпревари) /обука или 

забава/, слободно време (услуги врзани за 

исполнување на слободното време)  

 

(111)  26952  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/460 (220)  11/05/2018 

(181)  11/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр. 

114, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, 

производи за калење и заварување; хемиски 

материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата  

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. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо и мало и увоз-

извоз со: Хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, 

производи за калење и заварување; хемиски 

материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата; 

средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  26951  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/461 (220)  11/05/2018 

(181)  11/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ИНТЕРПЕТ Благоја ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул. Македонско Косовска Бригада 20 бр. 

114, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, 

производи за калење и заварување; хемиски 

материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата  

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. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо и мало и увоз-

извоз со: Хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар, 

производи за калење и заварување; хемиски 

материи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; лепливи 

материи што се користат во индустријата; 

средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  26946  (151)  17/12/2018 

(210)  TM  2018/462 (220)  11/05/2018 

(181)  11/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Laticrete International, Inc., A 

Connecticut Corporation 

One Laticrete Park North Bethany, CT 06524-

3423, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, сурови 

пластични материи; смеси за гаснење и 

спречување пожар; препарати за калење и 

заварување метали; супстанции за штавење 

на животински кожи; адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата; кит 

(мека, леплива смеса) и други пасти и 

полнила; компост, природни и вештачки 

ѓубриња; биолошки препарати за употреба во 

индустријата и науката; хемиски препарати за 

индустриска употреба; хемикалии за бетон; 

средства за врзување, вклучувајќи и врзувачи 

за бетон на база на вода; средство на база на 

вода за намалување на испарувањето на 

бетонот; препарати за хемиско сврзување за 

индустриски цели, имено, полимерен латекс 

како средство за сврзување за бетон, малтер, 

гипс, плочки, тули, камен, мермер и течен 

цементов раствор за употреба во 

градежништвото; хемиски смеси за 

хидроизолација за производи кои се користат 

во ѕидарството, врз плочки и други производи 

кои се користат во граджништво и на 

градежни површини, како што се базени, 

внатрешни градежни површини и надворешни 
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градежни површини; полимерни адитиви во 

хемиска форма за производство или 

преработка на малтери, течен цементов 

раствор, гипс, штуко, бетон и други цементни 

мешавини; латексни адитиви во хемиска 

форма за производство или преработка на 

малтери, течен цементов раствор, гипс, 

штуко, бетон и други цементни мешавини; 

препарати за хидроизолација на бетон, освен 

боја; хидроизолациони мембрани во течна 

хемиска форма од полимерна гума за 

употреба при изградба, поправка и 

одржување на згради; хемиски соединенија 

за стврднување на бетон, вклучувајќи 

соединенија за стврднување на база на 

акрил, вода, смола и восок; врзувачки 

средства за бетон; супстанции за 

стврднување варовник и бетон; производи за 

конзервација бетон; производи за одржување 

цемент; врзувачки средства за бетон; 

средства за стврднување на бетон и вар, 

производи за заштита на бетон, површински 

зацврстувачи на бетон и/или малтер; агрегати 

и агрегатни зацврстувачи; производи за 

конзервација на бетон; производи за 

конзервација на бетон; полнила за пукнатини 

и спојки; хемиски средства за извлекување 

бетонски облик од калап; препарати за 

одвојување на производ од калап  

кл. 7  машини и машински алати, електрични 

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; електрични и 

акумулаторски миксери за нанесување 

каменов лепак на керамички плочки, 

порцелански и камени фурнири  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење [готвење], 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени; претходно 

составени системи за туширање и производи 

за тушеви и туш-кабини, имено, простор за 

туширање во вид на туш-кабина; када за 

туширање во форма на основа за туш-кабина; 

делови за бања, имено одводници за туш-

кабина; вградливи клупи и седишта за туш-

кабини; систем за подно греење кој се состои 

од електрични калеми за подно греење, подна 

подлога, термостат за подно греење и 

индикатор за грешка на електричната жица, 

кои се продаваат заедно како целина; 

електричен систем за подно греење, имено, 

кабли, електрични подлоги и сензори кои се 

продаваат како целина  

кл. 17  сурова и полупреработена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена за 

сите тие материјали; Пластика и смола во 

обликувана форма за користење во 

производството; Материјали за подлошки, за 

заптисување и за изолација; Свитливи 

неметални цевки и црева; заптивачки 

мембрани вклучувајќи ги и оние кои се 

користат за изградба; заптивачки мембрани и 

заштитни слоеви кои се користат во 

градежништво;  хидроизолациони мембрани 

кои се користат во градежништво;  лепливи 

заптивки кои се користат на бетон, малтер, 

цигли и камен за градежна употреба; 

ткаенини засновани на база на полиуретан за 

заптивање и изолација на згради; звучна 

изолација за згради; мембрани за отпорност 

на атмосферски влијанија и парни бариери; 

соединенија за заптивање; епоксидна 

бариера која се користи за бетон и малтер за 

градежни цели  

кл. 19  градежни материјали [неметални]; 

Цврсти неметални цевки за градба; Асфалт, 

црна смола и битумен; Неметални 

преносливи конструкции; Споменици, што не 

се од метал; течен цементен раствор на база 

на епоксид; лепливи (адхезивни) и врзувачки 

градежни материјали, имено, малтер, течен 

цементен раствор, мастикс и цемент, за 
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поставување на плочки, тули, камени и други 

површински облоги; гипс за градежни 

потреби; цементни плочи за градежништво; 

цементна и песочна мешавина за градежни 

потреби; подни подлоги, вклучувајќи ги и 

подлогите кои се самонивелираат; подни 

подлоги, имено, пластични подлоги и 

мембрани од ткаенина како и потпирачи и 

подлоги за поставување плочки врз ѕидни, 

плафонски и подни подлоги; градежни 

материјали, имено, повеќеслојни материјали 

или мешавина на хидрауличен цемент и 

полнила или агрегати; градежни материјали, 

имено, композити или мешавини на 

хидрауличен цемент и пополнувачи, како што 

се струготини од дрво, неактивни хемикалии, 

обликуван камен или мермер кој се користи за 

смеса од течен латекс кои се користи за 

формирање на подови, ѕидови, тавани, 

изолациони плочи или за поправка на истите; 

армиран бетон и цементни материјали; 

материјали за подови; материјали за 

обновување на површината на бетонот; течни 

цементни раствори; маса за пополнување на 

спојки на база на цемент кај која може да се 

контролира експанзија; полнила и споеви за 

пукнатини на бетон; малтер; малтери за 

крпење на бетон; систем за крпење на база на 

цемент; затварачи и премачкувачи на база на 

цемент за бетонски површини;  

самонивелирачка бетонска облога; подни 

облоги, вклучувајќи и подлоги кои содржат 

абечки агрегати; агрегати за бетон; смеси од 

цемент и агрегати  

 

(111)  26898  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/492 (220)  18/05/2018 

(181)  18/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Спортско здружение САВА СПОРТ 

ПЛУС Скопје 

ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје, 

MK 

(540)  

 

SAVA SPORT PLUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

 

(111)  26900  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/493 (220)  18/05/2018 

(181)  18/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Спортско здружение САВА СПОРТ 

ПЛУС Скопје 

ул. Загребска бр. 28 А/локал 002, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  тиркизна, бела и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

 

(111)  26912  (151)  10/12/2018 

(210)  TM  2018/494 (220)  18/05/2018 

(181)  18/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство, 

дистрибуција, трговија и услуги ПРОХАРТ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Жилн Верн бр. 12 б, Кисела Вода, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 16  хартија и производи од хартија  

 

(111)  26914  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/498 (220)  18/05/2018 

(181)  18/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи 

за калење и заварување; хемиски материи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; лепливи материи што 

се користат во индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од ’рѓа и гниење на дрвото; материи 

за боење; средства за нагризување; сурови 

природни смоли; метали во листови и во прав 

за сликарите, декоратерите, печатарите и 

уметниците  

кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); муридии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени содругите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна заживотни; пивски 

слад  

 

(111)  26917  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/500 (220)  22/05/2018 

(181)  22/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје 

ул. Петар Маџуков 1536, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, портокалова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 
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и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца; млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жита; 

леб, производи од тесто и слатки; сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашокза 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(111)  26902  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/501 (220)  23/05/2018 

(181)  23/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Lutosa 

Zone Industrielle Vieux Pont  5, 7900 LEUZE-

EN-HAINAUT, BE 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

LUTOSA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; производи од 

компир и производи на база на компир, 

вкпучувајќи компирови снегулки, закуски од 

компир, претходно варени компири, крокети, 

пржени компири, претходно испржени 

компири, замрзнати компири, компиров чипс, 

галети и палачинки од компир; преработени 

производи од компири; замрзнати 

преработени производи од компири; 

производи од сладок компир и производи на 

база на сладок компир, вклучувајќи снегулки 

од сладок компир, закуски од сладок компир, 

претходно варени слатки компири, крокети, 

пржени слатки компири, претходно испржени 

слатки компири, замрзнати слатки компири, 

чипси од сладок компир, галети и палачинки 

од сладок компир; преработени производи од 

сладок компир; замрзнати преработени 

производи од сладок компир; подготвени, 

варени, свежи, конзервирани или замрзнати 

јадења и подоготовки на база на зеленчук, 

скроб, компири и слатки компири  

 

(111)  26926  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/502 (220)  23/05/2018 

(181)  23/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје 

ул. Орце Николов бр. 137/2, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; апарати и 

инструменти за спроведување, вклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контролирање на електрицитетот; 

апарати за снимање, пренос и репродукција 

на звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, компактни 

дискови, ДВД-а и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 
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активираат со монети или жетони, регистар 

каси, машини за сметање, опрема за 

обработка на податоци, компјутери; 

компјутерски софтвер; апарати за гаснење 

пожар  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи;  

особено малопродажба и големопродажба на 

заштитна и работна облека и опрема  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  26918  (151)  13/12/2018 

(210)  TM  2018/507 (220)  28/05/2018 

(181)  28/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  GUANGZHOU XIN JUE NENG 

ELECTRONIC LIMITED 

Room 4B001,4/F, No. 28,30,32, XiDi ErMa 

Road, LiWan District, GuangZhou, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  полначи за електрични батерии; 

звучници; навлаки за лаптоп; навлаки за 

паметни телефони; футроли за паметни 

телефони; Преносливи мултимедијални 

читачи, плеери; слушалки; полначи за 

батерии; акомулатори, електрични; стапчиња 

за селфи фотографии [рачни моноподи]; 

видеокамери; електрични адаптери; 

заштитни фолии приспособени за паметни 

телефони; мобилни телефони; приклучоци, 

штекери, и други електрични спојки; шлемови 

за виртуелна реалност; електрични жици; 

УСБ-приклучоци; конектори за електрични 

водови; полначи за електрични батерии  

 

(111)  26910  (151)  11/12/2018 

(210)  TM  2018/508 (220)  28/05/2018 

(181)  28/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за маркетинг консалтинг и 

услуги НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје 

ул. Прашка 13/2-19, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни производи; чоколада; 

пралини  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

услуги на продажба на големо и мало, увоз-

извоз со чоколадни производи, чоколада, 

пралини  

 

(111)  26934  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/512 (220)  30/05/2018 

(181)  30/05/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  Друштво за производство трговија 

на големо и мало увоз-извоз и услуги 

НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола 

ул. Воден бр. 17, 7000, Битола, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  слики (ликовна уметност), портрети, 

платна (слики врамени или неврамени), 

прецртани слики, литографски уметнички 

дела, графички слики и модели, графички 

цртежи, графички репродукции, гравирани 

уметнички предмети, акварели, бакрорез  

кл. 21  уметнички дела од порцелан теракота 

или стакло  

кл. 42  утврдување автентичност на 

уметнички дела, уметнички дизајн, 

дизајнирање,  индустриски дизајн, графички 

дизајн, дизајнирање облека, дизајнирање 

амбалажи  

 

(111)  26941  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/518 (220)  01/06/2018 

(181)  01/06/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  SANOFI PASTEUR EUROPE 

14 Espace Henry Vallée, 69007, Lyon, FR 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

REVAXIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, вакцини  

 

(111)  26942  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/519 (220)  01/06/2018 

(181)  01/06/2028 

(450)  31/12/2018 

(300)  2018 00139  02/02/2018  AZ 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замена за тутун (не е за 

медицински цели); пури, цигарилос; запалки; 

кибрити; артикли за пушачи; хартија за 

виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за 

цигари; џебен апарат за виткање цигари; 

рачни машини за полнење на тутун во 

хартиени обвивки; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; производи 

одтутун наменети за загревање  

 

(111)  26940  (151)  19/12/2018 

(210)  TM  2018/523 (220)  05/06/2018 

(181)  05/06/2028 

(450)  31/12/2018 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

GLO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на малопродажна продавница 

во врска со продажба на е-цигари, 

електронски цигари, лични вапоризери и 

ароми и течни раствори за нив, уреди и нивни 
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делови за загревање на тутун и/или на замена 

за тутун за инхалација, тутунски производи 

што се загреваат, тутун, артикли за пушачи, 

кибрит  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510
) (111) 

1 26914 

1 26946 

1 26951 

1 26952 

2 26914 

3 26909 

3 26914 

3 26919 

3 26951 

3 26952 

3 26953 

3 26954 

5 26894 

5 26897 

5 26899 

5 26914 

5 26919 

5 26928 

5 26938 

5 26939 

5 26941 

5 26953 

5 26954 

5 26955 

5 26956 

5 26957 

6 26901 

6 26906 

7 26933 

7 26946 

8 26933 

9 26918 

9 26926 

9 26931 

9 26932 

9 26933 

10 26953 

10 26954 

11 26932 

11 26946 

12 26916 

12 26929 

16 26911 

16 26912 

16 26927 

16 26934 

17 26946 

19 26901 

19 26906 

19 26946 

21 26934 

24 26953 

24 26954 

25 26919 

27 26929 

29 26902 

29 26914 

29 26917 

29 26919 

30 26903 

30 26905 

30 26907 

30 26908 

30 26910 

30 26914 

30 26915 

30 26917 

30 26919 

30 26920 

30 26936 

30 26944 

30 26947 

30 26948 

30 26950 

30 26956 

30 26957 

31 26914 

31 26919 

32 26905 

32 26917 

32 26919 

32 26956 

33 26904 

33 26919 

34 26942 

34 26949 

35 26892 

35 26895 

35 26896 

35 26903 

35 26905 

35 26907 

35 26910 

35 26917 

35 26919 

35 26920 

35 26921 

35 26922 

35 26923 

35 26926 

35 26927 

35 26928 

35 26931 

35 26935 

35 26937 

35 26940 

35 26945 

35 26949 

35 26950 

35 26951 

35 26952 

35 26957 

36 26901 

36 26906 

37 26901 

37 26906 

37 26931 

38 26895 

38 26931 

38 26937 

39 26907 

39 26919 

39 26947 

39 26948 

39 26950 

41 26895 

41 26896 

41 26898 

41 26900 

41 26904 

41 26921 

41 26922 

41 26923 

41 26925 



 

 

262 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

41 26927 

41 26930 

41 26937 

41 26943 

42 26892 

42 26901 

42 26906 

42 26913 

42 26931 

42 26934 

43 26891 

43 26896 

43 26904 

43 26905 

43 26920 

43 26924 

43 26935 

43 26936 

44 26911 

45 26921 

45 26922 

45 26923 

45 26926 

45 26945 

 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

Arcor S.A.I.C. 26908 MK/T/2018/0316 

British American Tobacco (Brands) Limited, 26940 MK/T/2018/0523 

EMONA Sh.p.k. export-import 26919 MK/T/2017/0640 

Fortex Nutraceuticals LTD Sofia 26928 MK/T/2015/1198 

GUANGZHOU XIN JUE NENG ELECTRONIC LIMITED 26918 MK/T/2018/0507 

Halil Irfan Bumin 26901 MK/T/2016/0853 

Halil Irfan Bumin 26906 MK/T/2017/0630 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd 26916 MK/T/2018/0099 

IGLA Sh.p.k 26949 MK/T/2017/1155 

KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI 26938 MK/T/2018/0243 

KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI 26953 MK/T/2018/0422 

KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI 26954 MK/T/2018/0423 

Laticrete International, Inc., A Connecticut Corporation 26946 MK/T/2018/0462 

Lutosa 26902 MK/T/2018/0501 

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey Corporation 26911 MK/T/2017/0963 

NPT "KAMILA" Sh.P.K. 26903 MK/T/2018/0367 

PLIVA Hrvatska d.o.o. 26894 MK/T/2018/0421 

Rothmans of Pall Mall Limited 26942 MK/T/2018/0519 

S.C. Johnson & Son, Inc. 26909 MK/T/2018/0327 

SANOFI PASTEUR EUROPE 26941 MK/T/2018/0518 

SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD. 26933 MK/T/2012/1356 

Slow Food International 26927 MK/T/2018/0352 

Адвокат Блаже Крчински 26945 MK/T/2018/0302 

Билјана Додева - Христовска 26921 MK/T/2018/0225 

Билјана Додева - Христовска 26922 MK/T/2018/0226 
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Билјана Додева - Христовска 26923 MK/T/2018/0227 

Бојан Јовановски 26937 MK/T/2018/0209 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт 26956 MK/T/2011/1372 

ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт 26935 MK/T/2015/0775 

ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР дооел Скопје 26904 MK/T/2017/1066 

Дарко Гелев 26895 MK/T/2018/0146 

Друштво за информатички инжињеринг СЕКОНД ПИКСЕЛ ДООЕЛ 
Гевгелија 

26913 MK/T/2018/0373 

Друштво за консалтинг и софтверски услуги СОЛУШОНЕЈД 
ДООЕЛ Скопје 

26892 MK/T/2018/0426 

Друштво за маркетинг консалтинг и услуги НАВИГАТОРС ДООЕЛ 
Скопје 

26910 MK/T/2018/0508 

Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски 
производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци 

26947 MK/T/2015/0232 

Друштво за производство и промет со мелнички и пекарски 
производи ЖИТО ЈУГ АД увоз извоз Кавадарци 

26948 MK/T/2015/0233 

Друштво за производство трговија на големо и мало увоз-извоз 
и услуги НАДЈА ПЕТРОВИЌ ДООЕЛ Битола 

26934 MK/T/2018/0512 

Друштво за производство, дистрибуција, трговија и услуги 
ПРОХАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

26912 MK/T/2018/0494 

Друштво за производство, промет и услуги ВИКТОРИА ВАИТ ДОО 
увоз-извоз Скопје 

26957 MK/T/2010/0068 

Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

26952 MK/T/2018/0460 

Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕРПЕТ Благоја 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

26951 MK/T/2018/0461 

Друштво за производство, трговија и транспорт ПРИМА ФУД 
ДООЕЛ експорт-импорт Илинден 

26944 MK/T/2018/0329 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

26936 MK/T/2017/0023 

Друштво за производство, трговија и услуги КАРПА НА ЕВРОПА 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

26931 MK/T/2017/0730 

Друштво за производство, трговија, услуги и продажба 
КИНОСЕНС ДОО Скопје 

26891 MK/T/2017/0900 

Друштво за трговија на мало и големо со САМАД-АС ДООЕЛ  
експорт-импорт Скопје 

26929 MK/T/2018/0317 

Здружение Ски клуб ПОЛАР Скопје 26943 MK/T/2018/0458 

Здружение за спорт ОФФ РОУД КЛУБ ПЕЛИСТЕР, Битола 26925 MK/T/2018/0240 

Здрушение за модни танци ИТ ДА БИТ Скопје 26930 MK/T/2016/0847 

ЛАЈФВОЧ МК ДООЕЛ Скопје 26924 MK/T/2017/0058 

М ХОУСЕ ДООЕЛ  26905 MK/T/2018/0072 

Меглена Димишкова 26920 MK/T/2017/0792 

Нада Милошеска 26896 MK/T/2018/0224 

ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје 26926 MK/T/2018/0502 

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје 26917 MK/T/2018/0500 
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Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје 26898 MK/T/2018/0492 

Спортско здружение САВА СПОРТ ПЛУС Скопје 26900 MK/T/2018/0493 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 
ЕВЕРГРИН ЕНЕРЏИ ДОО 

26932 MK/T/2018/0197 

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и 
мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје 

26915 MK/T/2017/0493 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 

26939 MK/T/2018/0354 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 

26899 MK/T/2018/0408 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 

26897 MK/T/2018/0409 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
Скопје 

26914 MK/T/2018/0498 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. 
Д. - Скопје 

26955 MK/T/2009/0009 

Цаноска Љејља  26907 MK/T/2018/0286 

Цаноска Љејља  26950 MK/T/2018/0287 
 

 

ПРОМЕНИ 
 

 

(111) 607 

(732) BENSON & HEDGES (OVERSEAS) 

LIMITED 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

 

(111) 6304 

(732) SYNGENTA LIMITED 

Syngenta, Jelott's Hill International 

Research Center, Bracknell, Berkshire, RG42 

6EY, GB 

 

(111) 1418 

(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

(111) 1433 

(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

(111) 1459 

(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

(111) 4304 

(732) COGNIS IP Management GmbH  

Rheinpromenade 1, , 40789, Monheim, DE 

 

(111) 1750 

(732) ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

GBS Plaza Cnr. La Salette & Royal Roads 

Grand Bay, MU 

 

(111) 4557 

(732) Diamond Foods, LLC 

1050 S. Diamond Street, Stockton, California 

95205, US 
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(111) 6589 

(732) Affinity Petcare S.A. 

Plaza Europa 54-56, 0802 L' Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona, ES 

 

(111) 8008 

(732) The DIRECTV Group, Inc 

2250 East Imperial Highway, El Segundo, 

California 90245, US 

 

(111) 7416 

(732) SSB Manufacturing Company 

One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta, 

Georgia 30328-5369, US 

 

(111) 7416 

(732) Simmons Bedding Company 

One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta, 

Georgia 30328-5369, US 

 

(111) 7522 

(732) Simmons Bedding Company 

One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta, 

Georgia 30328-5369, US 

 

(111) 7522 

(732) SSB Manufacturing Company 

One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta, 

Georgia 30328-5369, US 

 

(111) 7415 

(732) SSB Manufacturing Company 

One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta, 

Georgia 30328-5369, US 

 

(111) 7415 

(732) Simmons Bedding Company 

One Concourse Parkway, Suite 600, Atlanta, 

Georgia 30328-5369, US 

 

(111) 7496 

(732) PASABAHCE CAM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Icmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi, No: 

44/A 34947 Tuzla, Istanbul, TR 

 

(111) 7358 

(732) BELUPO lijakovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

 

(111) 7511 

(732) Daimler AG 

Epplestrasse 225, 70546, Stuttgart, DE 

 

(111) 7432 

(732) Daimler AG 

Epplestrasse 225, 70546, Stuttgart, DE 

 

(111) 7379 

(732) Daimler AG 

Epplestrasse 225, 70546, Stuttgart, DE 

 

(111) 7500 

(732) ZITO d.o.o  

Smartinska  cesta 154, 1529, Lubljana, SI 

 

(111) 7339 

(732) MBE Worldwide S.p.A 

Viale Lunigiana 35/37, 20125, Milano, IT 

 

(111) 10135 

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

A.S. 

Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No: 11, 

41400 Gebze-Kocaeli, TR 

 

(111) 7983 

(732) HEMOFARM KONCERN 

AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put, Vrsac, RS 

 

(111) 7983 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS 
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(111) 7609 

(732) Novartis International Pharmaceutical 

AG 

Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel, CH 

 

(111) 7564 

(732) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo , JP 

 

(111) 7622 

(732) General Re Corporation 

120 Long Ridge Road, Stamford, 

Connecticut 06902, US 

 

(111) 7756 

(732) CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

 

(111) 11313 

(732) Друштво за трговија и услуги 

СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11698 

(732) Друштво за трговија и услуги 

СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11028 

(732) Tsvetan Stefanov Lukanov 

ob. Botevgrad, gr. Botevgrad, ul. 6ti 

Septemvri No. 13, Sofia district, BG 

 

(111) 11601 

(732) Affinity Petcare S.A. 

Plaza Europa 54-56, 0802 L' Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona, ES 

 

(111) 11439 

(732) Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија со 

заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ 

Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 

2/2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 11529 

(732) Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија со 

заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ 

Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 

2/2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14298 

(732) Друштво за фармацевтско хемиски 

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 

ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14475 

(732) Pfizer Health AB 

Vetenskapsvagen 10, S-19190 Sollentuna, 

SE 

 

(111) 13854 

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago IL 60654, US 

 

(111) 14468 

(732) Interpacific International Limited 

Trinity Place Annex, Corner of Frederick & 

Shirley Streets, P.O. Box N-4805, Nassau, BS 

 

(111) 14464 

(732) Interpacific International Limited 

Trinity Place Annex, Corner of Frederick & 

Shirley Streets, P.O. Box N-4805, Nassau, BS 

 

(111) 14419 

(732) Наталија Накова 
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ул. Св. Кирил и методиј бр. 48/5/9, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 14641 

(732) Kate Spade LLC. a Delaware 

Corporation 

2 Park Avenue, 8th FI, New York, New York 

10016, US 

 

(111) 14402 

(732) VIENNA INSURANCE GROUP AG 

Winer Versicherung Gruppe 

Schottenring 30, , 1010, Wien, AT 

 

(111) 15090 

(732) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

 

(111) 15463 

(732) GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 

4101 Research Commons, 79 TW Alexander 

Drive, Research Triangle Park, NC 27709, US 

 

(111) 14771 

(732) Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 бр. 44 с. Кадино, 1041 Кадино, 

Скопје, MK 

 

(111) 15376 

(732) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 15091 

(732) CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

 

(111) 14962 

(732) CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

 

(111) 14938 

(732) CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

 

(111) 15372 

(732) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 15413 

(732) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

 

(111) 18731 

(732) Друштво за трговија и услуги 

СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19207 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 18995 

(732) Друштво за трговија и услуги 

СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19358 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 
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производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19191 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19192 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19199 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23586 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20924 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20495 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20312 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги БЕНЗ ОИЛ ДООЕЛ 

ул. Ленинова бр. бб, ГТЦ/Глобал-2 кат, 

Струмица, MK 

 

(111) 20491 

(732) Приватна здравствена установа - 

ординација по општа стоматологија со 

заботехничка лабораторија „КРУНА МС“ 

Скопје 

Градски Трговски Центар, Кеј 13 Ноември 

2/2, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22468 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20668 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20667 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20889 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 
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производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20666 

(732) Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност и графичко 

производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

Скопје 

ул. Скупи б.б., 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22371 

(732) Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ 

БЕБЕ CRAZY BABY ДООЕЛ експорт-

импорт Тетово 

ул. Тодор Циповски Мерџан бр. 8, Тетово, 

MK 

 

(111) 22106 

(732) Michael Kors (Switzerland) 

International GmbH 

Via Cantonale 18, CH-6928 Manno, CH 

 

(111) 24401 

(732) ACCOR 

82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-

Moulineaux, FR 

 

(111) 24872 

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

 

(111) 24873 

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(111) 4863 

(732) Pioneer Brewing Company Limited 

Porter Tun House, 500 Capability Green, 

Luton , Bedfordshire LU1 3LS, GB 

 

(111) 2603 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheimам 

am Rhein, DE 

 

(111) 2608 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheimам 

am Rhein, DE 

 

(111) 1672 

(732) Epiroc Driling Tools Aktiebolag 

Box 521, 737 25 FAGERSTA, SE 

 

(111) 9411 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 7986 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 6978 
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(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 6917 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 7416 

(732) Dreamwell, Ltd 

3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Ga 

30326, US 

 

(111) 7522 

(732) Dreamwell, Ltd. 

3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Ga 

30326, US 

 

(111) 7415 

(732) Dreamwell, Ltd 

3560 Lenox Road, Suite 1100, Atlanta, Ga 

30326, US 

 

(111) 7339 

(732) MBE Worldwide S.p.A 

Via Carlo Teneca 2 - , 20124, Milano, IT 

 

(111) 7405 

(732) Aspen Global Incorporated 

GBS Plaza, Chr. La Salette & Royal Roads, 

Grand Bay, MU 

 

(111) 8444 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 8454 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 9807 

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 

(UK) IP Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS, GB 

 

(111) 10540 

(732) RELX Inc. a Massachusetts 

corporation 

230 Park Avenue, Seventh Floor, New York, 

New York 10169, US 

 

(111) 12452 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 13108 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 14149 

(732) ZHS IP Europe Sarl 

AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH 

 

(111) 14147 

(732) ZHS IP Europe Sarl 

AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH 

 

(111) 14146 

(732) ZHS IP Europe Sarl 

AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH 

 

(111) 14148 

(732) ZHS IP Europe Sarl 

AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH 

 

(111) 14150 

(732) ZHS IP Europe Sarl 

AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH 
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(111) 14151 

(732) ZHS IP Europe Sarl 

AVENUE REVERDIL 14, 1260 NYON, CH 

 

(111) 14871 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 14325 

(732) Covestro Deutschland AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373, Leverkusen, 

DE 

 

(111) 15288 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 16007 

(732) SCA Tissue France 

151 - 161 Boulevard Victor Hugo, 93400 

Saint Quen, FR 

 

(111) 23686 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 20984 

(732) Сузана Настоска 

Лагадин, 6000, Охрид, MK 

 

(111) 19207 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 17807 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 18012 

(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland 

3013 Lake Drive, Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 19358 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 19191 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 19192 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 19199 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 23586 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 20924 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 20495 
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(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 20312 

(732) ДПТУ ЈАВОР - ТРАНС ДОО 

ул. Ленинова бр. 44, ГТЦ/Глобал 2 кат, 

Струмица, MK 

 

(111) 22468 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20668 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20667 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20889 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20666 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23568 

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП 

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23751 

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП 

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20979 

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП 

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22325 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 21119 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 21118 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 21117 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 21113 

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП 

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21111 

(732) Друштво за производство, промет и 

услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 22548 
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(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21108 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21107 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА АД Скопје 

ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21345 

(732) Maxfit Technology Co., Ltd. 

Suite 102, Ground Floor, Blake Building, 

Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, 

BZ 

 

(111) 21345 

(732) Shurjoint Metals Inc 

No. 295, Sec 3, WanDan Rd., WanDan 

Township, Pingtung County 913, TW 

 

(111) 22536 

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH 

 

(111) 23607 

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП 

ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 24410 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 24411 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 24412 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 24413 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 24415 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 24417 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 24418 

(732) BELRON INTERNATIONAL LIMITED 

Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, GB 

 

(111) 26128 

(732) Walmart Apollo, LLC 

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 

72716, US 

 

(111) 26129 

(732) Walmart Apollo, LLC 

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 

72716, US 

 

(111) 26130 

(732) Walmart Apollo, LLC 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 

72716, US 

 

(111) 26131 

(732) Walmart Apollo, LLC 



 

 

274 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 

72716, US 

 

(111) 26132 

(732) Walmart Apollo, LLC 

702 SW 8th Street Bentonville, Arkansas 

72716, US 

 

 
ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ 

 

 

(111) 25474 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџев бр.1-13, П.фах бр.52, 7000, Битола, MK 

 

 

 

 
ИСТЕКУВАЊА 

 
(111) 323 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2014 

 

(111) 395 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/07/2017 

 

(111) 455 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/03/2014 

 

(111) 436 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2017 

 

(111) 437 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/11/2017 

 

(111) 511 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 3076 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 2001 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 953 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 962 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2014 

 

(111) 963 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/12/2017 

 

(111) 980 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/04/2014 

 

(111) 981 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/07/2014 
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(111) 982 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/07/2014 

 

(111) 3880 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/09/2017 

 

(111) 848 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2017 

 

(111) 850 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2017 

 

(111) 1142 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/02/2014 

 

(111) 1145 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/02/2014 

 

(111) 1157 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2014 

 

(111) 1159 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2014 

 

(111) 1164 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2014 

 

(111) 3891 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 3906 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 3381 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 3388 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/12/2014 

 

(111) 3393 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/08/2014 

 

(111) 3399 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2014 

 

(111) 3933 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 3935 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/03/2014 

 

(111) 3941 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/03/2017 

 

(111) 3109 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/08/2014 

 

(111) 3112 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2017 

 

(111) 3115 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/05/2014 
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(111) 2930 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/12/2017 

 

(111) 2934 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/04/2017 

 

(111) 1879 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/05/2014 

 

(111) 1880 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 1474 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2017 

 

(111) 3013 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/06/2017 

 

(111) 3023 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/12/2017 

 

(111) 2527 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/09/2017 

 

(111) 2528 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/03/2014 

 

(111) 1079 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 1073 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/04/2014 

 

(111) 642 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/01/2014 

 

(111) 643 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/01/2014 

 

(111) 644 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/01/2014 

 

(111) 571 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/01/2014 

 

(111) 572 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/01/2014 

 

(111) 709 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/01/2014 

 

(111) 575 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/01/2014 

 

(111) 648 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/01/2014 

 

(111) 649 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/01/2014 

 

(111) 678 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/01/2014 

 

(111) 3597 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/02/2014 

 

(111) 821 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/02/2014 

 

(111) 791 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/02/2014 

 

(111) 795 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/02/2014 

 

(111) 796 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/02/2014 

 

(111) 818 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/02/2014 

 

(111) 3659 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/02/2014 

 

(111) 3660 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/02/2014 

 

(111) 816 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/02/2014 

 

(111) 838 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/02/2014 

 

(111) 3665 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/02/2014 

 

(111) 630 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/02/2014 

 

(111) 771 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/03/2014 

 

(111) 778 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/03/2014 

 

(111) 783 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/03/2014 

 

(111) 3604 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2014 

 

(111) 3605 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2014 

 

(111) 3635 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/03/2014 

 

(111) 3611 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/03/2014 

 

(111) 3617 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/03/2014 

 

(111) 3621 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/04/2014 

 

(111) 3693 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/04/2014 
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(111) 4836 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/04/2014 

 

(111) 3714 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2014 

 

(111) 3771 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2014 

 

(111) 3716 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2014 

 

(111) 3717 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2014 

 

(111) 3718 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2014 

 

(111) 3719 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2014 

 

(111) 3720 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2014 

 

(111) 3724 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2014 

 

(111) 3728 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2014 

 

(111) 3736 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/04/2014 

 

(111) 3761 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/05/2014 

 

(111) 3745 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/05/2014 

 

(111) 3762 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/05/2014 

 

(111) 299 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2014 

 

(111) 3811 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/05/2014 

 

(111) 3824 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/05/2014 

 

(111) 3819 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/05/2014 

 

(111) 3842 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/06/2014 

 

(111) 4871 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2014 

 

(111) 4868 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2014 
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(111) 4910 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2014 

 

(111) 4946 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/06/2014 

 

(111) 5938 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2014 

 

(111) 5344 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/07/2014 

 

(111) 5376 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/07/2014 

 

(111) 5334 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/08/2014 

 

(111) 5336 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/08/2014 

 

(111) 5327 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/08/2014 

 

(111) 5328 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/08/2014 

 

(111) 5329 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/08/2014 

 

(111) 6041 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/08/2014 

 

(111) 6040 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/08/2014 

 

(111) 5930 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/08/2014 

 

(111) 5765 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/08/2014 

 

(111) 5518 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/09/2014 

 

(111) 5386 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/09/2014 

 

(111) 5364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/09/2014 

 

(111) 5587 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/09/2014 

 

(111) 5457 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/10/2014 

 

(111) 5458 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/10/2014 

 

(111) 5456 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/10/2014 

 

(111) 5801 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/10/2014 

 

(111) 5861 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/10/2014 

 

(111) 5531 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/11/2014 

 

(111) 5533 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2014 

 

(111) 2637 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 6063 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 4077 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 4086 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/01/2014 

 

(111) 4093 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/08/2014 

 

(111) 1906 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/07/2017 

 

(111) 4126 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/10/2014 

 

(111) 4135 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/02/2014 

 

(111) 4136 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/04/2017 

 

(111) 1174 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 1179 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2017 

 

(111) 1180 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2017 

 

(111) 1185 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2017 

 

(111) 1187 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/12/2014 

 

(111) 1194 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 1195 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 1208 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 1215 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2017 
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(111) 1220 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 1104 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 2963 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/07/2017 

 

(111) 2978 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/07/2017 

 

(111) 2541 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/04/2014 

 

(111) 6337 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2014 

 

(111) 6338 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2014 

 

(111) 4190 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 

 

(111) 4222 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2014 

 

(111) 4226 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2017 

 

(111) 1926 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/01/2014 

 

(111) 3338 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2017 

 

(111) 2571 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/04/2014 

 

(111) 2580 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 4272 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/07/2017 

 

(111) 1577 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 1625 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 1631 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2017 

 

(111) 2604 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 2605 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 1234 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 
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(111) 1248 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/02/2014 

 

(111) 1405 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/12/2014 

 

(111) 1406 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/03/2014 

 

(111) 1410 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 

 

(111) 1419 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/12/2014 

 

(111) 1420 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/12/2014 

 

(111) 1660 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/02/2014 

 

(111) 6342 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 1965 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/01/2014 

 

(111) 1966 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2014 

 

(111) 1665 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2017 

 

(111) 1683 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 1685 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 1686 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 1256 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/09/2017 

 

(111) 3002 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 3039 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/08/2017 

 

(111) 4341 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/07/2017 

 

(111) 1316 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 1327 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2017 

 

(111) 1723 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2017 

 

(111) 2134 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 

 

(111) 2156 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 2811 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/06/2017 

 

(111) 2824 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 2714 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 2725 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 4505 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 2178 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 2249 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/06/2017 

 

(111) 2283 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 2303 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/05/2017 

 

(111) 2677 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 2688 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 4699 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 2364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2017 

 

(111) 2365 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 2865 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 

 

(111) 3300 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 2444 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 4794 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/07/2017 

 

(111) 4812 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 

 

(111) 4815 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 
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(111) 4817 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/08/2017 

 

(111) 7033 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2006 

 

(111) 7038 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2006 

 

(111) 7037 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2006 

 

(111) 7419 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2017 

 

(111) 7352 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2017 

 

(111) 7353 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/03/2017 

 

(111) 7514 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 7535 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 7538 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 7539 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 7540 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 7361 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/03/2017 

 

(111) 7381 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/03/2017 

 

(111) 7547 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/03/2017 

 

(111) 9093 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/03/2017 

 

(111) 7400 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/03/2017 

 

(111) 7866 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/04/2017 

 

(111) 7867 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/04/2017 

 

(111) 7862 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/04/2017 

 

(111) 7530 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/04/2017 
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(111) 7532 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/04/2017 

 

(111) 7775 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2017 

 

(111) 7403 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2017 

 

(111) 7404 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/04/2017 

 

(111) 8079 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/04/2017 

 

(111) 9699 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/04/2017 

 

(111) 9698 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/04/2017 

 

(111) 7949 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/04/2017 

 

(111) 7588 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/04/2017 

 

(111) 7632 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/04/2017 

 

(111) 7981 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/04/2017 

 

(111) 7603 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 7591 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 7592 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 7619 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/05/2017 

 

(111) 7602 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2017 

 

(111) 7690 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/05/2017 

 

(111) 7641 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/05/2017 

 

(111) 7595 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/05/2017 

 

(111) 8426 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 7645 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/05/2017 

 

(111) 7554 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/05/2017 

 

(111) 7555 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/05/2017 

 

(111) 7577 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/06/2017 

 

(111) 7560 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/06/2017 

 

(111) 7977 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/06/2017 

 

(111) 7769 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/06/2017 

 

(111) 7649 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/06/2017 

 

(111) 8626 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/06/2017 

 

(111) 7984 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/06/2017 

 

(111) 7991 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/07/2017 

 

(111) 7926 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/07/2017 

 

(111) 7615 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/07/2017 

 

(111) 7616 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/07/2017 

 

(111) 7617 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/07/2017 

 

(111) 7179 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/07/2017 

 

(111) 7748 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/07/2017 

 

(111) 7749 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/07/2017 

 

(111) 7751 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/07/2017 

 

(111) 7667 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/07/2017 

 

(111) 7653 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/07/2017 

 

(111) 7683 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2017 

 

(111) 7654 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/08/2017 
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(111) 7669 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/08/2017 

 

(111) 7785 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/08/2017 

 

(111) 7725 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/08/2017 

 

(111) 7755 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/08/2017 

 

(111) 7659 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/08/2017 

 

(111) 7660 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/08/2017 

 

(111) 7688 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/08/2017 

 

(111) 7764 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2017 

 

(111) 7747 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/08/2017 

 

(111) 7694 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/08/2017 

 

(111) 7696 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/08/2017 

 

(111) 7697 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/08/2017 

 

(111) 7691 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/08/2017 

 

(111) 7737 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/08/2017 

 

(111) 7732 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/08/2017 

 

(111) 7733 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/08/2017 

 

(111) 7734 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/08/2017 

 

(111) 7735 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/08/2017 

 

(111) 7704 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 7702 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 7701 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 
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(111) 7700 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 7729 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 7730 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/09/2017 

 

(111) 7902 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/09/2017 

 

(111) 8016 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/09/2017 

 

(111) 7846 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 7845 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/10/2017 

 

(111) 7776 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/10/2017 

 

(111) 7832 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2017 

 

(111) 7884 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/10/2017 

 

(111) 7883 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/10/2017 

 

(111) 7943 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2017 

 

(111) 7937 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/10/2017 

 

(111) 7840 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/11/2017 

 

(111) 7999 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2017 

 

(111) 8000 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2017 

 

(111) 8001 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2017 

 

(111) 8002 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2017 

 

(111) 7998 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2017 

 

(111) 7015 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/12/2007 

 

(111) 7953 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/12/2017 

 

(111) 7960 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/12/2017 

 

(111) 7961 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/12/2017 

 

(111) 7954 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/12/2017 

 

(111) 8035 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2017 

 

(111) 8037 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/12/2017 

 

(111) 7947 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/12/2017 

 

(111) 7596 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/12/2017 

 

(111) 8066 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2017 

 

(111) 8023 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 8072 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/12/2017 

 

(111) 8007 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/12/2017 

 

(111) 8028 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/12/2017 

 

(111) 8032 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/12/2017 

 

(111) 9922 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2010 

 

(111) 10470 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2011 

 

(111) 18753 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 

 

(111) 18755 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 

 

(111) 18756 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 

 

(111) 18757 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 

 

(111) 18758 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 

 

(111) 18764 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 

 

(111) 18765 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2017 
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(111) 14344 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/01/2017 

 

(111) 14356 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/01/2017 

 

(111) 14571 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/01/2017 

 

(111) 14570 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/01/2017 

 

(111) 14569 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/01/2017 

 

(111) 14352 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/01/2017 

 

(111) 14618 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/01/2017 

 

(111) 15255 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/01/2017 

 

(111) 14108 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2017 

 

(111) 14111 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2017 

 

(111) 14107 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2017 

 

(111) 14396 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2017 

 

(111) 14397 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2017 

 

(111) 14144 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/01/2017 

 

(111) 14064 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/01/2017 

 

(111) 14399 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/01/2017 

 

(111) 14382 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/01/2017 

 

(111) 14310 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/01/2017 

 

(111) 14311 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/01/2017 

 

(111) 14362 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2017 

 

(111) 14037 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2017 
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(111) 14214 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2017 

 

(111) 14658 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2017 

 

(111) 14458 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/01/2017 

 

(111) 14459 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/01/2017 

 

(111) 14457 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/01/2017 

 

(111) 15527 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2017 

 

(111) 15921 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/01/2017 

 

(111) 14510 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/01/2017 

 

(111) 14526 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/01/2017 

 

(111) 14527 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/01/2017 

 

(111) 14461 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/01/2017 

 

(111) 14453 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/01/2017 

 

(111) 14452 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/01/2017 

 

(111) 14451 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2017 

 

(111) 14652 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2017 

 

(111) 14444 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2017 

 

(111) 14645 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2017 

 

(111) 14505 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/03/2017 

 

(111) 15188 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/03/2017 

 

(111) 14401 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2017 

 

(111) 14485 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2017 

 

(111) 14328 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/03/2017 

 

(111) 15121 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/03/2017 

 

(111) 23772 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/03/2017 

 

(111) 15135 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2017 

 

(111) 14869 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2017 

 

(111) 16944 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2017 

 

(111) 13341 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/03/2017 

 

(111) 15453 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/03/2017 

 

(111) 16081 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/03/2017 

 

(111) 15139 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 15140 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 15590 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 15523 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/03/2017 

 

(111) 15103 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2017 

 

(111) 15122 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2017 

 

(111) 15124 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2017 

 

(111) 15833 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/03/2017 

 

(111) 16312 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/03/2017 

 

(111) 14377 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/03/2017 

 

(111) 14654 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/03/2017 

 

(111) 14337 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/03/2017 

 

(111) 15231 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/03/2017 
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(111) 14758 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/03/2017 

 

(111) 14757 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/03/2017 

 

(111) 14759 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/03/2017 

 

(111) 14400 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/03/2017 

 

(111) 14329 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/03/2017 

 

(111) 14321 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/03/2017 

 

(111) 14486 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/03/2017 

 

(111) 14413 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2017 

 

(111) 14604 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/03/2017 

 

(111) 14568 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/03/2017 

 

(111) 14572 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/03/2017 

 

(111) 14372 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2017 

 

(111) 14373 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2017 

 

(111) 14374 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2017 

 

(111) 15026 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2017 

 

(111) 15142 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2017 

 

(111) 14778 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/04/2017 

 

(111) 15799 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/04/2017 

 

(111) 14361 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2017 

 

(111) 14443 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/04/2017 

 

(111) 14440 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/04/2017 
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(111) 14439 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/04/2017 

 

(111) 14393 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/04/2017 

 

(111) 19515 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/04/2017 

 

(111) 16069 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/04/2017 

 

(111) 14597 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/04/2017 

 

(111) 14619 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/04/2017 

 

(111) 16444 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/04/2017 

 

(111) 15087 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2017 

 

(111) 15083 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/04/2017 

 

(111) 15086 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2017 

 

(111) 14932 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/04/2017 

 

(111) 14762 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 14763 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 14764 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 15205 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 14839 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 15141 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 19935 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2017 

 

(111) 14786 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/04/2017 

 

(111) 14788 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/04/2017 

 

(111) 14787 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/04/2017 

 

(111) 14766 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/04/2017 

 

(111) 14734 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/05/2017 

 

(111) 14312 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/05/2017 

 

(111) 15189 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/05/2017 

 

(111) 15607 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14829 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14825 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14830 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14827 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14828 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14735 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/05/2017 

 

(111) 14388 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/05/2017 

 

(111) 14810 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14809 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14691 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14692 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14693 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14694 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14695 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14898 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 15008 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 

 

(111) 14573 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/05/2017 
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(111) 14933 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/05/2017 

 

(111) 14931 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/05/2017 

 

(111) 14820 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/05/2017 

 

(111) 14617 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/05/2017 

 

(111) 14811 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 14706 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 15025 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 15024 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 15006 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 15007 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/05/2017 

 

(111) 14818 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/05/2017 

 

(111) 16254 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/05/2017 

 

(111) 14806 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/05/2017 

 

(111) 14975 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/05/2017 

 

(111) 14974 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/05/2017 

 

(111) 14880 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/05/2017 

 

(111) 14973 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/05/2017 

 

(111) 15285 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/05/2017 

 

(111) 15286 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/05/2017 

 

(111) 14705 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/05/2017 

 

(111) 16993 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/06/2017 
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(111) 14789 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2017 

 

(111) 15401 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/06/2017 

 

(111) 15256 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/06/2017 

 

(111) 15259 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/06/2017 

 

(111) 15257 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/06/2017 

 

(111) 14893 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/06/2017 

 

(111) 14689 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/06/2017 

 

(111) 15615 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/06/2017 

 

(111) 15200 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 15203 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 15204 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 15206 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 15207 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 14914 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 14912 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 14885 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 14862 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 16394 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/06/2017 

 

(111) 14751 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14750 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14749 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14744 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14747 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14739 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14748 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14745 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14743 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14740 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14741 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 16313 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14913 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14799 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 14798 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 15229 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/06/2017 

 

(111) 15093 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 17973 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 16834 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 15079 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 15765 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 15764 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/06/2017 

 

(111) 14812 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/06/2017 

 

(111) 15078 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/06/2017 

 

(111) 15964 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/06/2017 
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(111) 15137 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 14728 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 14729 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 14855 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 14730 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15109 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 16916 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 16918 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15077 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15452 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15099 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15107 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15106 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15105 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/06/2017 

 

(111) 15548 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/06/2017 

 

(111) 15537 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/06/2017 

 

(111) 14844 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/06/2017 

 

(111) 15115 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2017 

 

(111) 15116 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2017 

 

(111) 15092 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2017 

 

(111) 15100 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2017 
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(111) 14731 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/06/2017 

 

(111) 16300 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/06/2017 

 

(111) 14837 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/06/2017 

 

(111) 14854 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/06/2017 

 

(111) 14857 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/06/2017 

 

(111) 15545 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/07/2017 

 

(111) 14856 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/07/2017 

 

(111) 16155 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/07/2017 

 

(111) 16156 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/07/2017 

 

(111) 16157 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/07/2017 

 

(111) 15031 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 15459 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 14710 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 15271 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 15273 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 15274 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/07/2017 

 

(111) 14790 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/07/2017 

 

(111) 16886 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/07/2017 

 

(111) 14702 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/07/2017 

 

(111) 14755 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/07/2017 

 

(111) 14270 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14268 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14267 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14266 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14251 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14250 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14249 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14265 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14263 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14262 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14261 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14260 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14259 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14257 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14256 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14255 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14254 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14253 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14252 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14248 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14247 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14246 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14245 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 
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(111) 14244 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14243 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14242 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14241 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14240 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14239 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14238 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14237 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14236 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 14833 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 11/07/2017 

 

(111) 15506 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2017 

 

(111) 15941 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/07/2017 

 

(111) 15800 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/07/2017 

 

(111) 14209 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/07/2017 

 

(111) 14678 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/07/2017 

 

(111) 14675 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/07/2017 

 

(111) 14655 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/07/2017 

 

(111) 15111 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2017 

 

(111) 15772 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2017 

 

(111) 15320 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2017 

 

(111) 15138 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/07/2017 
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(111) 15134 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2017 

 

(111) 16164 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2017 

 

(111) 14720 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2017 

 

(111) 16795 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/07/2017 

 

(111) 15391 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2017 

 

(111) 15080 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/07/2017 

 

(111) 14752 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/07/2017 

 

(111) 14665 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/07/2017 

 

(111) 14726 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/08/2017 

 

(111) 14724 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/08/2017 

 

(111) 16150 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2017 

 

(111) 15254 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/08/2017 

 

(111) 14770 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/08/2017 

 

(111) 16035 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/08/2017 

 

(111) 15270 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/08/2017 

 

(111) 15476 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/08/2017 

 

(111) 15475 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/08/2017 

 

(111) 15118 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2017 

 

(111) 15278 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2017 

 

(111) 14977 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/08/2017 

 

(111) 15277 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/08/2017 

 

(111) 15295 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/08/2017 

 

(111) 14795 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/08/2017 

 

(111) 14707 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/08/2017 

 

(111) 15246 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/08/2017 

 

(111) 15245 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/08/2017 

 

(111) 15152 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/08/2017 

 

(111) 15700 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/08/2017 

 

(111) 14849 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/08/2017 

 

(111) 14775 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/08/2017 

 

(111) 14774 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/08/2017 

 

(111) 15961 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/09/2017 

 

(111) 15337 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/09/2017 

 

(111) 15085 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/09/2017 

 

(111) 15560 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/08/2017 

 

(111) 14070 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/09/2017 

 

(111) 14067 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/09/2017 

 

(111) 15534 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2017 

 

(111) 14722 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2017 

 

(111) 15375 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2017 

 

(111) 15367 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2017 

 

(111) 15387 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/09/2017 

 

(111) 15737 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/09/2017 
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(111) 15738 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/09/2017 

 

(111) 15739 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/09/2017 

 

(111) 15366 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/09/2017 

 

(111) 15343 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2017 

 

(111) 14725 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2017 

 

(111) 15525 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/09/2017 

 

(111) 15113 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2017 

 

(111) 15591 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/09/2017 

 

(111) 15785 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/09/2017 

 

(111) 15860 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/09/2017 

 

(111) 17615 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/09/2017 

 

(111) 14877 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/09/2017 

 

(111) 15112 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/09/2017 

 

(111) 14875 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/09/2017 

 

(111) 17676 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/09/2017 

 

(111) 14206 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 20/09/2017 

 

(111) 14712 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/09/2017 

 

(111) 15338 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/09/2017 

 

(111) 15341 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/09/2017 

 

(111) 14944 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/09/2017 

 

(111) 15224 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/09/2017 
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(111) 14685 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/09/2017 

 

(111) 15619 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/09/2017 

 

(111) 16976 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/09/2017 

 

(111) 16048 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/09/2017 

 

(111) 15379 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/09/2017 

 

(111) 15369 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2017 

 

(111) 15305 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2017 

 

(111) 15358 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2017 

 

(111) 15960 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2017 

 

(111) 15368 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/09/2017 

 

(111) 15373 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/10/2017 

 

(111) 16945 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/10/2017 

 

(111) 15386 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/10/2017 

 

(111) 15589 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/10/2017 

 

(111) 15159 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/10/2017 

 

(111) 15222 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2017 

 

(111) 15223 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2017 

 

(111) 15221 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2017 

 

(111) 15651 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/10/2017 

 

(111) 15253 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/10/2017 

 

(111) 15237 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/10/2017 

 

(111) 15236 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/10/2017 

 

(111) 16431 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 16191 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 15727 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 16190 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 16189 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 15279 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 14925 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 10/10/2017 

 

(111) 17895 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2017 

 

(111) 15449 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2017 

 

(111) 15374 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/10/2017 

 

(111) 15530 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/10/2017 

 

(111) 15385 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/10/2017 

 

(111) 15377 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/10/2017 

 

(111) 16768 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2017 

 

(111) 20056 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2017 

 

(111) 15303 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/10/2017 

 

(111) 15306 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2017 

 

(111) 15304 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/10/2017 

 

(111) 15436 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/10/2017 

 

(111) 15532 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/10/2017 

 

(111) 15302 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/10/2017 
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(111) 14292 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2017 

 

(111) 14293 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/10/2017 

 

(111) 15227 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/10/2017 

 

(111) 15228 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/10/2017 

 

(111) 15226 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/10/2017 

 

(111) 15508 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/10/2017 

 

(111) 24853 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2017 

 

(111) 17228 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2017 

 

(111) 14916 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2017 

 

(111) 15195 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2017 

 

(111) 15016 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2017 

 

(111) 15017 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/11/2017 

 

(111) 15232 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15165 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15166 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15168 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15169 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15050 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15052 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/11/2017 

 

(111) 15244 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/11/2017 

 

(111) 15243 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/11/2017 
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(111) 15240 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/11/2017 

 

(111) 15241 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/11/2017 

 

(111) 15242 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/11/2017 

 

(111) 15602 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/11/2017 

 

(111) 15603 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/11/2017 

 

(111) 15604 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/11/2017 

 

(111) 15605 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/11/2017 

 

(111) 15157 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/11/2017 

 

(111) 15156 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 08/11/2017 

 

(111) 15170 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/11/2017 

 

(111) 15027 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/11/2017 

 

(111) 15264 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2017 

 

(111) 15265 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2017 

 

(111) 15266 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2017 

 

(111) 15065 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2017 

 

(111) 14892 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/11/2017 

 

(111) 15190 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/11/2017 

 

(111) 15292 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/11/2017 

 

(111) 15220 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/11/2017 

 

(111) 15214 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 29/11/2017 

 

(111) 14949 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 03/12/2017 

 

(111) 15412 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2017 

 

(111) 15408 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/12/2017 

 

(111) 15417 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/12/2017 

 

(111) 15418 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/12/2017 

 

(111) 15421 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 05/12/2017 

 

(111) 15364 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/12/2017 

 

(111) 15439 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/12/2017 

 

(111) 15568 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/12/2017 

 

(111) 16152 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/12/2017 

 

(111) 15432 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/12/2017 

 

(111) 15538 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 12/12/2017 

 

(111) 15293 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2017 

 

(111) 15213 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 13/12/2017 

 

(111) 15691 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/12/2017 

 

(111) 15309 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/12/2017 

 

(111) 15422 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/12/2017 

 

(111) 15219 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 15013 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 15012 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 15019 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 15018 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 15238 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 
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(111) 15479 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/12/2017 

 

(111) 15414 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/12/2017 

 

(111) 15424 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/12/2017 

 

(111) 15423 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 19/12/2017 

 

(111) 15384 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 15420 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 21/12/2017 

 

(111) 15528 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/12/2017 

 

(111) 15570 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/12/2017 

 

(111) 15978 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2017 

 

(111) 15275 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 14894 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 15184 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 15183 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 15323 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 15322 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 15319 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 15318 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/12/2017 

 

(111) 14908 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/12/2017 

 

(111) 15173 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/01/2018 

 

(111) 15167 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/01/2018 

 

(111) 15291 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2018 
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(111) 15759 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2018 

 

(111) 15175 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2018 

 

(111) 15608 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2018 

 

(111) 15036 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 04/01/2018 

 

(111) 15039 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/01/2018 

 

(111) 15040 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 09/01/2018 

 

(111) 15177 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/01/2018 

 

(111) 15235 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 14/01/2018 

 

(111) 15196 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 15/01/2018 

 

(111) 15663 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15662 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15661 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 16036 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15676 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15669 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15992 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15681 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15996 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15674 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 16000 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15675 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15990 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 16001 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 16006 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 14943 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 14954 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/01/2018 

 

(111) 15465 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/01/2018 

 

(111) 15191 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 17/01/2018 

 

(111) 15564 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/01/2018 

 

(111) 15565 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 18/01/2018 

 

(111) 15559 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/01/2018 

 

(111) 17862 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/01/2018 

 

(111) 15763 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/01/2018 

 

(111) 15762 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 22/01/2018 

 

(111) 15451 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/01/2018 

 

(111) 16771 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/01/2018 

 

(111) 17616 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2018 

 

(111) 15458 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2018 

 

(111) 15457 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2018 

 

(111) 15429 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2018 

 

(111) 15517 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/01/2018 

 

(111) 15153 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/01/2018 

 

(111) 15282 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/01/2018 
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(111) 15198 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 28/01/2018 

 

(111) 15397 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/01/2018 

 

(111) 15180 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2018 

 

(111) 14891 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 31/01/2018 

 

 

 
 

 

 

СПОЈУВАЊА 
 

 

(111) 4557 

(732) Shark Acquisition Sub II, LLC 

1050 S. Diamond Street, Stockton, California 

95205, US 

 

(111) 7589 

(732) RELX Inc. a Massachusetts 

corporation 

230 Park Avenue, Seventh Floor, New York, 

New York 10169, US 

 

(111) 7590 

(732) RELX Inc. a Massachusetts 

corporation 

230 Park Avenue, Seventh Floor, New York, 

New York 10169, US 

 

(111) 21624 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21880 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21705 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23080 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22935 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22874 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 



 

Т р г о в с к и  м а р к и    315 | С т р а н а  

 

 

(111) 23681 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23680 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23679 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23600 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23599 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23598 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23640 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23639 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23636 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 23635 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, MK 

 

 

 

 

 

 



 

 

316 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 
 

(111) 11028   MK/T/ 2002/706      

(111) 15162   MK/T/ 2007/177      

(111) 20984   MK/T/ 2009/92      

 
 

ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 365   (186) 15/07/2023 

 (111) 607   (186) 20/12/2013 

 (111) 607   (186) 20/12/2023 

 (111) 6304   (186) 25/05/2027 

 (111) 1889   (186) 20/03/2027 

 (111) 1418   (186) 14/05/2027 

 (111) 1433   (186) 14/05/2027 

 (111) 1459   (186) 18/05/2027 

 (111) 3030   (186) 06/07/2020 

 (111) 1183   (186) 05/01/2029 

 (111) 1206   (186) 25/08/2027 

 (111) 1210   (186) 25/08/2027 

 (111) 1223   (186) 25/06/2028 

 (111) 1224   (186) 25/04/2028 

 (111) 1086   (186) 15/10/2027 

 (111) 1101   (186) 26/03/2028 

 (111) 1105   (186) 05/11/2027 

 (111) 2952   (186) 30/12/2027 

 (111) 2964   (186) 21/12/2027 

 (111) 4202   (186) 25/05/2027 

 (111) 4215   (186) 27/01/2028 

 (111) 2603   (186) 05/12/2028 

 (111) 4304   (186) 20/04/2027 

 (111) 1672   (186) 10/04/2027 

 (111) 2090   (186) 01/04/2027 

 (111) 2733   (186) 21/12/2027 



 

Т р г о в с к и  м а р к и    317 | С т р а н а  

 

 (111) 1854   (186) 15/07/2027 

 (111) 2162   (186) 25/05/2027 

 (111) 4670   (186) 23/08/2026 

 (111) 4671   (186) 23/08/2026 

 (111) 4672   (186) 25/05/2027 

 (111) 2343   (186) 25/05/2027 

 (111) 2416   (186) 20/11/2027 

 (111) 2447   (186) 30/05/2027 

 (111) 7033   (186) 19/04/2006 

 (111) 7037   (186) 19/04/2006 

 (111) 8008   (186) 08/01/2027 

 (111) 9163   (186) 30/01/2027 

 (111) 7416   (186) 04/02/2027 

 (111) 7522   (186) 04/02/2027 

 (111) 7415   (186) 04/02/2027 

 (111) 9570   (186) 04/02/2027 

 (111) 7493   (186) 13/02/2027 

 (111) 7496   (186) 18/02/2027 

 (111) 7930   (186) 18/02/2027 

 (111) 7358   (186) 24/02/2027 

 (111) 7518   (186) 25/02/2027 

 (111) 7517   (186) 26/02/2027 

 (111) 7631   (186) 28/02/2027 

 (111) 7325   (186) 04/03/2027 

 (111) 7326   (186) 04/03/2027 

 (111) 7329   (186) 04/03/2027 

 (111) 7349   (186) 07/03/2027 

 (111) 7515   (186) 12/03/2027 

 (111) 7858   (186) 12/03/2027 

 (111) 7534   (186) 12/03/2027 

 (111) 7500   (186) 20/03/2027 

 (111) 7401   (186) 20/03/2027 

 (111) 7894   (186) 03/04/2027 

 (111) 7338   (186) 03/04/2027 

 (111) 7339   (186) 07/04/2027 

 (111) 7405   (186) 09/04/2027 
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 (111) 8123   (186) 10/04/2027 

 (111) 8122   (186) 10/04/2027 

 (111) 9458   (186) 11/04/2027 

 (111) 10135   (186) 16/04/2027 

 (111) 7589   (186) 22/04/2027 

 (111) 7590   (186) 22/04/2027 

 (111) 7983   (186) 23/04/2027 

 (111) 8629   (186) 23/04/2027 

 (111) 8630   (186) 23/04/2027 

 (111) 8628   (186) 23/04/2027 

 (111) 7607   (186) 24/04/2027 

 (111) 7608   (186) 24/04/2027 

 (111) 7609   (186) 24/04/2027 

 (111) 7564   (186) 02/06/2027 

 (111) 7597   (186) 13/06/2027 

 (111) 7648   (186) 16/06/2027 

 (111) 9090   (186) 16/06/2027 

 (111) 8627   (186) 24/06/2027 

 (111) 7770   (186) 24/06/2027 

 (111) 7622   (186) 23/07/2027 

 (111) 7655   (186) 31/07/2027 

 (111) 7756   (186) 15/08/2027 

 (111) 7787   (186) 01/09/2027 

 (111) 7789   (186) 03/09/2027 

 (111) 7903   (186) 09/09/2027 

 (111) 7849   (186) 09/10/2027 

 (111) 7875   (186) 09/10/2027 

 (111) 7944   (186) 29/10/2027 

 (111) 8412   (186) 23/10/2028 

 (111) 14204   (186) 23/07/2024 

 (111) 14298   (186) 14/03/2026 

 (111) 14475   (186) 08/05/2026 

 (111) 13854   (186) 27/06/2026 

 (111) 13906   (186) 13/07/2026 

 (111) 14021   (186) 10/08/2026 

 (111) 14468   (186) 08/12/2026 



 

Т р г о в с к и  м а р к и    319 | С т р а н а  

 

 (111) 14464   (186) 11/12/2026 

 (111) 14600   (186) 09/01/2027 

 (111) 14335   (186) 17/01/2027 

 (111) 14843   (186) 25/01/2027 

 (111) 14842   (186) 25/01/2027 

 (111) 16946   (186) 29/01/2027 

 (111) 14456   (186) 29/01/2027 

 (111) 14450   (186) 29/01/2027 

 (111) 14389   (186) 01/02/2027 

 (111) 14357   (186) 02/02/2027 

 (111) 14599   (186) 02/02/2027 

 (111) 15848   (186) 06/02/2027 

 (111) 14442   (186) 08/02/2027 

 (111) 14578   (186) 08/02/2027 

 (111) 14577   (186) 08/02/2027 

 (111) 14379   (186) 20/02/2027 

 (111) 15162   (186) 23/02/2027 

 (111) 14419   (186) 26/02/2027 

 (111) 14320   (186) 01/03/2027 

 (111) 14307   (186) 02/03/2027 

 (111) 14431   (186) 02/03/2027 

 (111) 14407   (186) 05/03/2027 

 (111) 14392   (186) 05/03/2027 

 (111) 14641   (186) 05/03/2027 

 (111) 14325   (186) 15/03/2027 

 (111) 14366   (186) 21/03/2027 

 (111) 14365   (186) 26/03/2027 

 (111) 14684   (186) 27/03/2027 

 (111) 14793   (186) 03/04/2027 

 (111) 14408   (186) 16/04/2027 

 (111) 14402   (186) 18/04/2027 

 (111) 14934   (186) 20/04/2027 

 (111) 15090   (186) 29/05/2027 

 (111) 14805   (186) 30/05/2027 

 (111) 14804   (186) 30/05/2027 

 (111) 14803   (186) 30/05/2027 
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 (111) 16009   (186) 05/06/2027 

 (111) 14690   (186) 11/06/2027 

 (111) 16007   (186) 19/06/2027 

 (111) 15463   (186) 20/06/2027 

 (111) 15117   (186) 27/06/2027 

 (111) 14708   (186) 10/07/2027 

 (111) 14905   (186) 16/07/2027 

 (111) 14853   (186) 27/07/2027 

 (111) 14848   (186) 27/07/2027 

 (111) 14870   (186) 27/07/2027 

 (111) 14847   (186) 27/07/2027 

 (111) 14860   (186) 27/07/2027 

 (111) 14858   (186) 27/07/2027 

 (111) 14859   (186) 27/07/2027 

 (111) 14861   (186) 27/07/2027 

 (111) 14670   (186) 27/07/2027 

 (111) 14682   (186) 27/07/2027 

 (111) 14701   (186) 27/07/2027 

 (111) 14664   (186) 27/07/2027 

 (111) 14666   (186) 27/07/2027 

 (111) 14669   (186) 27/07/2027 

 (111) 14727   (186) 06/08/2027 

 (111) 14978   (186) 20/08/2027 

 (111) 14980   (186) 20/08/2027 

 (111) 14981   (186) 20/08/2027 

 (111) 14982   (186) 20/08/2027 

 (111) 15339   (186) 06/09/2027 

 (111) 14771   (186) 07/09/2027 

 (111) 15695   (186) 10/09/2027 

 (111) 15881   (186) 18/09/2027 

 (111) 15314   (186) 02/10/2027 

 (111) 15672   (186) 10/10/2027 

 (111) 14979   (186) 26/10/2027 

 (111) 16577   (186) 01/11/2027 

 (111) 15091   (186) 02/11/2027 

 (111) 14962   (186) 02/11/2027 



 

Т р г о в с к и  м а р к и    321 | С т р а н а  

 

 (111) 14938   (186) 05/11/2027 

 (111) 14911   (186) 08/11/2027 

 (111) 14947   (186) 30/11/2027 

 (111) 18652   (186) 15/05/2028 

 (111) 15817   (186) 21/05/2028 

 (111) 16896   (186) 26/01/2029 
 

 



 

 

И н д у с т р и с к и  д и з а ј н   322 | С т р а н а  
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

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. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

(21) ID  2018/25  (45) 31/12/2018 

(22) 25/09/2018    

(28) 15 (петнаесет) дизајни, тродимензионални 

(72) Nikushev Daniel 

(73) Nikushev Daniel 

Kohlbruck 5b Passau 94036, DE 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

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

(51) 07-01 

(54) "Чаши"  

 



 

 

324 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н
   
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 
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31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  



 

 

326 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н
   
 

31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 
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31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

(21) ID  2018/27  (45) 31/12/2018 

(22) 10/10/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 

(73) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 

БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ,, MK 

(51) 12-16 

(54) "РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ"  

 

 

            

 

 



 

 

328 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  д и з а ј н
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(21) ID  2018/30  (45) 31/12/2018 

(22) 07/11/2018    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Ванчо Видиќевски 

(73) ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид 

ул. 15 Корпус бр. 10 - комплекс Слобода, MK 

(51) 09-03 

(54) "Kозметичка кутија"  
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31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018  

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

 

(51) (21) 

07-01 MK/I/2018/0025 

09-03 MK/I/2018/0030 

12-16 MK/I/2018/0027 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Nikushev Daniel MK/I/2018/0025 

ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР MK/I/2018/0027 

ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид MK/I/2018/0030 
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31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени 
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 849  (45) 31/12/2018 

(21) ID  2015/20 (22) 26/11/2015    

(18) 26/11/2020 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален   

(72) Цветкоски Гоце (ул. Сирма Војвода 3-13, 6000 Охрид) 

(73) Цветкоски Гоце 

ул. Сирма Војвода 3-13, 6000 Охрид, MK 

(51) 09-01 

(54) ШИШЕ 
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31 Декември 2018 Гласник Бр. 12/2018 
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(11) 847  (45) 31/12/2018 

(21) ID  2018/11 (22) 03/04/2018    

(18) 03/04/2023 

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални  

(72) Елена Пазарџиевска (ул. Орце Николов бр. 118а-1/2 1000 Скопје) 

(73) Елена Пазарџиевска 

ул. Орце Николов 118а-1/2 1000 Скопје, MK 

(51) 08-10 

(54) "Држач за велосипеди"  
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(11) 848  (45) 31/12/2018 

(21) ID  2018/15 (22) 04/05/2018    

(18) 04/05/2023 

(28) 5 (дизајни), тродимензионални  

(30) EM 004716090  20/02/2018  -- 

(72) Kathrin Mangold (Parkstrasse 10, 88410 Bad Wurzach) 

(73) mikamoco GERMANY e. K., 

Kathrin Mangold 

Parkstrasse 10, 88410 Bad Wurzach,, DE 

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(51) 06-04 

(54) ПОЛИЦИ И МАСИ 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

06-04 MK/I/2018/0015 

08-10 MK/I/2018/0011 

09-01 MK/I/2015/0020 

 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (11) (21) 

"mikamoco GERMANY e. K., Kathrin Mangold" 848 MK/I/2018/0015 

Елена Пазарџиевска 847 MK/I/2018/0011 

Цветкоски Гоце 849 MK/I/2015/0020 

 

 

ОБНОВУВАЊА 

 
(111) 392    (186) 13/11/2023 
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ЗАСТАПНИЦИ 

БРИШЕЊЕ 
 

195. Нина Петковска, адвокат 
ул. “Скопска” бр. 15/2-4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3117 366 
e-mail: nina@petkovska.com.mk 

mailto:nina@petkovska.com.mk
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