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Патенти / Patentat

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ /
SHPALLJE ZYRTARE
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ
DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.
/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë
industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi
Industriale për njohjen e asaj të drejte.
Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për
tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në
përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht
nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të
drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse
gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të
mëvonshme.
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Патенти / Patentat

ПАТЕНТИ / PATENTAT
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në
përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të
dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe
abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet
pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të
dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse
është paguar tarifa e paraparë.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e
patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë
në INID.
(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit
(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:
А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi
А2-дополнителен патент/patentë shtesë
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për
patentën evropjanë
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një
patente evropiane me pretendime të modifikuara
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit
(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të
Patentave (KNP)
2

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

Патенти / Patentat

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - YU број на
пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ
(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
(74) Застапник / Përfaqësues
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) /
Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) / Aplikimi
ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i
patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
3
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Генераторот на слободна енергија
претставува вертикално или хоризонтално
поставен магнетизиран цилиндричен прстен,
кој осцилира околу својата оска и
синусоидално ја менува својата аголна
брзина. Околу цилиндричниот прстен како и
во неговата внатрешност се прават поголем
број на навои кои се статични и не
осцилираат и низ нив ќе протекува
наизменична струја. За да генераторот биде
ефективен, во неговата околина се поставува
голема количина на железо која ќе ја
редуцира тежината на цилиндричниот прстен
за барем 90%, или пак за постигнување на
таа цел магнетниот прстен може да се
обложи со пластика и да се потопи во вода.

(51) H 03B 25/00
(11) 10799

(13) А

(21) 2015/62

(22) 30/01/2015
(45) 31/12/2020

(30) П-2015/62 30/01/2015 MK
(73) ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН бул.
Партизански одреди, бр. 93/1-2, Скопје, MK
(72) ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН
(54) ГЕНЕРАТОР НА СЛОБОДНА
ЕНЕРГИЈА СО ПОМОШ НА ОСЦИЛИРАЧКИ
ЦИЛИНДРИЧЕН МАГНЕТ
(57)
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

користење, кој е дизајниран модуларно се

(51) H 02M 7/758
(11) 10853

(13) А

состои од ванадиумски батериски блок

(21) 2019/359

(22) 23/04/2019

составен од резервори со електролити и
пумпи и електоодни ќелии; Литиумски

(45) 31/12/2020
(30) П20190359 23/04/2019 MK
(73) Живорад Серафимоски and Андреј

батериски единици со голема моќност како и
двонасочни фрекфентни регулатори кои се

Серафимоски ул. Панче Попоски бр. 36,
1230 Гостивар, , MK and ул. Панче Попоски

наменети за преобразба на еднонасочен
напон е назначен со тоа што за преобразба

бр. 36, 1230 Гостивар, , MK

на складираната електична енергија во

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

батериските се користи три степени ИРС
преобразувач способен да се користи за

(72) Живорад Серафимоски and Андреј
Серафимоски
(54) Хибриден систем за складирање и
управување на електрична енергија

соопштување на зголемена побарувачка на
електилна струја во системот од
потрошувачи на корисникот.

(57) Хибриден систем за складирање на
електрична енергија и нејзино наменско

5
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Емулзијата со канабидиол (Cannabidiol, CBD)
во својот состав содржи: канабидиол (CBD)
кој потекнува од 100 % природен,
концентриран, “Full spectrum” екстракт,
произведен со ладна постапка на екстракција
со јаглерод диоксид под висок притисок (CO 2
екстракција) од сушени цветови и лисја од
Cannabis sativa L., емулгатор, конзерванс и
вода. Технолошката постапка за нејзино
производство вклучува припрема на водена и
маслена фаза кои потоа се мешаат до
добивање на хомогена и стабилна емулзија.

(51) A 61K 47/00, A 61K 9/107, A 61K 47/44
(11) 10915

(13) А

(21) 2019/612

(22) 12/07/2019
(45) 31/12/2020

(30) П20190612 12/07/2019 MK
(73) Реплек Фарм ДООЕЛ ул. Козле бр.
188, Скопје, MK
(72) Серафимовска Трендовска Гордана and
Стоименова Баковска Тања
(54) ЕМУЛЗИЈА СО КАНАБИДИОЛ (CBD,
Cannabidiol )

Тестирана и докажана е стабилноста на
производите емулзија со канабидиол (CBD) и
вода со CBD емулзија во период од најмалку
шест (6) месеци (180 дена), чувани во
предложените пакувања и соодветните
препорачани услови, на ладно и суво место,
заштитено од светлина.

(57)
Емулзијата со канабидиол (Cannabidiol, CBD)
овозможува хомогено емулгирање во вода на
непсихотропниот канабиноид CBD
(Cannabidiol) кој во својот нативен облик е
нерастворлив во вода и производство на
вода и водени напитоци кои содржат
канабидиол. Со тоа се олеснува достапноста
и примената на корисниот непсихоактивен
канабиноид CBD кој ратворен во вода е
полесен и подостапен за консумација.
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ПРЕНОС / BARTJE

(11) 9274
(73) FUNDUS Immobillien GmbH(fn 273772g) Bauernstrasse 9, AUT-4600 Wels, AT
(11) 9510
(73) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) 6806
(73) Raycap d.o.o. Pod hrasti 7 1218 Komenda , SI
(11) 8781
(73) Raycap d.o.o. Pod hrasti 7 1218 Komenda , SI
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ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1213
(73) EVR MEDICAL S.A.R.L. 5 Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, LU
(11) 1193
(73) VESUVIUS USA CORPORATION 1404 Newton Drive Champaign, IL 61822, US
(11) 1286
(73) Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(11) 1429
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 2655
(73) LEK Pharmaceuticals d.d. Ljubljana, Verovskova 57, SI
(11) 1463
(73) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas E-28006 Madrid, ES
(11) 1595
(73) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11) 1669
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE
(11) 1697
(73) Les Laboratoires Servier 22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine, FR
(11) 1812
(73) Mobile Search Security LLC 3010 Westchester Avenue Suite 305, NY 10577, US
(11) 1817
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 1917
(73) Ivax International GmbH Alpenstrasse 2, 8640 Rapperswil, CH
(11) 2268
(73) Pharmacia Corporation 700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, MO 63017-1732,
US
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(11) 2276
(73) Biogen International GmbH Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH
(11) 2582
(73) ASTRAZENECA AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 2509
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE
(11) 2583
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE
(11) 3262
(73) Italdata Ingegneria Dell'Idea S.p.A. Viale degli Eroi di Cefalonia, 123, 00128 Roma, IT
(11) 4438
(73) Backlife Ltd. 69086 Tel Aviv , IL
(11) 5221
(73) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE
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работ, каде што конструкцијата (24) на работ ги

(51) A 61M 15/00
(11) 10814

(13) Т1

содржи првите делови (26B) на страничниот

(21) 2019/571

(22) 26/06/2019

ѕид, кои значително се протегаат во надолжен
правец од елементот (29) на основата, и

(45) 31/12/2020
(30) EP 14175021 30/06/2014 -(96) 19/06/2015 ЕP15729857.1

вториот дел (26А) од страничниот ѕид кој се
протега помеѓу првите делови (26B) на

(97) 24/04/2019 EP3160555
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo

страничниот ѕид во насока на ширина на
елементот (29) на основата така што

26/A 43122 Parma, IT

конструкцијата (24) на работ која ги содржи

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

првите делови (26В) на страничниот ѕид и
вториот дел (26А) на страничниот ѕид се

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) PASQUALI, Irene; TAMPIERI, Valerio;

протега долж обемот на елементот (29) на
основата, но е отворен кон предниот крај на

ZUCCHERI, Lorenzo; ILANDI, Emiliano;
CAMPANINI, Alice; LINNANE, Patrick Gerard;

елементот (29) на основата; и
дел (21) за спојување кој се поврзува со

HAWSON, Nicholas Lee; GALE, David and

еластичен елемент (40') на механизам за

GARRAD, Joanne
(54) ИНХАЛАТОР ЗА СУВ ПРАШОК И НЕГОВ

активирање на инхалација (18), каде делот (21)
за спојување се протега до долната површина

МЕХАНИЗАМ ЗА АКТИВИРАЊЕ НА
ИНХАЛАЦИЈА

на елементот (29) на основата надолу, што се
карактеризира со тоа што конструкцијата на

(57) 1 . Поклопец (20) за механизам за
активирање на инхалација (18) на инхалатор за

работ (24) се протега нагоре од рамниот дел
(60) во облик на плоча на елементот (29) на

прашок, кој содржи:

основата.

елемент (29) на основа кој содржи рамен дел
(60) во облик на плоча; конструкција (24) на

има уште 14 патентни барања
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варијабилен регион на тешката низа содржи VH

(51) C 07K 16/28, A 61P 37/06
(11) 10815

(13) Т1

CDR1 кој ја содржи секвенцата дадена со СЕК

(21) 2019/572

(22) 26/06/2019

ИД БР: 133, VH CDR2 кој ја содржи секвенцата
дадена со СЕК ИД БР: 134, и VH CDR3 кој ја

(45) 31/12/2020
(30) EP 13425029 19/02/2013 -(96) 19/02/2014 EP14705767.3

содржи секвенцата дадена со СЕК ИД БР: и
каде што споменатиот варијабилен регион на

(97) 24/04/2019 EP2864359
(73) ADIENNE S.A. Via Zurigo, 46 6900 Lugano,

лесната низа ја содржи VL CDR1 кој ја содржи
секвенцата дадена со СЕК ИД БР: 129, VL

CH

CDR2 кој ја содржи секвенцата дадена со СЕК

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

ИД БР: 130, и VL CDR3 кој ја содржи секвенцата
дадена со СЕК ИД БР: 2, каде што споменатиот

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) DI NARO, Antonio Francesco
(54) АНТИ-CD26 АНТИТЕЛА И НИВНА
УПОТРЕБА

варијабилен регион на лесната низа ја содржи
аминокиселинската секвенца избрана од група

(57) 1 1.Изолирано моноклонално антитело

тешката низа содржи аминокиселинска

кое специфично го врзува хуманиот CD26,
споменатото антитело содржи варијабилен

секвенца избрана од група која се состои од
СЕК ИД БР: 22 до 47.

регион на тешката низа и варијабилен регион
на лесната низа, каде што споменатиот

има уште 14 патентни барања

која се состои од СЕК ИД БР: 4, и 6 до 2и каде
што споменатиот варијабилен регион на
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(51) A 61K 9/50, A 61K 31/495

(72) Pean, Jean-Manuel; Genty, Patrick and

(11) 10816

(13) Т1

(21) 2019/573

(22) 27/06/2019

Hermelin, Christophe
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ СО БАВНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТРИМЕТАЗИДИН

(45) 31/12/2020
(30) FR 1200322 03/02/2012 FR
(96) 01/02/2013 EP13153638.5

(57) 1 Фармацевтски состав за продолжено
ослободување на триметазидин, каде што:

(97) 03/04/2019 EP2623096
(73) Les Laboratoires Servier 35, rue de

- внатрешната фаза содржи неутрално јадро
обложено со триметазидин;

Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

- надворешниот слој содржи ретардант и анти-

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

агломерант,
се карактеризира со тоа што процентот на

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

ретардантот е помеѓу 5.5 и 8% вклучувајќи ја и
вкупната тежина на внатрешната фаза.
има уште 17 патентни барања

(54) ПОСТАПКА ЗА РАБОТЕЊЕ НА

(51) H 01M 8/22, H 01M 8/18
(11) 10817
(21) 2019/574

(13) Т1
(22) 27/06/2019

РЕГЕНЕРАТИВНА БИПОЛАРНА МЕМБРАНА
НА ГОРИВНА КЛЕТКА И РЕГЕНЕРАТИВНА

(45) 31/12/2020
(30) NL 2014541 27/03/2015 NL

БИПОЛАРНА МЕМБРАНА НА ГОРИВНА
КЛЕТКА НАМЕНЕТА ЗА ТОА

(96) 24/03/2016 EP16727238.4

(57) 1 Постапка за работење на регенеративна

(97) 08/05/2019 EP3274078
(73) W & F Beheer B.V. Noordhaven 88a 4761

биполарна мембрана на горивна клетка (2),
којашто ги содржи чекорите на:

DC Zevenbergen, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

- обезбедување на регенеративна биполарна
мембрана на горивна клетка (2) којашто

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SAAKES, Machiel; HAMELERS, Hubertus

содржи:
- реактор со аноден оддел (10) којшто има

Victor Marie and VAN EGMOND, Willem Johannes

анода (6) и катоден оддел (8) којшто има катода
13
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(4); и

мембрана (26) е одржана во рамките на опсегот

-број на клеточни единици (12) коишто ги

од -0.015 до +0.015;

одвојуваат анодните (10) и катодните (8)
оддели, кадешто клеточната единица (12)

- енергија за складирање во енергетска
складирачка состојба со обезбедување на

содржи анјон изменувачка мембрана (22),
катјон изменувачка мембрана (24), и биполарна

надворешна струја во реакторот при што pH
разликата помеѓу течности во контакт со

мембрана (26), со мембраните (22, 24, 26)
дефинирајќи ги одделите (28, 30, 32);

биполарната мемебрана (26) е постигната;
- префрлување помеѓу енергетската

- обезбедување на број на течности во клетката

складирачка состојба и енергетска генерирачка

(12), со барем течност од двете страни на
биполарната мембрана (26) со јон

состојба; и
- регенерирање на енергија во енергетска

концентрации како што е разликата во водена
активност на течностите од двете страни на

генерирачка состојба од pH разликата помеѓу
течностите во контакт со биполарната

биполарната мембрана (26) е минимизирана,
кадешто разликата во водена активност на

мембрана (26).
има уште 14 патентни барања

двете течности во контакт со биполарната

(51) C 08B 31/10, C 08B 31/12, C 08B 31/18, A
61K 47/36, A 61K 33/26
(11) 10818
(21) 2019/575

(13) Т1
(22) 28/06/2019

(96) 21/06/2012 EP12737229.0
(97) 03/04/2019 EP2723774
(73) Serumwerk Bernburg AG Hallesche
Landstrasse 105 b 06406 Bernburg, DE

(45) 31/12/2020

(74) Адвокатско душтво Поповски и Партнери
ул. Никола Вапцаров бр. 2-4, 1000 Скопје,

(30) EP 11170761 21/06/2011 -14

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(72) ZIMMERMANN, Werner and LUKOWCZYK,

в) додавање на соединението на цијанид во

Jan
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ДЕРИВАТИ НА ХИДРОКСИЕТИЛ СКРОБ

раствор на хидроксиетил скроб, загревање на

(57) 1 Постапка за производство на
хидроксиетил скроб кој го носи остатокот од

временски период, и
г) прилагодување на рН на вредност од 2,0 до

хептонската киселина на најмалку еден од
неговите краеви, назначен со следните чекори:

4,0, со доведување на растворот на
температура од 50 до 90 ° C и одржување на

а) растворање на хидроксиетил скроб во вода,

таа температура во втор временски период.

б) прилагодување на pH вредноста на вредност
од 8,0 до 10,0,

има уште 9 патентни барања

(51) C 07J 31/00, C 07J 41/00, C 07J 9/00, A 61K

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

31/575, A 61P 1/16
(11) 10860

(13) Т1

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(21) 2020/102

(22) 11/02/2020

растворот на температура од 80 до 99 ° C и
негово одржување на таа температура во прв

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) ZAMPELLA,Angela and FIORUCCI,Stefano
(54) “ДЕРИВАТИ НА ХОЛАН ЗА УПОТРЕБА

(45) 31/12/2020
(30) IT2014FI00130 29/05/2014 IT

ВО ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА FXR И
TGR5/GPBAR1 ПОСРЕДУВАНИ БОЛЕСТИ”

(96) 28/05/2015 EP15731260.4
(97) 04/12/2019 EP31490149
(73) Bar Pharmaceuticals S.r.I. Via Sicilia, 2
42124 Reggio Nell'Emilia, IT

(57) 1 Соединение избрано од групата
составена од:
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има уште 9 патентни барања

секвенцата SEQ ID NO: TDH1 промотор на
нуклеотидната секвенца SEQ ID NO: 2, и TDH1

(51) C 12N 15/52, C 12N 15/8C 12N 9/92, C 12P
7/06
(11) 10852

(13) Т1

терминатор на нуклеотидната секвенца SEQ ID

(21) 2020/105

(22) 11/02/2020

NO: 3;
б)
касета за експресија која што содржи

(45) 31/12/2020
(96) 12/06/2015 EP15806997.1
(97) 13/11/2019 EP316509
(73) Biocelere Agroindustrial Ltda. Av.Pierre
Simon de Laplace 965A 13069-320 Campinas,

промотор ADH1 претставен од секвенцката
SEQ ID NO: 8, XKS1 ген претставен од

BR

ц)

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

TDH1 промотор од нуклеотидната секвенца
SEQ ID NO: 2, TAL1 ген од секвенцата SEQ ID

лок.8, 1000, Скопје
(72) DOS SANTOS,Leandro Vieira and

NO: 5, TDH1 терминатор ген од секвенцата SEQ
ID NO: 3, проследен со PGK1 промотор од

PEREORA,Gonçalo Amarante Guimarães
(54) КЕРТРИЏ ЗА ЕКСПРЕСИЈА ЗА

секвенцата SEQ ID NO: 6, од RKI1 генот (SEQ
ID NO: 7) и терминатор на нуклеотидната

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕУКАРИОТСКА

секвенца SEQ ID NO: 13; и

КЛЕТКА, МЕТОДА ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ
НА ЕУКАРИОТСКА КЛЕТКА,ГЕНЕТСКИ

д)
касета за експресија која што содржи
TDH1 промотор од секвенцата SEQ ID NO: 02,

МОДИФИЦИРАН ОРГАНИЗАМ И ПРОЦЕС ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ БИОГОРИВА ИЛИ

TKL1 ген од секвенцата SEQ ID NO: 1кој што го
енкодира генот на Рибоза 5-Фосфат Епимераза

БИОХЕМИКАЛИИ И ТАКА ПРОИЗВЕДЕНИ
БИОГОРИВА

(SEQ ID NO: 7), TDH1 терминатор на
секвенцата SEQ ID NO: 3, проследено со PGK1

(57) 1 Касета за експресија за

промотор од секвенцата SEQ ID NO: 6, RPE1

трансформирање на еукариотска клетка,
карактеристична во тоа што содржи

ген од секвенцата SEQ ID NO: 12 и PGK1
терминатор од секвенцата SEQ ID NO: 13;

комбинација на следните касети за експресија:
а) касета за експресија која што содржи ген кој

каде што касетата за експресија е
функционална во еукариотска клетка.

што ја енкодира ксилоза изомеразата од

има уште 14 патентни барања

секвенцата SEQ ID NO: 9 и ADH1 терминатор
претставен од секвенцата SEQ ID NO: 10;
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(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(51) A 01N 25/34, A 01N 37/02, A 01N 37/06, A
01N 37/36, A 01P 19/00
(11) 10861

(13) Т1

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(21) 2020/108

(22) 12/02/2020

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PAGEAT,Patrick
(54) ПОЛУХЕМИКАЛИИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА
МАЧЕШКИ ГРЕБНАТИНИ

(45) 31/12/2020
(96) 25/06/2012 EP12748757.7
(97) 27/11/2019 EP2863745
(73) Institut de Recherche en Semiochimie et
Ethologie Appliquée Quartier Salignan 84400

(57) 1 Полухемиски состав кој што содржи
валерична киселина, млечна киселина и
линолеинска киселина.

Apt, FR

има уште 7 патентни барања
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(57) 1 Метода за произведување конјугат со

(51) B 01D 61/02, A 61K 38/37
(11) 10864

(13) Т1

фактор на коагулација што ги содржи чекорите

(21) 2020/109

(22) 12/02/2020

на активирање на факторот на коагулација
преку контакт со агенс за активирање;

(45) 31/12/2020
(30) US306513P 21/02/2010 US
(96) 21/02/2011 EP11745404.1

отстранување на агенсот за активирање; и
коњугирање на факторот на коагулација

(97) 20/11/2019 EP2536399
(73) Bayer HealthCare LLC 555 White Plains

преку реакција на факторот на коагулација со
активиран полимер;
каде што чекорите на методата се

Road, Tarrytown, NY 10591, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

интегрирани во систем за филтрација на
интегриран тангенцијален проток, и,

(72) VOGEL, Jens H.; TO, Chi Shung Brian and
BIANCO, Carolina Lucia
(54) МЕТОДA ЗА АКТИВAЦИЈА И
КОНЈУГАЦИЈА НА БИОМОЛЕКУЛИ

каде што полимерот е полиетилен гликол, и
каде што агенсот за активирање е агенс за

(51) C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 417/14,

(97) 04/12/2019 ЕП3121175
(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
3-5-Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-

редукција.
има уште 4 патентни барања

A 61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61K 31/4439, A
61K 31/4433, A 61K 31/443, A 61K 31/5377, A
61P 35/02, A 61P 35/00, A 61P 43/00
(11) 10865
(13) Т1

8426, JP

(21) 2020/110

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

(22) 13/02/2020
(45) 31/12/2020

(30) 2014053235 17/03/2014 JP

(72) HAMADA, Yoshito; KANNO, Osamu;

(96) 16/03/2015 EP15765525,9

WATANABE, Jun; HORIUCHI, Takao; NAKAO,
18
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Akira; SUZUKI, Keisuke; YAMASAKI, Tomonori;

група, C3-C6 циклоалкил група, бицикло-C5-C8

ADACHI, Nobuaki and HONMA, Daisuke
(54) 1,3-БЕНЗОДИОКСОЛ ДЕРИВАТИ КАКО
EZH1 И/ИЛИ EZH2 ИНХИБИТОРИ

циклоалкил група, 5- или 6-члена алифатична

(57) 1 Соединение претставено со општата
формула (I) или негова фармацевтски

која се состои од азотен атом, кислороден
атом, и сулфурен атом, или група спиро прстен

прифатлива сол:

која содржи два спиро-фузирани прстени
независно избрани од група која се состои од 4-

хетероциклична група која има, во прстенот, 1
или 2 хетероатоми независно избрани од група

до 6-член алифатичен хетероцикличен прстен
кој има, во прстенот, 1 или 2 хетероатоми
независно избрани од група која се состои од
азотен атом, кислороден атом, и сулфурен
атом и C3-C6 циклоалкил прстен, каде што C1C6 алкил групата, C3-C6 циклоалкил групата,
бицикло-C5-C8 циклоалкил групата, 5- или 6члената алифатична хетероциклична група, и
групата спиро прстен секоја независно има 1 до
3 супституенти независно избрани од група C

каде што
R1 претставува водороден атом, халоген атом,

опишана подолу,
R3 претставува C1-C6 алкил група,

C1-C6 алкил група која опционално има 1 до 3
халогени атоми, C1-C6 алкокси група која

R4 претставува халоген атом или C1-C6 алкил
група која опционално има 1 до 3 халогени

опционално има 1 до 3 халогени атоми, C3-C6
циклоалкил група, C1-C6 алкилкарбонил група,

атоми,

C2-C6 алкенил група, C2-C6 алкинил група, C3C6 циклоалкенил група, фенил група, 5- или 6-

R5 претставува C1-C6 алкил група или C1-C6
алкокси група,

члена ароматична хетероциклична група која

R6 претставува C1-C6 алкил група,
група A се состои од халоген атом, C1-C6 алкил

има, во прстенот, 1 до 3 хетероатоми независно
избрани од група која се состои од азотен атом,

група, C1-C6 алкокси група, и 5- или 6-члена
алифатична хетероциклична група која има, во

кислороден атом, и сулфурен атом, или 5- или
6-члена хетероциклична група која опционално

прстенот, 1 или 2 хетероатоми независно

има незаситена врска во дел од прстенот и има,
во прстенот, 1 или 2 хетероатоми независно

избрани од група која се состои од азотен атом,
кислороден атом, и сулфурен атом, каде што

избрани од група која се состои од азотен атом,

C1-C6 алкил групата, C1-C6 алкокси групата, и
5- или 6-члената алифатична хетероциклична

кислороден атом, и сулфурен атом, каде што
фенил групата, 5- или 6-члената ароматична

група секоја опционално има 1 до 3
супституенти независно избрани од група B

хетероциклична група, и 5- или 6-члената
алифатична хетероциклична група која

опишана подолу,

опционално има незаситена врска во дел од
прстенот секој опционално со 1 до 3

група B се состои од халоген атом, C1-C6 алкил
група, и 5- или 6-члена алифатична

супституенти независно избрани од група A

хетероциклична група која има, во прстенот, 1
или 2 хетероатоми независно избрани од група

опишана подолу,
V претставува единечна врска, C1-C6 алкилен

која се состои од азотен атом, кислороден
атом, и сулфурен атом, и

група, или окси-C1-C6 алкилен група,
R2 претставува водороден атом, C1-C6 алкил
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група C се состои од хидрокси група, формил

или 2 хетероатоми независно избрани од група

група, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкилкарбонил

која се состои од азотен атом, кислороден

група, C1-C6 алкокси група, C1-C6
алкилсулфонил група, -NR20R2C1-C6 алкокси-

атом, и сулфурен атом, каде што R20 и R21
секој независно претставуваат водороден атом,

C1-C6 алкил група, ди-C1-C6 алкиламино-C1C6 алкил група, и 4- до 6-члена алифатична

формил група, или C1-C6 алкил група.
има уште 14 патентни барања

хетероциклична група која има, во прстенот, 1
канализациски канал и за поставување на цевки
во канализациски канал, каде што тој се состои

(51) E 01C 19/20, E 02F 3/84, E 02F 5/10, E 02F
5/12, E 03F 3/06
(11) 10863
(21) 2020/111

(13) Т1
(22) 13/02/2020

од самоподдржувачко куќиште од типот
егзоскелет (1) кој што е поддржан од шина (8),

(45) 31/12/2020
(30) RO201500004U 14/01/2015 RO

сечило за нивелирање (2) споено со куќиштето
(1) со подвижни шипки (9), кое што се управува

(96) 13/01/2016 EP16716308.8

со електромеханички запчаник (11) кој што

(97) 13/11/2019 EP3259402
(73) Dinu,Sorin Sat Putu cu Salcie nr.59

придвижува контролна прачка (12), при што
горниот дел од сечилото е поврзан со ласерски

Comuna Matasaru Judetul Dambovita, RO
(74) Друштво за застапување од областа на

приемник (6) со помош на подвижна степенаста
прачка (5), при што споменатиот уред работи со

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

помош на плоча за активирање и контрола (7)
монтирана на подвижна потпорна прачка (4),

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

макара (10) прицврстена на горнинот дел од

(72) Dinu,Sorin
(54) РОБУСТЕН УРЕД ЗА НИВЕЛИРАЊЕ НА

споменатото самоподдржувачко куќиште (1) и
активен уред (3) за поставување на цевки кој

ПЕСОК СПОРЕД ОДНАПРЕД ПРЕДВИДЕНИ
ДИМЕНЗИИ И ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕВКИ

што е прицврстен за задниот дел на
споменатото куќиште (1), и кој што осцилира во

ВО КАНАЛИЗАЦИСКИ КАНАЛ

вертикална рамнина и во водорамна рамнина.

(57) 1 Робустен уред за нивелирање на песок
според однапред предвидени димензии во

20

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(51) A 01N 31/02, A 01N 25/18
(11) 10875

(13) Т1

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

(21) 2020/112

(22) 13/02/2020

(72) VARKONDA,Stefan; UJHELYIOVÁ,Liana and
WITASEK,Peter
(54) “ДЕРИВАТИ НА ХОЛАН ЗА УПОТРЕБА
ВО ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА FXR И

(45) 31/12/2020
(96) 16/09/2015 EP15185505.3
(97) 20/11/2019 EP3143874
(73) Fytofarm,spol. s r.o. Dúbravská cesta 21
84508 Bratislava, SK

TGR5/GPBAR1 ПОСРЕДУВАНИ БОЛЕСТИ”
(57) 1 Соединение избрано од групата

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

составена од:

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

има уште 9 патентни барања

(51) A 01N 47/28, C 07C 273/18

(54) МЕТОД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА

(11) 10876
(21) 2020/113

(13) Т1
(22) 13/02/2020

БРЗИНАТА НА ФОРМИРАЊЕ НА
РЕАКЦИОНИОТ ПРОДУКТ НА КАРБОКСИЛНА

(45) 31/12/2020

КИСЕЛИНА И УРЕА ПРЕКУ ДОДАВАЊЕ НА

(30) US201462098180P 30/12/2014 US
(96) 30/12/2015 EP15876223.7

КИСЕЛИНА

(97) 11/12/2019 EP3240774
(73) Stoller Enterprises, Inc. 9090 Katy

продукт со подобрена брзина на формирање се
состои од

Freeway Suite 400 Houston, TX 77024, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

обезбедување на раствор кој вклучува
карбоксилна киселина и уреа;

бр.27/2/22, 1000 Скопје

додавање на барем една киселина на

(72) STOLLER, Jerry and SHETH, Ritesh

наведениот раствор за да формира рекационен
продукт којшто ја има формулата

(57) 1 Метод за правење на реакционен
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и несупституиран алкил, и R3 и R4 се исти или
различни и се избрани од група која содржи
водород, супституирани и несупституирани
алкил, алил, винил и алкоксил групи кои имаат
од 1-6 јаглеродни атоми, супституирани и
несупституирани фенилни групи и халиди.
има уште 11 патентни барања

каде R1 и R2 се исти или различни и се избрани
од група која содржи водород или супституиран

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A
61K 31/46, A 61K 31/56, A 61K 31/573, A 61K

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

9/16, A 61K 31/58, A 61K 9/00, A 61K 9/12, A
61M 15/00, A 61P 11/00

(72) VEHRING, Reinhard; HARTMAN, Michael
Steven; SMITH, Adrian Edward; JOSHI, Vidya B.

(11) 10862
(21) 2020/115

(13) Т1
(22) 14/02/2020

and DWIVEDI, Sarvajna Kumar
(54) СОСТАВИ ЗА ПУЛМОНАЛНА ИСПОРАКА

(45) 31/12/2020

НА МУСКАРИНСКИ АНТАГОНИСТИ СО

(30) US182565P 29/05/2009 US; US258172P
04/11/2009 US; US309365P 01/03/2010 US and

ДОЛГОТРАЈНО ДЕЈСТВО И БЕТА 2
АДРЕНЕРГИЧНИ РЕЦЕПТОР АГОНИСТИ СО

US345536P 17/05/2010 US
(96) 28/05/2010 EP16164845.6

ДОЛГОТРАЈНО ДЕЈСТВО И ПОВРЗАНИ
МЕТОДИ И СИСТЕМИ

(97) 20/11/2019 EP3106149
(73) Pearl Therapeutics, Inc. 200 Saginaw

(57) 1 Фармацевтски состав испорачлив од
мерно дозен инхалатор, што содржи:

Drive, Redwood City, CA 94063, US

суспензион медиум што содржи фармацевтски
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прифатливо гориво;

фосфолипид микроструктури и покажуваат

мнозинство на микронизирани честички од

волумен среден оптички дијаметар одбран од

активен агенс што содржат активен агенс
одбран од гликопиролат и формотерол,

помеѓу 0.2 µm и 50 µm, помеѓу 0.5 µm и 15 µm,
1.5 µm и 10 µm, и помеѓу 2 µm и 5 µm;

вклучително било кои фармацевтски
прифатливи соли, естери, или нивни солвати;

каде што вкупната маса на суспендирачките
честички ја надминува вкупната маса на

назначено со тоа, што барем 90% од
материјалот од честички од активен агенс по

честичките од активен агенс, и мнозинството на
честички од активен агенс се поврзува со

волумен покажува оптички дијаметар од 7 mm

мнозинството на суспендирачки честички за да

или помалку; и
мнозинство на респирабилни суспендирачки

се формира ко-суспензија.
има уште 27 патентни барања

честички што содржат перфорирани

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/497, A 61K 31/506
(11) 10877

(13) Т1

(21) 2020/116

(22) 14/02/2020

(72) HORNS, Stefan; LOCHNER, Susanne;
HICKEY, Magali, B. and CONZA, Matteo
(54) БЕНЗОИМИДАЗОЛ-2-ИЛ
ПИРИМИДИНСКИ МОДУЛАТОРИ НА
ХИСТАМИНСИ Х4 РЕЦЕПТОР

(45) 31/12/2020
(30) US201361773706P 06/03/2013 US;
US201361776260P 11/03/2013 US and

(57) 1 Хемитартарат тетрахидрат [5-(4,6Диметил-1H-бензоимидазол-2-ил)-4-метил-

US201361784909P 14/03/2013 US

пиримидин-2-ил]-[3-(1-метил-пиперидин-4-ил)-

(96) 06/03/2014 EP14760540.6
(97) 11/12/2019 EP2964229
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

пропил]-амин на формулата:

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
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има уште 12 патентни барања

(57) 1 Соединение за употреба во постапка на
лекување на идиопатска тромбоцитопениска

(51) A 61K 31/519, A 61K 31/5377, A 61P 35/00
(11) 10878

(13) Т1

пурпура (ИТП), автоимуна хемолитичка

(21) 2020/117

(22) 14/02/2020

анемија, Бехчетова болест, Коганов синдром,
артеритис на џиновски клетки, ревматска

(45) 31/12/2020
(30) US201361771480P 01/03/2013 US
(96) 28/02/2014 EP14710739.5

полимиалгија (PMR), Такајашиев артеритис,
Буергерова болест (лат. thromboangiitis

(97) 11/12/2019 EP2961410
(73) Incyte Holdings Corporation 1801

obliterans), васкулитис на цебтрален нервен
систем, Кавасакиева болест, полидеритис

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

нодоза, Чарг-Штраусов синдром, васкулитис на

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

мешана криоглобулинемија (есенцијална или
предизвикана од вирусот на хепатитис Ц (HCV),

(72) LI,Yun-Long; YAO,Wenqing; COMBS,Andrew
P.; YIE,Eddy W.; MEI,Song; ZHU,Wenyu;

Хенох-Шонлејнова пурпура (HSP),
хиперсензитивен васкулитис, микроскопски

GLENN,Joseph; MADUDKUIE,JR.,Thomas P.;
SPARKS,Richard B.; DOUTY,Brent and

полиангитис, Вегенрова грануломатоза, антинеутрофилни цитоплазматски антитела (ANCA)

HE,Chunhong
(54) УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА
ПИРАЗОЛПИРИМИДИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА

поврзани со системски васкулитис (AASV),

НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО PI3K

влакнести клетки, лимфоми на мантија клетки,

пемфигус, мембранозна нефропатија, хронична
лимфоцитна леукемија (CLL), леукемија на
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мал лимфоцитен лимфом, фоликуларен

каде:

лимфом, лимфоплазмацитен лимфом, лимфом
на екстранодална маргиналан зона, голем
дифузен лимфом на Б клетки сличен на

G е NH, n е и V е O; или
G е NH, n е 0, и V е CH2; или

активирана Б клетка (ABC) или голем дифузен
лимфом на Б клетки на Б клетка на

G е O, n е 0 и V е NH;
R2 е C1-6 алкил или C1-6 халоалкил;

герминалниот центар (GCB) кај пациент, при
што соединението е со формулата IV:

R4 е хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил,
C1-4 алкокси, или C1-4 халоалкокси;
R5 е хало, OH, CN, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил,
C1-4 алкокси, или C1-4 халоалкокси.
има уште 18 патентни барања

или негова фармацевтски прифатлива сол,

(51) A 61K 38/18, A 61P 9/10, A 61P 11/00
(11) 10879
(13) Т1

(73) Cambridge Enterprise Limited The Old
Schools, Trinity Lane, Cambridge,

(21) 2020/118

(22) 14/02/2020

Cambridgeshire, CB2 1TN, UK

(45) 31/12/2020

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

(30) GB20140012290 10/07/2014 GB
(96) 09/07/2015 EP15739658.1

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LI, Wei; UPTON, Paul D and MORRELL,

(97) 01/01/2020 EP3166628

Nicholas W

25

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА КОСКЕНИ

BMP9 (про.BMP9) варијанта којашто има

МОРФОГЕНЕТСКИ ПРОТЕИНИ

недостаток на остеогенична активност за

(57) 1 Полипептид избран од варијанта на
коскен морфогенетски протеин 9 (BMP9)

употреба во лекувањето на васкуларна болест
или респираторна болест.

којашто има недостаток на остеогенична
активност и продомен поврзана форма на

има уште 13 патентни барања

(51) C 12P 7/04, C 12P 7/06, C 12P 7/54, C 12P
7/20, C 12P 7/24, C 12P 7/16

ДОДАВАЊЕ НА АМИНО КИСЕЛИНИ (LEU,
ILE, VAL)

(11) 10893

(13) Т1

(57) 1 Метод за произведување на

(21) 2020/120

(22) 17/02/2020

јаглеводороди и соединенија што содржат
кислород од биомаса, се состои од чекорите на:

(45) 31/12/2020
(30) SE20030002800 24/10/2003 SE and
US20030513583P 24/10/2003 US

подготвување на воден јаглехидратен супстрат
со концентрација на јаглехидратот од 3-20%

(96) 22/10/2004 EP04793835.2
(97) 04/12/2019 EP1680509
(73) Swedish Biofuels AB P.O.Box 122 76102

што се состои од извор на азот; ферментирање
на супстратот со користење на квасец или

27 Stockholm, SE

и Clostridium butylicum во вкупна концентрација
од 1.5-10% од следниве продукти С1-С5

бактерија избрана од Clostridium acetobutylicum

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GOLUBKOV Igor
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА
ЈАГЛЕВОДОРОДИ И СОЕДИНЕНИЈА ШТО

алкохоли, глицерин (глицерол), ацеталдехид,
оцетна киселина и ацетон; и сепарирација на

СОДРЖАТ КИСЛОРОД ОД БИОМАСА

на азот, амино киселински леуцин, изолеуцин,

ВКЛУЧУВАЈЌИ ФЕРМЕНТАЦИЈА СО

или валин, или нивна смеса која е додадена на

посакуваните продукти од ферментациониот
медиум, карактеризиран со тоа што, како извор
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Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019

водениот јаглехидратен супстрат во количина

до 420 mg/l од ферментациониот медиум.

што обезбедува содржина на амино азот од 120

има уште 50 патентни барања

(51) A 61K 31/355, A 61K 45/06, A 61K 47/32, A
61K 47/44, A 61K 9/00, A 61P 11/02, A 61P 37/08

алергиски ринитис, составен од
естер на алфа-токоферол избран од групата
составена од алфа-токоферол ацетат, n-

(11) 10880
(21) 2020/121

(13) Т1
(22) 18/02/2020

пропионат и линолеат и
маслен носач избран од групата составена од

(45) 31/12/2020
(30) IT2014MI01332 22/07/2014 IT

хидрогениран полиизобутен, хидрогениран
полидецен,

(96) 17/04/2015 EP15720286.2
(97) 25/12/2019 EP3171873
(73) BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin,66

смеси на хидрогениран полиизобутен и/или
хидрогениран полидецен со хидрогенирани

31015(TV), IT

хидрогенирани полиолефини,
каприлни/капрични триглицериди, Олус масло,

полиолефини, особено хидрогениран C6-C14

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PANIN,Giorgio and LAMPRECHT, Jürgen
(54) СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ ЕСТЕР НА

масло од Adansonia Digitata, масло од семе на
Adansonia Digitata, коко-каприлат/капрат,

АЛФА-ТОКОФЕРОЛ ЗА ЗАШТИТА И
ЛЕКУВАЊЕ НА АЛЕРГИСКИ РИНИТИС

масло (Heliantus Annus), коко-каприлат,
изононил изононаноат, циклопентасилоксан и

(57) 1 Состав за локална апликација, за
употреба во заштитата или лекување на

негови смеси.
има уште 6 патентни барања

(51) E 02B 3/16, E 02B 7/08, E 02B 5/02
(11) 10881
(13) Т1

канал, брана, воден слив или хидрауличен
тунел при што водоотпорната облога (1) е

(21) 2020/123

зацврстена, затегната и е направена така што

сквален од маслиново масло, сончогледово

(22) 19/02/2020

(45) 31/12/2020
(30) IT2016UB00511 26/01/2016 IT

се запечатува и се придржува на површината
(2) на хидрауличната структура запечатувајќи ја

(96) 25/01/2017 EP17701163.2
(97) 20/11/2019 EP3408455
(73) Capri Tech B.V. Bredaseweg 185 4872 LA
Etten-Leur, NL

воодотпорната облога (1) со поголем број на
склопки за прицврстување (4), при што секоја

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

сидрење (2) на хидрауличната структура (3) и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

горна метална лента (6) што е во согласност со
долниот дел од лентата (5) ; каде што

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) SCUERO,Alberto,Maria
(54) “МЕТОД И УРЕД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ГЕОМЕМБРАНА”

водоотпорнaта облога (1) е запечатен помеѓу
долната метална лента (5) и горната метална

(57) 1 Метод за поставување и затегнување на

(a) конфигурирање на секоја лента од долниот

водоотпорнaта облога (1) на површина (2) на
хидрауличната структура (3) како на пример

дел (5) или додатен издолжен елемент за
сидрење (15), со збир на дупки за сидрење (11)

склопка за прицврстување (4) се сосоти од
долна метална лента (5) на површината за

лента (6); се каракетиризира со тоа што

27

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

на поголем дел од зони за сидрење (21), во

перфорации направени во секоја зона на

позиции со аксијално растојание;

сидрење (20) на површината (2) на

b) обележување на зони за сидрење (20) на
површината (2) на хидрауличната структура (3)

хидрауличната структура (3);
e) сидрење на долната лента (5), или

со збир на ознаки за упатување (19) во положби
што соодветствуваат на сите позиции на

додатниот издолжен елемент за сидрење (15),
на хидрауличната структура (3), со уреди за

дупките за сидрење (11) од зоните за сидрење
(21) на долната лента (5) или дополнителен

сидрење (10) што минуваат низ споменатите
дупки за сидрење (11) усогласени со

елемент за сидрење (15);

перфорациите направени на ознаки за

c) перфорирање на површината (2) на
хидрауличната структура (3) барем со една

упатување (19); и
f) поставување, зацврстување и затегнување на

марка за упатување (19) од зоните за сидрење
(20) од површината (2) на хидрауличната

заштитната водоотпорна облога (1),
поврзување на горниот дел од лентата (6) со

структура (3);
d) позиционирање на секоја лента од долниот

долниот дел од лентата (5) на секоја склопка за
прицврстување (4), запечатувачки затегнувајќи

дел (5) или дополнителен издолжен елемент за

ја заштитната водоотпорна облога (1) помеѓу

сидрење (15), усогласувајќи го комплетот на
дупките за сидрење (11) на секоја зона за

спротивните наклонети ѕидови (13; 14) од лента
на долниот дел (5) и лентата на горниот дел (6).

сидрење (21) од лентата за пресек (5) со

има уште 20 патентни барања

(51) C 07D 403/04, C 07D 487/04, C 07D 471/04,

(45) 31/12/2020

C 07D 417/14, C 07D 413/14, C 07D 495/04, A
61K 31/506, A 61P 9/00, A 61P 3/00, A 61P

(30) US201361790637P 11/12/2013 US and
US20136179063P 15/03/2013 US

25/00, A 61P 15/00

(96) 14/03/2014 EP14718278.6

(11) 10882
(21) 2020/124

(13) Т1
(22) 19/02/2020

(97) 27/11/2019 EP2970243
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(73) Cyclerion Therapeutics,Inc. 301 Binney

(54) SGC СТИМУЛАТОРИ

Street Cambridge,MA 02142, US

(57) 1 Соединение претставено со следната

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

формула или фармацевтски прифатлива сол од
тоа:

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NAKAI, Takashi; MOORE, Joel; PERL,
Nicholas Robert; IYENGAR, Rajesh R.;
MERMERIAN, Ara; IM, G-Yoon Jamie; LEE,
Thomas Wai-Ho; HUDSON, Colleen; RENNIE,
Glen Robert; JIA, James; RENHOWE, Paul Allen;
BARDEN, Timothy Claude; YU, Xiang Y;
SHEPPECK, James Edward; IYER, Karthik;
JUNG, Joon; MILNE, George Todd; LONG,
Kimberly Kafadar and CURRIE, Mark G.

има уште 20 патентни барања

(51) A 61K 39/12

ПРОТИВ ИНФЕКЦИЈА СО ФИЛОВИРУС

(11) 10883
(21) 2020/126

(13) Т1
(22) 19/02/2020

(57) 1 Комбинација на вакцини која што

(45) 31/12/2020
(30) US2014/62045522P 03/09/2014 US;

содржи
(i) прв состав кој што содржи имунолошки

US201562116021P 13/02/2015 US and

ефективна количина на аденовирусен вектор

US201562189109P 06/07/2015 US
(96) 03/09/2015 EP15767631.3

кој што содржи нуклеинска киселина која што
кодира антигенски гликопротеин на прв подтип

(97) 18/12/2019 EP3188753
(73) Bavarian Nordic A/S; Janssen Vaccines &

на филовирус, каде што споменатиот прв
подтип на филовирус е подтип на Еболавирус,

Prevention B.V. and The United States of
America, as represented by The Secretary,

заедно со фармацевтски прифатлив носител; и
(ii) втор состав кој што содржи имунолошки

Department of Health and Human Services

ефективна количина на MVA вектор кој што

Hejreskovvej 10 A 3490 Kvistgaard, DK;
Archimedesweg 4-6 2333 CN Leiden

содржи нуклеинска киселина која што кодира
антигенски гликопротеин од подтип на

, NL and 6011 Executive Boulevard, Suite 325
Bethesda, MD 20892-7660, US

Еболавирус и дополнително кодира најмалку
еден антигенски протеин од друг подтип на

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

филовирус, заедно со фармацевтски
прифатлив носител;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

за употреба при генерирање на заштитен

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PAU, Maria Grazia; STEIGERWALD, Robin;

имунолошки одговор против најмалку еден
подтип на Еболавирус, при што првиот состав

VOLKMANN, Ariane; DIRMEIER, Ulrike;
CALLENDRET, Benoit Christophe Stephan and

се користи за подготвување на имунолошки
одговор против најмалку еден подтип на

WARD, Lucy A.
(54) МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА

Еболавирус, а вториот состав се користи за
зајакнување на споменатиот имунолошки

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕН ИМУНИТЕТ
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одговор.

има уште 8 патентни барања

(51) C 07K 14/705, C 12N 15/86

(54) ОНКОЛИТИЧЕН АДЕНОВИРУС КОЈШТО

(11) 10892
(21) 2020/127

(13) Т1
(22) 19/02/2020

КОДИРА B7 ПРОТЕИН
(57) 1 Онколитичен аденовирус група B

(45) 31/12/2020
(30) GB20150007419 30/04/2015 GB;

компетентен за репликација со селективност за
канцерогени клетки, кадешто аденовирусот

GB20150016936 24/09/2015 GB and
GB20150022013 14/12/2015 GB

содржи трансген под контролата на ендоген
промотер со вирусот, кадешто трансгенот

(96) 29/04/2016 EP16723043.2

содржи ДНК секвенца којашто кодрира B7

(97) 12/02/2020 EP3288573
(73) Psioxus Therapeutics Limited

протеин и
споменатиот трансген е лоциран помеѓу стоп

PsiOxus House 4-10 The Quadrant,Barton Lane
Abingdon, Oxfordshire OX14 3YS, GB

кодон-полиA препознавачко место на
аденовирусниот L5 ген и стоп кодон-поли A

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

препознатливо место на аденовирусниот E4 ген
кадешто споменатиот трансген е под

(72) CHAMPION,Brian Robert and BROMLEY,

контролата на ендогениот голем покасен

Alice Claire Noel

промотер.
има уште 20 патентни барања
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(51) B 01D 53/66, B 01D 53/52, B 01D 53/94, B

(73) Umicore AG & Co. KG Rodenbacher

01J 23/46, B 01J 23/656, B 01J 23/44, B 01J
23/42, B 01J 23/38, B 01J 23/755, B 01J 37/02, B

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

01J 23/889, B 01J 29/08, B 01J 29/40, B 01J

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

29/70, B 01J 35/04, F 01N 3/10, F 01N 3/28
(11) 10898
(13) Т1

(72) SCHIFFER, Michael and DORNHAUS,Franz
(54) КАШЕСТА МАСА ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

(21) 2020/131

(57) 1 Суспензија за обложување која содржи
најмалку еден платински метал на потпорен

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(22) 20/02/2020
(45) 31/12/2020

материјал и манган(II) карбонат.
има уште 10 патентни барања

(30) DE201410113016 10/09/2014 DE
(96) 09/09/2015 EP15771518.6
(97) 18/12/2019 EP3191222
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(11) 10908

(13) Т1

реагенси и опционални реагенси за откривање

(21) 2020/132

(22) 21/02/2020

е) извршување на асиметрична растечка

(45) 31/12/2020

реакција на полимераза (АИПР) која што се
состои од чекорите:

(30) 1550629 18/05/2015 SE

i. инкубација на поделените ПЦВ реакции на
температура за денатурација, со тоа што ја

(96) 18/05/2016 EP16723135.6
(97) 27/11/2019 EP3298162
(73) Saga Diagnostics AB 223081 Lund, SE
(74) Адвокат Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/1-

денатурира ДНК на молекули со единечна низа
ii. инкубација на поделените ПЦВ реакции на

3, Скопје

висока температура на врзување со тоа што се

(72) SAAL,Lao Hayamizu and GEORGE,Anthony
Miles
(54) ОТКРИВАЊЕ НА ЦЕЛНА НУКЛЕИНСКА
КИСЕЛИНА И АЛТЕРНАТИВИ

овозможува врзување на прајмер-Х, меѓутоа не
на прајмер-Л,
iii. опционална инкубација на разделените ПЦР
реакции на температура за издолжување,

(57) 1 Постапка за откривање на присуство на
секвенца во целна нуклеинска киселина или

iv. опционално повторување на
чекори i до iii,

откривање на присуство на поинаква секвенца

v. со тоа што се засилува само една низа од

во секвенца на целна нуклеинска киселина која
што ги состои чекорите од

секвенцата на целна нуклеинска киселина

а) обезбедување на примерок кој што се состои

ф) извршување на полимераза верижна
реакција (ПЦР) која што се состои од чекорите:

од еталон на нуклеински киселини
б) обезбедување на збир на прајмери кои што

1) инкубација на разделените ПЦР реакции на
температура за денатурација, со тоа што ДНА

се состојат од барем пар на прајмери

се денатурира на молекули со единечна низа

специфично способни за засилување на
секвенцата во целна нуклеинска киселина, каде

2) инкубација на ПЦР на ниска температура на
врзување овозможувајќи врзување на двата

што збирот на прајмери содржи барем прајмерХ и прајмер-Л, каде што температурата на

прајмер-Х и прајмер-Л,
3) инкубација на ПЦР на температура за

топење на прајмер-Х е најмалку 16°C повисока,
така што е најмалку 20°C повисока од

издолжување со тоа што се овозможува
проширување на сите врзани прајмери

температурата на топење од прајмер-Л, и каде

4) опционално повторување на

што прајмер-Л содржи секвенца која што е
комплементарна на фрагмент од издолжениот

чекори II до IV,
5) со тоа што двете низи се засилуваат од

производ на прајмер-Х,
ц) обезбедување на полимераза на нуклеинска

секвенцата на целна нуклеинска киселина со
цел да се добие ПЦР производ

киселина која што има активност на
полимераза на температура на издолжување,

г) откривање дали ПЦР производот се состои

д) подготвување на поделени полимераза

од секвенца со целна нуклеинска киселина или

верижни (ПЦР) реакции секоја состоејќи се од
дел од примерокот, збир на прајмери,

од алтернативна секвенца во секвенцата на
целна нуклеинска киселина.

полимераза на нуклеинска киселина, ПВР

има уште 19 патентни барања
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(51) C 07C 57/15, C 07D 409/14, C 07D 417/14, C
07D 275/06, A 61K 31/4709, A 61K 9/00, A 61K

КОИШТО ИМААТ ЗАЕДНО МУСКАРИНСКИ
РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ И БЕТА-2

45/06, A 61K 31/4725, A 61K 9/14, A 61P 11/06,
A 61P 11/00

АДРЕНЕРГИЧЕН РЕЦЕПТОРЕН АГОНИСТ
АКТИВНОСТИ

(11) 10894
(21) 2020/133

(13) Т1
(22) 21/02/2020

(57) 1 Фармацевтски прифатлива кристална
дополнителна сол, којашто е една од:

(45) 31/12/2020
(30) EP20130382304 25/07/2013 -(96) 24/07/2014 EP14747554.5

транс-4-[{3-[5-({[(2R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

(97) 19/02/2020 EP3024489
(73) Almirall S.A. Ronda del General Mitre, 151

ил)етил]амино}метил)-1H-1,2,3-бензотриазол-1ил]пропил}(метил)-амино]циклохексил

08022 Barcelona, ES

хидрокси(ди-2-тиенил) ацетат сахаринат

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

транс-4-[{3-[6-({[(2R)-2-хидрокси-2-(8-хидрокси2-оксо-1,2-дихидрокинолин-5-

(72) PAJUELO LORENZO, Francesca; PUIG
DURAN, Carlos; CARRERA CARRERA, Francesc;

ил)етил]амино}метил)-2-оксо-1,3-бензотиазол3(2H)-ил]пропил}(метил)-амино]циклохексил

PEREZ ANDRES, Juan Antonio; PRAT
QUIÑONES, Maria and JULIA JANE,Montserrat
(54) СОЛИ НА 2-АМИНО-1-ХИДРОКСИЕТИЛ-8-

хидрокси(ди-2-тиенил)ацетат фумарат

ХИДРОКСИКИНОЛИН-2(1H)-ОН ДЕРИВАТИ

има уште 9 патентни барања

или негов фармацевтски прифатлив солват.
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(51) C 12N 15/82, C 12N 9/40, A 61K 38/47, A

(57) 1 Човечки α-галактосидаза протеин кој

61P 3/00, A 61P 43/00

што содржи Глицин како N-терминален остаток
(13) Т1
(22) 24/02/2020

каде што споменатиот човечки α-галактосидаза
протеин е транслационо фузиониран на C-

(45) 31/12/2020
(30) PCT/IL2011/000209 02/03/2011 IL;

терминалот со сигнален пептид за задржување
на ендоплазмичен ретикулум и каде што

US201161434499P 20/01/2011 US and
US201161434503P 20/01/2011 US

човечкиот α-галактосидаза протеин може да се
добие со експресија на протеинот кај

(96) 07/09/2011 EP17164713.4

растителна клетка која што содржи конструкт на

(97) 18/12/2019 EP3272861
(73) Protalix Ltd. 2 Snunit Street, Science Park

нуклеинска киселина кој што содржи низа на
нуклеинска киселина која што кодира човечки α-

2010000 Carmiel, IL
(74) Друштво за застапување од областа на

галактосидаза протеин транслационо
фузиониран на N-терминаленот со сигнал за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

таргетирање на ендоплазматски ретикулум
ABPI од Арабидопсис и транслационо

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје

фузиониран на C-терминалот со сигнален

(72) SHULMAN, Avidor; HANANIA, Uri;
KIZHNER, Tali and SHAALTIEL, Yoseph
(54) СОСТАВИ НА АЛФА-ГАЛАКТОСИДАЗА

пептид за задржување на ендоплазматски
ретикулум.

(11) 10896
(21) 2020/135

има уште 14 патентни барања
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(51) C 07K 14/54, A 61K 38/20, A 61P 29/00, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61P 35/02, A 61P 17/00, A 61P 11/00, A 61P 3/10,

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје

A 61Q 5/00, A 61Q 19/00
(11) 10895

(13) Т1

(72) TAGAYA, Yutaka and AZIMI, Nazli
(54) СОСТАВИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ НА ГАМА-

(21) 2020/136

(22) 24/02/2020

C-ЦИТОКИН АКТИВНОСТ

(45) 31/12/2020

(57) 1 Изолиран или прочистен пептид, кој што

(30) US201161433890P 18/01/2011 US and
US201161527049P 24/08/2011 US

содржи основна аминокиселинска низа γcкутија I-K-E-F-L-Q-R-F-I-H-I-V-Q-S-I-I-N-T-S

(96) 17/01/2012 EP12736203.6

(НИЗА ИД БР: 1) (BNZ-гама), и каде што

(97) 25/12/2019 EP2665486
(73) Bioniz,llc 20914 Bake Parkway,Suite 110

пептидот може да ја инхибира активноста на
една или повеќе γc-цитокини избрани од

Lake Forest,CA 92630, US
(74) Друштво за застапување од областа на

групата која што се состои од: IL-2, IL-4, IL-7, IL9, IL-15 или IL-21.

индустриската сопственост ЖИВКО

има уште 13 патентни барања
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(51) E 03D 11/02, E 03D 11/08, E 03D 11/06
(11) 10914
(13) Т1

периферен дел (103), централен периферен
дел (104) и долен корито-дел (105);

(21) 2020/138

периферен процеп (400) што раздвојува долен
раб (305) на горниот периферен дел (103) од

(22) 24/02/2020
(45) 31/12/2020

(30) GB201412805 18/07/2014 GB
(96) 20/07/2015 EP15741299.0

горен раб (203) на централниот периферен дел
(104), и кој има отвор за испуштање (401); и

(97) 01/01/2020 EP3169854
(73) Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building, Da Vincilaan,

периферен канал за вода (210) што е скриен во

2, 1935 Zaventem, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

која вода може да тече во периферниот процеп
(400);

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PEARSON, John Mark Richard and

назначено со тоа, што отворот за испуштање
(401) на периферниот процеп (400) вклучува

HEATON, Michael Ian
(54) ЕДИНИЦА ОД ТОАЛЕТНА ШОЛЈА

барем едно локално надолно скршнување на

внатрешноста на единицата од тоалетна шоља
(1) и има страничен ѕид (211) што е брана преку

(57) 1 Единица од тоалетна шоља (1) што

отворот за испуштање, и истото или секое
локално надолно скршнување е змиулесто

содржи:
тоалетна шоља (101) со внатрешна површина

надолно скршнување што е позиционирано во
предната половина на тоалетната шоља (101).

на тоалетна шоља (102) што има горен

има уште 14 патентни барања

(51) H 04L 29/06

(54) МРЕЖЕН КОМУНИКАЦИСКИ УРЕД ЗА
(13) Т1
(22) 24/02/2020

КОМУНИКАЦИЈА ПРЕКУ КОМУНИКАЦИСКА
МРЕЖА

(45) 31/12/2020
(30) DE2011082237 07/09/2011 DE

(57) 1 Мрежен комуникациски уред за
комуникација преку комуникациска мрежа, се

(96) 05/09/2012 EP12183114.3

состои од:

(97) 04/12/2019 EP2568681
(73) Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-

процесор (301) кој е конфигуриран да детектира
постојна вредност на комуникациски параметар

Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

од комуникацијата преку комуникациска мрежа
и да одреди отстапување на постојната

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Königdhofen,Thomas; Peusquens, Dr.,

вредност на комуникацискиот параметар од
просечна вредност на комуникацискиот

Rüdiger and Schuster, Andreas

параметар; и

(11) 10897
(21) 2020/139

мрежен интерфејс (303) кој е конфигуриран за
37
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

пренесување, во случај кога постојната

еден од следниве комуникациски параметри:

вредност на комуникацискиот параметар

големина на податоци примени преку

отстапува од просечната вредност на
комуникацискиот параметар, постојната

кориснички уред, големина на податоци
испратени преку кориснички уред, сооднос на

вредност од комуникацискиот параметар преку
комуникациската мрежа до мрежен ентитет за

големина на податоци примени преку
кориснички уред и големина на податоци

проценување на комуникацискиот параметар и
детектирање на неочекувано комуникациско

испратени преку кориснички уред, проток на
податоци, брзина на трансмисија на податоци,

однесување на мрежниот комуникациски уред,

брзина на примање на податоци, сооднос од

каде што процесорот (301) е конфигуриран да
дава инструкции на мрежниот интерфејс само

брзина на трансмисија на податоци и брзина на
примање на податоци, број на пренесени

во случај кога отстапувањето достигнува
однапред одреден праг на вредност да ја

пратки, број на примени пратки, големина на
пренесени пратки, големина на примени пратки,

пренесе постојната вредност на
комуникацискиот параметар,

почетно време и крајно време на проток на
информација.

каде што комуникацискиот параметар е барем

има уште 17 патентни барања

(51) A 61K 31/439, A 61K 9/28, A 61K 9/24
(11) 10899
(13) Т1

901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

(21) 2020/143

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(22) 25/02/2020
(45) 31/12/2020

(30) US201562141981P 02/04/2015 US
(96) 31/03/2016 EP16718062.9

(72) LI,Shaoling; LEUNG, Manshiu; ZHANG, Hao;
THALLADI, Venkat R. and MO, Yun

(97) 08/01/2020 EP3277278
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
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(54) КОМБИНИРАНА ДОЗИРАНА ФОРМА НА

(b) помеѓу 5 % и 50 % од тежината на

МУ ОПИОИДЕН РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ

поливинил алкохол,

И ОПИОИДЕН АГЕНС
(57) 1 Цврст состав кадешто составот содржи:

(c) помеѓу 0 % и 45 % од тежината на
полиетилен гликол 3350, и

(a) помеѓу 50 % и 95 % од тежината на

(d) помеѓу 0 % и 10 % од тежината на
аскорбинска киселина.

акселопран сулфат,

има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 39/00

(54) НОВ КОМПЛЕКС КОЈШТО СОДРЖИ

(11) 10905

(13) Т1

КЛЕТОЧЕН ПЕНЕТРИРАЧКИ ПЕПТИД, CARGO

(21) 2020/148

(22) 27/02/2020

И TLR ПЕПТИДЕН АГОНИСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
НА КОЛОРЕКТАЛЕН РАК

(45) 31/12/2020
(30) WO2015EP00580 16/03/2015 WO and
WO2015EP02244 09/11/2015 WO

(57) 1 Комплекс којшто содржи:

(96) 16/03/2016 EP16711529.4
(97) 08/01/2020 EP3270955
(73) Amal Therapeutics SA 64 Av. de la

a) клеточен пенетрирачки пептид;
b) барем еден антиген или антиген епитоп; и
c) барем еден TLR пептиден агонист,

Roseraie 12005 Geneva, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

кадешто компонентите a) - c) се ковалентно

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DEROUAZI, Madiha and BELNOUE, Elodie

поврзани, за употреба во заштитата и/или
лекување на колоректален рак.
има уште 18 патентни барања
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содржи променлив регион и постојан регион за
глушец, при што глушецот исто така изразува:

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/28, C 07K 16/40, C
07K 16/46, C 12N 15/85, C 12N 9/64
(11) 10909

(13) Т1

(21) 2020/149

(22) 28/02/2020

(i)
Протеин на ADAM6a глушец или негов
ортолог или хомолог, кој е

(45) 31/12/2020

функционален кај машки глушец; и
Протеин на ADAM6b глушец или негов

(30) US201161446895P 25/02/2011 US;
US201161497650P 16/06/2011 US and

(ii)

US201261595200P 06/02/2012 US
(96) 24/02/2012 EP14154967.5

ортолог или хомолог кој е
функционално кај машки глушец,

(97) 27/11/2019 EP2738259
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 1059US

при што протеините ADAM6a и ADAM6b или
нивните ортолози или хомолози се изразени од

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

интегрирана нуклеинска киселинска секвенца
која е присутна во ендогениот глушец со

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

имуноглобулински тежок ланец локус назначено
со тоа, што содржи најмалку еден човечки VH,

(72) Macdonald, Lynn; Stevens, Sean and

најмалку еден човечки DH и најмалку еден

Murphy, Andrew, J.
(54) “ADAM6 ГЛУВЦИ”

човечки JH сегмент, каде што на глушецот му
недостасува функционален ендогени ген

(57) 1 Глушец што изразува антитела, каде
што секој тежок синџир во изразените антитела

Adam6.
има уште 7 патентни барања
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(51) C 07K 14/16, C 07K 19/00, A 61K 47/12, A

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

61K 9/19, A 61K 38/16, A 61K 38/10, A 61K
47/18, A 61P 9/10

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GARMAN, Jonathan David
(54) ХЛОРИДНА СОЛ НА TAT-NR2B9C

(11) 10906
(21) 2020/150

(13) Т1
(22) 28/02/2020

(57) 1 Хлоридна сол на пептид којшто е TAT-

(45) 31/12/2020
(30) US201462004142P 28/05/2014 US

NR2B9c (SEQ ID NO:6) или се разликува од
TAT-NR2B9c се до 5 аминокиселински

(96) 28/05/2015 EP15799583.8

супституции, вметнувања или бришења,

(97) 29/01/2020 EP3149048
(73) NoNO Inc. 88 Strath Avenue Toronto ON

кадешто повеќе од 99% анјони на солта се
хлоридни.

M8X 1R5, CA

има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 487/04, C 07D 403/04, A 61K
31/4985, A 61P 35/00
(11) 10912
(21) 2020/151

(13) Т1
(22) 02/03/2020

(45) 31/12/2020
(30) US201562252726P 09/11/2015 US and
US201662401351P 29/09/2016 US
(96) 08/11/2016 EP16791420.9
(97) 08/01/2020 EP3374359
(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

R1 е водород, C1-3 алкил или -CH2OMe;
R2 е пиридинил, опционално супституиран на 1

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) WARD, Richard, Andrew; SWALLOW,

атом на јаглерод од прстен со супституент
независно одбран од групата составена од C1-3

Steven; JONES, Clifford, David; GRAHAM, Mark,
Andrew; DOBSON, Andrew, Hornby and

алкил, дифлуорометил и трифлуорометил; или

MCCABE, James, Francis
(54) ДИХИДРОИМИДАЗОПИРАЗИНОН
ДЕРИВАТИ КОРИСНИ ВО ТРЕТМАНОТ НА

R2 е пиримидинил, опционално супституиран
на 1 атом на јаглерод од прстен со супституент
независно одбран од групата составена од C1-3
алкил, дифлуорометил и трифлуорометил; или

КАНЦЕР
(57) 1 Соединение со формулата (I) или негов

R2 е фенил опционално супституиран на 1 или
2 атоми на јаглерод од прстен со супституент

фармацевтски прифатлив производ од
додавање назначено со тоа, што:

независно одбран од групата составена од
хало, дифлуорометил, трифлуорометил,
метокси и -OCHF2; и
R3 е водород, C1-3 алкил или хлоро.
има уште 18 патентни барања
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ЈОДОСУЛФУРОН-МЕТИЛ И ТИЕНКАРБАЗОН-

(51) A 01N 47/36, A 01N 47/38, A 01P 13/00
(11) 10907

(13) Т1

МЕТИЛ

(21) 2020/152

(22) 02/03/2020

(57) 1 Хербицидни состави што содржат
ефективна количина на компоненти (A), (Б) и

(45) 31/12/2020
(30) EP13179813 09/08/2013 -(96) 05/08/2014 EP14747648.5

(Ц), назначено со тоа, што
(A) означува мезосулфурон-метил (A1-1) и/или

(97) 15/01/2020 EP3030078
(73) Bayer CropScience Aktiengesellschaft

мезосулфурон-метил натриум (A1-2);
(Б) означува јодосулфурон-метил (Б1-1) и/или

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am

јодосулфурон-метил натриум (B1-2);

Rhein, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(Ц) означува
(C-1) тиенкарбазон-метил и/или негови соли,

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCHREIBER, Dominique and ZÖLLKAU,

каде што односот на тежините на компонентите
A и Б една кон друга е помеѓу 10:1 до 1:10 и

Achim
(54) ТРОЈНИ ХЕРБИЦИДНИ КОМБИНАЦИИ

односот на тежините на двете компоненти (A +
Б) и Ц една кон друга е 5:1 до 1:5.

ШТО СОДРЖАТ МЕЗОСУЛФУРОН-МЕТИЛ,

има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 36/8A 61K 9/20, A 61K 9/00
(11) 10913
(13) Т1

(73) Herbonis AG Rheinstrasse 30 4302 Augst,
CH

(21) 2020/154

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(22) 02/03/2020
(45) 31/12/2020

(30) CH16112009 20/10/2009 CH

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 20/10/2010 EP10773277.8
(97) 08/01/2020 EP2490667

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(72) BACHMANN, Heinrich and RAMBECK,

период кој што трае најмалку 4 часа или

Walter
(54) СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ СОЛАНУМ
ГЛАУКОФИЛУМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И / ИЛИ

подолго, каде што споменатата втора

ТРЕТИРАЊЕ НА ХИПОКАЛЦЕМИЈА И ЗА
СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА НИВОАТА НА

(OH)2 витамин Д3-гликозиди содржани во
наведениот екстракт целосно пред 4 часа, каде

КАЛЦИУМ ВО КРВТА

што периодот на ослободување се одредува со
употреба на тест за растворање објавен во

(57) 1 Фармацевтски или ветеринарен состав

американската фармакопеја, Поглавје <711>

за употреба за спречување на млечна треска
кај добиток кој што произведува млеко, во

каде што периодот на ослободување се
одредува ин витро со потопување на

форма на единечна дозна единица која што
содржи прва формулација и втора

формулацијата во вода на 37 ° C и одредување
на времето додека не се растворат сите 1,25-

формулација, при што и двете содржат екстракт
од листови на Solanum glaucophyllum, каде што

(OH)2 витамин Д3-гликозиди во вода, каде што
споменатиот состав понатаму содржи доломит

споменатата прва формулација е формулација

како извор на калциум и каде што споменатиот

со задоцнето ослободување која што целосно
ослободува 1,25- (OH)2 витамин Д3-гликозиди

состав има густина од најмалку 1,2 kg/l (g/ml).
има уште 8 патентни барања

формулација е формулација со непосредно
ослободување, при што се ослободува 1,25-

содржани во наведениот екстракт во временски

(51) C 07K 14/805, C 12N 15/82
(11) 10911
(21) 2020/155

(30) US201361876676P 11/09/2013 US and

(13) Т1
(22) 02/03/2020

US201361908689P 25/11/2013 US
(96) 11/09/2014 EP14844701.4

(45) 31/12/2020

(97) 19/02/2020 EP3044320
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(73) Impossible Foods Inc. 525 Chesapeake

бактериски хемоглобин, цилијатен миоглобин,

Drive Redwood City, CA 94063, US

протоглобин, скратен 2/2 глобин, HbN, HbO, и

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

Glb3, споменатата постапка содржи растење на
рекомбинантно растение, споменатото

(72) FRASER, Rachel; DAVIS, Simon Christopher
and BROWN, Patrick O'Rielly
(54) СЕКРЕЦИЈА НА ПОЛИПЕПТИДИ
КОИШТО СОДРЖАТ ХЕМ

рекомбинантно растение содржи барем еден
егзогена нуклеинска киселина којашто го кодира

(57) 1 Постапка за добивање на полипептид

поинаков од Nicotiana и прочистување на

којшто содржи хем избрани од групата
составена од низок хемоглобин, еритрокруорин,

споменатиот полипептид којшто содржи хем од
ткиво од споменатото растение.

не-симбиотски хемоглобин, флавохемоглобин,
протоглобин, цијаноглобин, Hell’s gate глобин I,

има уште 11 патентни барања

(51) C 07K 14/62, C 12N 15/62, A 61K 38/28

општа формула Z1-Z2-Z3, кадешто:

(11) 10910
(21) 2020/158

споменатиот полипептид којшто содржи хем,
кадешто споменатото растение е од вид

(13) Т1
(22) 03/03/2020

i) Z1 е аналог на инсулинска B-низа, којшто ја
содржи аминокиселинската секвенца:

(45) 31/12/2020

X1X2X3QHLCGSHLVEALX4LVCGERGFX5YX6X

(30) US201562158079P 07/05/2015 US
(96) 28/04/2016 EP16721605.0

7X8X9
кадешто X1 е F, Q или A; X2 е V или G; X3 е N,

(97) 12/02/2020 EP3292141
(73) Eli Lilly and Company Lilly Corporate

K, D, G, Q, A или E; X4 е E, Y, Q, или H; X5 е H
или F; X6 е G, T, S, H, V или е отсутен; X7 е G,

Center, Indianapolis, IN 46285, US

E, P, K, D, S, H или е отсутен; X8 е G, E, K, P, Q,

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

D, H или е отсутен; X9 is G, T, S, E, K, A или е
отсутен, дава дека аналогот на инсулинска B-

(72) LAZAR, Gregory Alan; KORYTKO, Andrew
Ihor; BALDWIN, David Bruce; DAY, Jonathan

низа вклучува барем една модификација од
аминокиселинска секвенца на B-низа од

Wesley; DICKINSON, Craig Duane and BEALS,
John Michael
(54) ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ

молекула на човечки инсулин на X4, X5, X6, X7,
X8, или X9 (SEQ ID NO:1);

(57) 1 Фузиран протеин којшто содржи:
a) инсулин рецепторен агонист којшто има

аминокиселини, кадешто барем 5 од
споменатите аминокиселини се G остатоци; и

ii) Z2 е прв лев пептид којшто содржи 5 до 10
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iii) Z3 е аналог на инсулинска A-низа којашто

споменатите аминокиселини се G остатоци; и

содржи аминокиселинска секвенца:

c) човечки IgG Fc регион;

GIVEQCCTSX1CSLX2QLENYCX3X4
кадешто X1 е T или I; X2 е D, Y, Q или E; X3 е

кадешто остатокот на C-завршеток на
инсулинскиот рецепторен агонист е директно

G, N, S или A; и X4 е било која природно
појавена аминокиселина, или е отсутен, дава

фузиран за остатокот на N-завршеток на
вториот лев пептид и остатокот на C-завршеток

дека ако X3 е N, потоа X4 мора да биде
аминокиселина поинаква од G или N (SEQ ID

на вториот лев пептид е директно фузиран за
остатокот на N-завршеток од човечкиот IgG Fc

NO:2);

регион.

b) втор лев пептид којшто има помеѓу 10 и 25
аминокиселини, кадешто барем 50% од

има уште 22 патентни барања

(51) C 07K 14/3A 61K 39/00, A 61K 39/39, A 61K
35/74, A 61K 39/085

(72) SCARSELLI, Maria; BAGNOLI,Fabio and
FIASCHI, Luigi
(54) МУТИРАНИ СТАФИЛОКОКНИ АНТИГЕНИ

(11) 10851
(21) 2020/171

(13) Т1
(22) 05/03/2020

(57) 1 Мутиран SpA антиген којшто содржи
аминокиселинска секвенца којашто содржи или

(45) 31/12/2020
(30) 20140161861 26/03/2014 -- and
20140192913 12/11/2014 --

е составена од SEQ ID NO: 49, во којшто XX
дипептидите на позиции 7-8, 60-668-69, 126-

(96) 24/03/2015 EP15711523.9
(97) 11/12/2019 EP3122378
(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de
I'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

127, 184-185, и 242-243 на SEQ ID NO: 49 се KK,
RR, RK или KR, и XX дипептидите на позиции

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

има уште 15 патентни барања

34-35, 95-96, 153-154, 211-212, и 269-270 на
SEQ ID NO: 49 се AA.

бр.27/2/22, 1000 Скопје
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(57) 1 Соединение со формула (I)

(51) C 07D 471/14, A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 10846
(21) 2020/224

(13) Т1
(22) 30/03/2020

(45) 31/12/2020
(30) US201461972689P 31/03/2014 US
(96) 30/03/2015 EP15772254.7
(97) 25/12/2019 EP3125898
(73) The Scripps Research Institute 10550
North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037,
US

кадешто

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

Cyc е 5- до 8-член моноцикличен

(72) JANDA, Kim D.; JACOB, Nicholas T. and

хетероцикличен прстен којшто содржи еден

LOCKNER, Jonathan W.
(54) ФАРМАКОФОР ЗА ИНДУКЦИЈА НА

азотен атом, со група од формула
Ar1-CR2-е поврзана за прстенестиот азотен

TRAIL

атом;
Ar1 и Ar2 се секој независно арил групи коишто
се супституирани со 0, или 2 J групи;
R е независно H или (C1-C6)алкил;
J е независно (C1-C6)алкил, (C3C9)циклоалкил, (C3-C9)циклоалкил(C1-C6)
алкил, хало или (C1-C6)халоалкил;
или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 8 патентни барања
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(57) 1 Моноклонално антитело што

(51) C 07K 16/40, A 61K 39/395, A 61P 3/06
(11) 10847

(13) Т1

(21) 2020/234

(22) 02/04/2020

специфично се врзува за PCSK9 кое опфаќа
а) регион на утврдување на комплементарност

(45) 31/12/2020
(30) 201161484610P 10/05/2011 US;
201161562303P 21/11/2011 US;

(CDR) на лесен ланец од CDRL1 на секвенца во
SEQ ID NO:23, CDRL2 од CDRL2 на секвенца во

201261595526P 06/02/2012 US;
201261614417P 22/03/2012 US and

SEQ ID NO:23, и CDRL3 од CDRL3 на
секвенца во SEQ ID NO:23; и регион на

201261642363P 03/05/2012 US

утврдување на комплементарност (CDR) на

(96) 10/05/2012 EP12722044.0
(97) 15/01/2020 EP2707029
(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799, US

тежок ланец од CDRH1 на секвенца во SEQ ID
NO:49, CDRH2 од CDRH2 насеквенца во SEQ

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,

со помош на Chothia или AbM;

Скопје

b) регион на утврдување на комплементарност

(72) SCOTT, Robert Andrew Donald;
WASSERMAN, Scott; CHAN, Joyce Chi Yee;

(CDR) на лесен ланец CDRL1 кој ja
опфаќа секвенцата на аминокиселинa од SEQ

GIBBS, John P.; DIAS, Clapton S.; CLOGSTON,
Christi L.; OSSLUND, Timothy David and STEIN,

ID NO:158, CDRL2 кој ја опфаќа секвенцата на
аминокиселинина од SEQ ID NO: 162; CDRL3

Evan, A.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ

кој ја опфаќа секвенцата на аминокоселина од
SEQ ID NO:395: и регион на утврдување на

ПРЕВЕНИРАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА

коплементарност (CDR) на тежок ланец CDRH1

ПОВРЗАНИ СО ХОЛЕСТЕРОЛ

кој ја опфаќа секвенцата на аминокиселина од

ID NO:49, и CDRH3 од CDRH3 на секвенца во
SEQ ID NO:49; при што CDR-еви се дефинираат
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SEQ ID NO:368, CDRL2 кој ја опфаќа

или

секвенцата на аминокиселина од SEQ ID NO:

d) променлив регион на лесен ланец

175, CDRL3 кој ја опфаќа секвенцата на
аминокоселинa од SEQ ID NO: 180;

која ја опфаќа секвенцата на аминокиселинa од
SEQ ID NO:23 и променлив регион на

c) регион на утврдување на комплементарност

тежок ланец кој ја опфаќа секвенцата на
aминокиселините од SEQ ID NO: 49

(CDR) на лесен ланец CDRL1 кој ja
опфаќа секвенцата на аминокиселинa од SEQ

за употреба во
(i )
намалување на LDL на

ID NO: 305, CDRL2 кој ја опфаќа секвенцата на

холестеролот во серумот на човек пациент за

аминокиселинина од SEQ ID NO: 312, CDRL3
кој ја опфаќа секвенцата на аминокоселина од

(ii )

најмалку 15%; и/или
лекување или во превенција на

SEQ ID NO: 319; и
регион на утврдување на комплементарност

пореметување поврзано со холестеролот на
човек пациент кој има

(CDR) на тежок ланец CDRH1 кој ja
опфаќа секвенцата на аминокиселинa од SEQ

зголемено ниво на LDL на холестерол во серум;
што опфаќа давање на моноклонално антитело

ID NO:308, CDRH2 кој ја опфаќа секвенцата на

на човек пациент на кој тоа му е потребно во

аминокоселинa од SEQ ID NO: 320, CDRH3 кој
ја опфаќа секвенцата на аминокоселинa од

доза од 70mg до 450mg.
има уште 9 патентни барања

SEQ ID NO: 310;

(51) A 61K 31/7088, A 61K 31/7125, A 61P 7/00,

(30) 201361900347P 05/11/2013 US;

A 61P 35/02, A 61P 7/06, A 61P 35/00
(11) 10849
(13) Т1

US201261734941P 07/12/2012 US;
US201313841711P 15/03/2013 US and

(21) 2020/269

(22) 10/04/2020

US201361799069P 15/03/2013 US

(45) 31/12/2020

(96) 15/11/2013 EP18196690.4
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(97) 01/04/2020 EP3456333
(73) Geron Corporation 919 E. Hillsdale Blvd.

ТРЕТИРАЊЕ НА МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН

Foster City, CA 94404, US
(74) Друштво за застапување од областа на

(57) 1 Иинхибитор на теломераза за употреба
во олеснување на најмалку еден симптом кој

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

што е резултат на миелодиспластичен синдром
кај еден поединец, каде што инхибиторот на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) STUART, Monic, J. and KELSEY, Stephen
(54) УПОТРЕБА НА ИМЕТЕЛСТАТ

телемераза е иметелстат или негова
фармацевтски прифатлива сол.

СИНДРОМ

има уште 27 патентни барања

ИНХИБИТОР НА ТЕЛОМЕРАЗА ЗА

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

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 495/04,
A 61K 31/519, A 61P 35/00
(11) 10842

(13) Т1

(72) GENESTE, Olivier; MURRAY, James Brooke;

(21) 2020/362

(22) 15/05/2020

KOTSCHY, András; DEMARLES, Didier; WÉBER,
Csaba; VASAS, Attila; MOLNÁR, Balázs; KISS,

(45) 31/12/2020
(30) 1655387 10/06/2016 FR and 1663463
28/12/2016 FR

Árpád; MACIAS, Alba; LEWKOWICZ, Elodie;
CHANRION, Maïa and IVANSCHITZ, Lisa
(54) “НОВИ (ХЕТЕРО) АРИЛСУПСТИТУТИРАНИ-ПИПЕРИДИНИЛ

(96) 09/06/2017 EP17728567.3
(97) 19/02/2020 EP3468971
(73) Les Laboratoires Servier and Vernalis

ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
ШТО ГИ СОДРЖАТ”

(R&D) Limited 35, Rue de Verdun 92284
Suresnes, FR and Granta Park Cambridge
CB21 6GB, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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(57) 1 Соединение со формулата (I):

Cy3-R7 група, -Cy3-OR7 група или -Y1-NR6C(O)-R7 група,
♦R5 претставува водороден атом, халоген атом
или линеарена или разгранета (C1-C6)алкилна
група,
♦R6 претставува водороден атом или линеарна
или разгранета (C1-C6)алкилна група,
♦ R7 претставува водороден атом, линеарна
или разгранета (C1-C6)алкилна група, или -Y2-

каде што:

Cy4 група,
♦Y1 и Y2 независно една од друга

♦ R1 претставува арил група или хетероарилна
група,

претставуваат врска или линеарна или
разгранета (C1-C4)алкиленска група ,

♦ R2 претставува атом на водород или халоген
атом,

♦ Cy1 претставува циклоалкилна група,

♦ n е цел број еднаков на 0, 1 или 2,

хетероциклоалкилна група, арил група или

♦ J претставува -C(О)- група, а -CH(R3)- група,
или -SO2- група,

хетероарилна група, која е поврзана со групата
J и со групата L,

♦ R3 претставува водороден атом или линеарна
или разгранета (C1-C6)алкилна група,

♦ Cy2, Cy3 и Cy4 независно една од друга,
претставуваат циклоалкилна група,

♦ K претставува врска или -Cy1 група,
♦ L претставува а -Cy2 група или -CH2-Cy2

хетероциклоалкил група, анарил група или
хетероарилна група, со што се подразбира

група,

дека:

♦ W ја претставува групата
- "арил" значи фенил, нафтил или инданил
група,
- "хетероарил" значи секоја моно- или
фузирана бициклична група составена од 5 до
10 прстенести членови, кои имаат најмалку
една ароматична половина и содржат од 1 до 3
хетероатоми избрани од кислород, сулфур и
азот,

каде што:

- "циклоалкил" значи секоја моно- или фузирана
бициклична не-ароматична карбоциклична

♦ А претставува хетероарилен прстен,

група која содржи од 3 до 7 мелодии,
- " хетероциклоалкил "значи секоја не-

♦ X претставува јаглероден атом или азотен
атом,

ароматична моно- или фузирана бициклична

♦ R4 претставува водороден атом, халоген
атом, линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна

група која содржи од 3 до 10 прстенести
членови и содржат од 1 до 3 хетероатоми

група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил

избрани од кислород, сулфур и азот, можно е
арил, хетероарил, циклоалкил и

група, линеарна или разгранета (C2C6)алкинилна група, -Y1-NR5R7 група, -Y1-

хетероциклоалкилни групи така дефинирани да
бидат заменети со од 1 до 4 групи избрани од

OR6група, линеарна или разгранета хало(C1C6)алкилна група, оксо група, -Y1-CY3 група, 51
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линеарни или разгранети (C1-C6)алкил,

C6)алкилна група, линеарна или разгранета

линеарен или разгранет (C2-C6)алкенил,

(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкилна група, фенилна

линеарен или разгранет (C2-C6)алкинил,
линеарен или разгранет хало(C1-C6)алкил, -Y1-

група, циклопропилметил група, група на
тетрахидропиранил

OR', -Y1-NR'R", -Y1-S(O)m-R', оксо(или N-оксид
каде што е соодветно), нитро, цијано, -C(O)-R', -

или супституенти на парот (R', R") заедно со
азотниот атом што ги носи на не-ароматичен

C(O)-OR', -OC(O)-R', -C(O)-NR'R ", -Y1-NR'-C(O)R", -Y1-NR'-C(O)-OR", халоген, циклопропил и

прстен, составен од 5 до 7 прстенести членови,
што може да содржи покрај азотот втор

пиридинил кој може да биде супституиран со

хетероатом избран од кислород и азот, со што

линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група,

се подразбира дека вториот азот може да биде
супституиран од 1 до 2 групи што претставуваат

со оглед на тоа што R' и R" независно еден од
друг, претставуваат водороден атом, линеарна

водороден атом, или линеарна или разгранета
(C1-C6)алкилна група и се подразбира дека m е

или разгранета (C1-C6)алкилна група, линеарна
или разгранета (C2-C6)алкенилна група,

цел број еднаков на 0, 1 или 2, нивни
енантиомери, диастереоизомери и нивни

линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група,

додатоци со фармацевтски прифатлива

линеарно разгранета хало(C1-C6)алкил,
линеарна или разгранета хидрокси (C1-

киселина или база.
има уште 34 патентни барања

(51) C 03B 7/06
(11) 10838

(13) Т1

(73) Messer Austria GmbH Industriestrasse 5,
2352 Gumpoldskirchen, AT

(21) 2020/508

(22) 07/07/2020

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(45) 31/12/2020
(30) DE102018000572 25/01/2018 DE

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) Demuth, Martin
(54) УРЕД И МЕТОДА ЗА ЗАГРЕВАЊЕ И
ТРАНСПОРТИРАЊЕ РАСТОПЕНО СТАКЛО

(96) 14/12/2018 EPA18212742.3
(97) 20/05/2020 EP3517509

(57) има уште патентни барања
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,

(51) C 07H 21/04, C 12N 15/113, A 61K 31/712, A
61K 48/00, A 61P 21/00
(11) 10850
(21) 2020/521

(13) Т1
(22) 10/07/2020

Скопје
(72) TAKEDA, Shin'ichi; ENYA, Yukiko; TONE,

(45) 31/12/2020
(30) JP20150182145 15/09/2015 JP

Yuichiro and AOKI, Yoshitsugu
(54) АНТИСМИСЛЕНА НУКЛЕИНСКА

(96) 15/09/2016 EP16846578.9

КИСЕЛИНА

(97) 24/06/2020 EP3351633
(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National

(57) 1 1. Антисмислениот олигомер со должина
од 14 до 32 на база кој што ги опфаќа двата

Center of Neurology and Psychiatry 14,
Kisshoin Nishinosho Monguchicho Minami-ku

поврзани единични олигомери одбрани од
групата која што ја сочинуваат (а) до (е)

Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP and
1-Ogawa-Higashi-cho, 4-chome Kodaira-shi

прикажани во продолжение, или неговата
фармацевтски прифатлива сол или хидрат, при

Tokyo 187-855JP

што тие два единични олигомера не се соседни
или меѓусебно не се преклопуваат:
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секвенца која што се наоѓа на положбите 128
(а) единичен олигомер кој што се состои од

до 150 од 5’-на терминалниот крај на ексон 45

нуклеотидна секвенца комплементарна со
нуклеотидна секвенца која што се состои од 7

во хуманиот дистрофински ген;

до 16 соседни бази одбрани од нуклеотидна
секвенца која што се наоѓа на положбите -5 до

(б) единичен олигомер кој што се состои од
нуклеотидна секвенца комплементарна со

15 од 5'-на терминалниот крај на ексон 45 во
хуманиот дистрофински ген;

нуклеотидна секвенца која што се состои од 7
до 16 соседни бази одбрани од нуклеотидна
секвенца која што се наоѓа на положбите 15 до

(б) единичен олигомер кој што се состои од
нуклеотидна секвенца комплементарна со

40 од 5'-на терминалниот крај на ексон 45 во
хуманиот дистрофински ген; и

нуклеотидна секвенца која што се состои од 7
до 16 соседни бази одбрани од нуклеотидна

(е) единичен олигомер кој што се состои од

секвенца која што се наоѓа на положбите 48 до
70 од 5'-на терминалниот крај на ексон 45 во

нуклеотидна секвенца комплементарна со
нуклеотидна секвенца која што се состои од 7

хуманиот дистрофински ген;

до 16 соседни бази одбрани од нуклеотидна

(с) единичен олигомер кој што се состои од

секвенца која што се наоѓа на положбите 110
до 125 од 5'-на терминалниот крај на ексон 45

нуклеотидна секвенца комплементарна со
нуклеотидна секвенца која што се состои од 7

на хуманиот дистрофински ген.

до 16 соседни бази одбрани од нуклеотидна

има уште 14 патентни барања

(51) G 07F 17/32

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

(11) 10839

(13) Т1

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(21) 2020/525

(22) 13/07/2020

(72) GAWEL, Marek and WÖLS, Martin
(54) УРЕД ЗА ИГРА И/ИЛИ ЗАБАВА

(45) 31/12/2020
(30) DE201110108318 22/07/2011 DE
(96) 19/07/2012 EP12746019.4

(57) 1 Уред за игра и/или забава кој што
содржи повеќе засебни мониторски единици

(97) 24/06/2020 EP2734985
(73) Novomatic AG Wiener Strasse 158

(12, 13, 14, 15), особено екрани, за
презентирање информација, кадешто

2352 Gumpoldskirchen , AT

мониторските единици (12, 13, 14, 15)
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формираат независно функционални и засебно

отворот помеѓу најмалку две различни

инсталирани мониторски склопови и најмалку

мониторски единици; и кадешто панелот на

една од мониторските единици (12, 13, 14, 15) е
обезбедена со панел на допир (25) за

допир (25) формира транспарентна визуелна
контура која се поставува на мониторска

внесување на контролни команди со допир, се
карактеризира со тоа што панелот на допир (25)

единица (12, 13, 14, 15) и којшто е вметната во
куќиштето на уредот (11) и формира преден

континуирано се издолжува барем делумно по
најмалку две различни мониторски единици (12,

простор на куќиштето на уредот отспротива на
оперативната позиција на уредот.

13, 14, 15) и низ граничниот простор или или

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 31/4402, A 61K 47/32, A 61K 9/08, A
61P 27/16

(72) MEYER, Thomas and WRAIGHT,
Christopher John
(54) ИНТРАНАЗАЛЕН СОСТАВ КОЈ ШТО
СОДРЖИ БЕТАХИСТИН

(11) 10840
(21) 2020/527

(13) Т1
(22) 14/07/2020

(45) 31/12/2020
(30) US201762453931P 02/02/2017 US

(57) 1 Фармацевтски состав за интраназално
давање на човечки пациент, кој што содржи

(96) 02/02/2018 EP18703749.4

раствор или суспензија од терапевтски

(97) 22/04/2020 EP3474850
(73) Otolanum AG Bahnhofstrasse 21

ефикасна количина бетахистин дихидрохлорид,
средство за подобрување на вискозноста и

6300 Zug, CH

средство за ублажување, каде што pH на
фармацевтскиот состав е 4.4 до 6.4.

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

има уште 14 патентни барања

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(51) A 61P 3/00
(11) 10841
(21) 2020/528

(13) Т1
(22) 14/07/2020

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје
(72) HARRISON, James; FULLER, Stephen and

(45) 31/12/2020
(30) GB201400117 03/01/2014 GB

BROWN, Tobias Josef
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ

(96) 05/01/2015 EP15700003.5

(57) 1 Фармацевтски состав погоден за орална

(97) 13/05/2020 EP3089740
(73) Cycle Pharmaceuticals Ltd. Bailey Grundy

примена, при што составот содржи нитисинон,
или негова фармацевтски прифатлива сол,

Barrett Building Little St Mary's Lane
Cambridge Cambridgeshire CB2 1RR , GB

најмалку еден сахарид, и глицерил дибехенат и
каде што составот не содржи метални јони и

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

прегелатинизиран скроб или скроб.
има уште 8 патентни барања
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(51) B 04C 5/24, B 04C 5/18
(11) 10916

(13) Т1

(21) 2020/608

(22) 10/08/2020

(72) KNORR, Brian and GRÖNVALL, Lars
(54) ХИДРОЦИКЛОНСКИ РАЗДВОЈУВАЧ
(57) 1 Хидроциклонски раздвојувач (1) за
класифицирање на цврст материјал во течна

(45) 31/12/2020
(30) 17177480.5 22/06/2017 EP
(96) 22/06/2017 EP17177480.5

суспензија, кој што се состои од:

(97) 27/05/2020 EP3417945
(73) Metso Minerals Industries, Inc. 20965

горен дел (2) кој што има влезна цевка (3)
прилагодена за да внесе суспензија во горниот

Crossroads Circle Waukesha, WI 53186, US

дел;

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

цевка за празнење на прелевањето (4)
поставена во горниот дел;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје

отвор за празнење на врвот (8);
конусен дел за раздвојување (5) поставен
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помеѓу горниот дел и отворот за празнење на

конфигуриран така да вбризгува флуид по

врвот, при што конусниот дел за раздвојување

должината на најмалку еден дел на

има проксимален крај (6) и дистален крај (7), и
каде што споменатиот конусен дел за

внатрешната страна на делот за поддршка на
протокот (20) во правец кој што е најмалку

раздвојување се стеснува кон споменатиот
дистален крај;

делумно насочен кон отворот за празнење на
врвот (8);

што се карактеризира со тоа што
хидроциклонскиот раздвојувач (1) понатаму има

каде што споменатиот хидроциклонски
раздвојувач (1) е конфигуриран да биде

дел за поддршка на протокот (20) поставен на

ориентиран така што споменатиот отвор за

конусниот дел за раздвојување или помеѓу
конусниот дел за раздвојување и отворот за

празнење на врвот е во вертикално подигната
позиција во однос на цевката за празнење на

празнење на врвот, при што споменатиот дел
за поддршка на протокот се состои од најмалку

прелевањето.
има уште 14 патентни барања

еден влез за поддршка на протокот (9)

(51) C 07H 21/02, C 07H 21/04, C 12N 15/67, A

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце

61K 31/7084

Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(11) 10917
(21) 2020/611

(13) Т1
(22) 11/08/2020

(72) WALCZAK, Sylwia; KOWALSKA, Joanna and
JEMIELITY, Jacek
(54) "НОВИ ФОСФАТРИАЗОЛНИ АНАЛОЗИ
НА иРНК КАПА НА 5' КРАЈОТ, КОМПОЗИЦИИ

(45) 31/12/2020
(30) 20160417980 16/07/2016 PL
(96) 12/07/2017 EP17754482.2
(97) 13/05/2020 EP3484907
(73) Uniwersytet Warszawski ul.Krakowskie

ШТО ГИ СОДРЖАТ, РНК МОЛЕКУЛА ВО КОЈА
СЕ ВГРАДУВААТ, НИВНА УПОТРЕБА И

Przedmiescie 26/28 00-927 Warszawa, PL

ПРОТЕИН ИЛИ ПЕПТИД"

ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА РНК МОЛЕКУЛА,
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(57) 1 Соединение со формула (I)

Y или не е присутен или е избран од групата на
или нејзин стереоизомер или сол,
каде што R1 и R2 се избрани од групата што се

-CH2-, -CH2CH2-, -CH2O-, -CH2S-, -CH2NH-,CH2CH2O-, -CH2CH2NH-, -CH2CH2S-

состои од N, N+-CH3, N+-C2H5, N+-C3H8, N+C4H5, N+-CH2C6H5 при што најмалку еден од

R3, R4, R5, R6 се избрани од групата што се
состои од H, OH, OCH3, или OCH2CH3; каде

RR2 не е N.

што R3 и R4 можат да бидат исти или различни;

n и m се независно избрани од групата што се
состои од 0, 1 и 2;

R5 и R6 можат да бидат исти или различни; ако
кој било од R3, R4 е различен од OH тогаш

X е избран од групата што се состои O, NH, S,
CH2

обете R5 и R6 се OH; ако кој било од R5, R6 е
различен од OH тогаш обете R3 и R4 се OH.

k е 1 или 2

има уште 10 патентни барања
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достави првиот работен флуид до првиот

(51) F 01K 23/02, F 01K 3/12, F 01K 23/04
(11) 10918

(13) Т1

испарувач (9), при што првиот кондензатор (7) е

(21) 2020/613

(22) 11/08/2020

термички поврзан со првиот резервоар (2);

(45) 31/12/2020
(30) 201613952 15/08/2016 GB
(96) 04/08/2017 EP17754461.6

(v) второ термодинамичко коло (5) на втор
работен флуид (24), при што второто

(97) 03/06/2020 EP3497308
(73) Futurebay Limited 2nd Floor Commercial

термодинамичко коло (5) се состои од:

Wharf 6 Commercial Street Manchester M15

втор испарувач (14) за испарување на вториот

4PZ, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

работен флуид (24) за да се создаде втора
пареа под притисок, при што вториот испарувач

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(14) е термички поврзан со вториот резервоар
(3);

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) HUTCHINGS, Adrian Charles and

втор експандер (11) предвиден да ја прошири
втората пареа под притисок; и

HENSHAW, Iain James
(54) АПАРАТУРА И МЕТОД ЗА
ТЕРМОДИНАМИЧКИ ЦИКЛУС

втор кондензатор (12) предвиден да го

(57) 1 Апаратура за термодинамички циклус
(100) кој што се состои од:

достави вториот работен флуид во вториот
испарувач (14);

(i) прв резервоар (2) кој што содржи прв медиум

(vi) средство за внесување на дополнителна

за складирање;

топлина кое што е термички поврзано со првото

(ii) втор резервоар (3) кој што содржи втор
медиум за складирање;

термодинамичко коло (4) така што
дополнителната топлина може да придонесе за

(iii) пумпа за загревање (1) која што има ладна
страна која што е термички поврзана со првиот

создавање на првата пареа под притисок; и
(vii) средство за внесување на дополнителна

резервоар (2) за ладење на првиот медиум за
складирање и врела страна која што е термички

топлина кое што е термички поврзано со
второто термодинамичко коло (5) така што

поврзана со вториот резервоар (3) за

вториот работен флуид може да ја испушти

загревање на вториот медиум за складирање;
(iv) прво термодинамичко коло (4) на прв

топлината во мијалник за дополнително
загревање (15);

работен флуид (23), при што првото
термодинамичко коло се состои од:

каде што првото термодинамичко коло (4) е

прв испарувач (9) за испарување на првиот

термички независно од второто
термодинамичко коло (5), а апаратурата може

работен флуид (23) за да се создаде прва

да работи во режим за полнење, режим за

пареа под притисок;
прв експандер (6) предвиден да ја прошири

складирање и режим за празнење;
каде што во режимот за полнење пумпата за

првата пареа под притисок; и
прв кондензатор (7) предвиден да го

загревање (1) има енергија да го лади првиот
медиум за складирање и да го загрева вториот

кондензира првиот работен флуид (23) кој што
е примен од првиот експандер (6) и да го

медиум за складирање;
во режимот за складирање изладениот прв

кондензира вториот работен флуид кој што е
примен од вториот експандер (11) и да го
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медиум за складирање се складира во првиот

притисок е проширена од страна на првиот

резервоар (2), а загреаниот втор медиум за

експандер (6) и/или втората пареа под притисок

складирање се складира во вториот резервоар
(3);

е проширена од страна на вториот експандер
(11).

и
во режимот за празнење, првата пареа под

има уште 16 патентни барања

(51) E 05D 15/10, E 06B 7/23, E 06B 3/46
(11) 10809
(13) Т1

- отворот (2) се состои од горен вкрстен (4) и

(21) 2020/615

(22) 11/08/2020

долен вкрстен дел (5)

(45) 31/12/2020

- фиксната лента (3) се состои од:

(30) 1756890 20/07/2017 FR
(96) 18/07/2018 EP18184098.4
(97) 15/07/2020 EP3431692
(73) Veka Zone Industrielle de Vongy 74200
Thonon les Bains, FR

* горна водилка (6) која се состои од водечка
шина (7) наменета да
прифати барем

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо

* долна водила (8), наведената долна водилка

Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) MOILLE Michel
(54) СКЛОПУВАЊЕ НА ПРОЗОР, РАМКА НА
ПРОЗОР ИЛИ КАПАК

(8) се состои од шина
што се врти (9),

(57) 1 Склопување (1) на прозор, рамка на
прозор (28) или капак кој содржи отвор (2) кој се

еден горен вкрстен дел (4)
или горната водилка (6) и на еден долен

лизга по фиксно крило (3) во правец на

вкрстен дел (5) или на долната

лизгањето (II-II), при што

водилка (8), и се наменети да бидат притиснати

делумно вклопување во горниот вкрстен дел
(4),

- компресивни заптивки (10-13) се поставени на
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помеѓу отвореното (2) и

попречни средства за померање (23) кои

фиксното крило (3) со поместување на отворот

содржат лежишта-лагери (22)

(2) попречно во правец на
лизгањето (II-II),

подобни да ја прифатат водечката шината (7) и
да предизвика релативно

при што:

померање на горниот вкрстен дел (4) во однос
на горната водилка (6)

- на долната страна (5а) од долниот вкрстен

попречно во однос на правецот на лизгањето
(II-II) на отворот (2),

дел (5) поставени се ваљци (18)
наменети да се тркалаат надолжно по
подвижната шина (9), наведените

и при што:

ваљци (18) овозможуваат поместување на
отворот (2) попречно во однос

- долниот вкрстен дел (5) на отворот (2) е
составен од прв надолжен жлеб (14)

на правецот на лизгањето (II-II) на отворот (2),

во кој ваљците (18) се поставени, и втор
надолжен жлеб (15) во кој се

- на долната страна (5а) на долниот вкрстен

поставени првите средства за попречно

дел (5) се поставен први
средства за попречно поместување (21) кои

поместување (21),
- горниот вкрстен дел (4) на отворот (2) е

содржат лежишта-лагери (22)
подобни да ја прифати шината што се врти (9)

составен од прв надолжен жлеб (16)
во кој се поставени вторите попречни средства

за да предизвика померање
на долниот вкрстен дел (5) во однос на долната

за померање (23),
- горниот вкрстен дел (4) на отворот (2) е

водилка (8) попречно во

составен од четврт надолжен жлеб

однос на правецот на лизгањето (II-II) на
отворот (2),

(17) поставен на тој начин да барем делумно ја
прими водечката шина (7) при транслациско

- на горната страна (4а) на горниот вкрстен дел

движење на отворот (2) во правец на горната
водечка шина (6)

(4) поставен се други

има уште 13 патентни барања
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(54) КРИСТАЛНИ ОБЛИЦИ НА
МОДУЛАТОРОТ НА РЕЦЕПТОРИ НА

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/4184, A 61K
31/4439, A 61P 35/00
(11) 10923

(13) Т1

АНДРОГЕНИ

(21) 2020/618

(22) 12/08/2020

(57) 1 Кристален облик A на 4-[7-(6-цијано-5трифлуорометилпиридин-3-ил)-8-оксо-6-тиоксо-

(45) 31/12/2020
(30) 201261656888 P 07/06/2012 US
(96) 04/06/2013 EP18157435.1

5,7-диазаспирo[3.4]окт-5-ил]-2-флуоро-Nметилбензамид, што има најмалку една од

(97) 08/07/2020 EP3348553
(73) Sloan-Kettering Institute for Cancer

следните карактеристики:
(а) спектар на дифракција на X-зраци на прав

Research and Aragon Pharmaceuticals, Inc.

(XRPD), со карактеристични врвови на 4.8 ± 0,1

1275 York Avenue New York, NY 10065, US and
10990 Wilshire Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA

° 2-тета, 7.1 ± 0,1 ° 2-тета, 14.2 ± 0,1 ° 2-тета,
16.3 ± 0,1 ° 2-тета, 20.1 ± 0,1 ° 2-тета;

90024, US

(b) параметри на единечна клетка кои се
еднакви на следните на -173°C:

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) OUERFELLI, Ouathek; HERBERT, Mark R.;
SMITH, Nicholas D. and DILHAS, Anna
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Кристален

Орторомбични

систем
a

16.3429(3) Å



90°

P2(1)2(1)2

b

37.7298(7) Å



90°

c

7.23410(10) Å



90°

V

4460.65(16) Å

3

Z

8

Dc

1446 g·cm

Просторна
група

-1

и опционално:

(d) ДСК термограм со ендотерм кој има почеток

(c) ист спектар на дифркација на X-зраци на

на температура од 108-120ºC и врв на 133-

прав (XRPD), како што е (a), по складирање на
40°C и 75% на РВ (релативна влажност) во

135ºC; или
(e) нивна комбинација.

текот на најмалку една недела;

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 35/74, A 61P 35/00, A 61P 29/00
(11) 10810
(13) Т1

(73) 4D Pharma Research Limited Life
Sciences Innovation Building Cornhill Road

(21) 2020/619

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

(22) 12/08/2020

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(45) 31/12/2020
(30) 20150020638 23/11/2015 GB
(96) 23/11/2016 EP18159098.5
(97) 15/07/2020 EP3360558
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(72) MULDER, Imke Elisabeth; MCCLUSKEY,

при што составот не содржи други бактериски

Seanin Marie; LENNON, Grainne Clare; AHMED,

соеви или видови или каде составот содржи

Suaad and HOLT, Amy Beth
(54) СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ

само минимални или биолошки ирелевантни
количини на други бактериски соеви или видови

СОЕВИ

за употреба во терапија.
има уште 15 патентни барања

(57) 1 Состав кој содржи едно бактериско
соединение на видот Eubacterium contortum,

(51) E 03D 9/03, E 03D 9/02

(72) MÜHLHAUSEN, Hans-Georg and BUTTER-

(11) 10811

(13) Т1

(21) 2020/626

(22) 14/08/2020

JENTSCH, Ralph
(54) WC-ТОПЧИЊА СО ЕЛЕМЕНТ ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА ЗА ИСПИРАЊЕ

(45) 31/12/2020
(30) DEA102008037723 14/08/2008 DE
(96) 13/03/2009 EP15196533.2

(57) 1 1. Корпа со обрач (1) кој содржи цврст и
во форма на гел препарати, се состои од:

(97) 29/04/2020 EP3002376
(73) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67

- најмалку два сада (3a, 3b, 3c, 3d) за прием на

40589 Düsseldorf, DE

најмалку два препарати (4a, 4b,

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо
Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

при што е можно садовите (3a, 3b, 3c, 3d) да се
постават испод ободот на тоалетната школка

4c, 4d),

на таков начин што водата за испирање ке
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може да прелива преку наведените садови кога

дистрибуција на водата за испирање (8) за

тоалетната школка се испира, а во

време на испирање и водата за испирање се

секој

случај барем еден влезен отвор (5a, 5b, 5c, 5d)
и еден излезен отвор (6a,
6b, 6c, 6d) се

испушта во влезните отвори (5a, 5b, 5c, 5d) на
садовите (3a, 3b, 3c, 3d) на едноличен начин,

оформени во зидот на садот (7) за водата за
испирање,

при што елементот за дистрибуција на водата
за испирање (8) е дизајниран како

- држач (2) за прицврстување на корпата со

дефлектор/усмерувачка плоча која
предизвикува прскање на вода кога

обрач (1) на ободот на тоалетната школка

испирање паѓа на неа, па како резултат на ова

при што

садовите (3a, 3b, 3c, 3d) или влезните отвори
(5a, 5b, 5c, 5d).се овлажнети или изложени на

- елементот за дистрибуција на водата за

едноличен начин, при што елементот за
дистрибуција на вода за испирање (8) е во

испирање (8) е сместен и
прилагоден на
корпата со обрач (1) така да водата за

облик на плоча и сместен е испод влезните
отвори (5a, 5b, 5c, 5d).

испирање делува врз елементот за

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/4164, A 61K

(97) 05/08/2020 EP2815748
(73) Galderma Pharma S.A. World Trade Center
Avenue Gratta-Paille 1 1000 Lausanne 30 Grey

31/4174, A 61K 31/498, A 61K 45/06, A 61P
17/00, A 61P 17/10
(11) 10812
(21) 2020/629

(13) Т1
(22) 14/08/2020

водата за

, CH
(74) Друштво за застапување од областа на

(45) 31/12/2020
(30) 473611 P 27/05/2003 US and 853585

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

25/05/2004 US

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

(96) 26/05/2004 EP14179642.5

(72) DeJovin, Jack A. and Rossi, Thomas, M.
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(54) СОЕДИНЕНИЈА, ФОРМУЛАЦИИ И

кожата на пациентот кој што има потреба од

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ

вакво лечење за да се намали протокот на крв

И СПРЕЧУВАЊЕ НА РОЗАЦЕА

низ малите артерии или артериоли на кожата
на пациентот, и каде што споменатиот состав

(57) 1 Употреба на состав кој што содржи:

делува локално на кожата на пациентот,
каде што најмалку едниот од агонистот на α2

најмалку еден од агонист на α2 адренергичен
рецептор и негова фармацевтски прифатлива

адренергичен рецептор и негова фармацевтски
прифатлива сол е селектирана од групата која

сол; и

што се состои од бримонидин, нафазолин,

фармацевтски прифатлива носител
за подготовка на лек за лекување на розацеа,

оксиметазолин, ксилометазолин, епинефрин,
норепинефрин, фенилефрин и метоксамин.

каде што споменатиот состав треба локално да
се нанесува директно на засегнатата област на

има уште 8 патентни барања

(51) A 61K 39/395, A 61K 39/085

со S. aureus, при што споменатиот состав

(11) 10855
(21) 2020/639

(13) Т1
(22) 18/08/2020

содржи:
(i) изолиран имуноген Леукоцидин E (LukE)

(45) 31/12/2020
(30) 201161498596 P 19/06/2011 US

полипептиден фрагмент од НИЗА ИД БР: 1каде
што споменатиот LukE полипептиден фрагмент

(96) 19/06/2012 EP18182774.2
(97) 15/07/2020 EP3403669
(73) New York University 70 Washington

е 50 до 200 аминокиселини во должина;
(ii) изолиран имуноген Леукоцидин D (LukD)

Square South New York, NY 10012, US
(74) Друштво за застапување од областа на

каде што споменатиот LukD полипептиден
фрагмент е 50 до 200 аминокиселини во

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

должина; или
(iii) комбинација од (i) и (ii); и

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Alonzo III, Francis and Torres, Victor J
(54) МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И

фармацевтски прифатлив носител, каде што

СПРЕЧУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ СО
STAPHYLOCOCCUS AUREUS И ПОВРЗАНИ

фрагмент е присутен во составот во количина
која што е ефикасна за генерирање на

СОСТОЈБИ
(57) 1 Состав за употреба во метод за

имунолошки одговор против S. aureus кај
субјектот.

имунизирање на еден субјект против инфекција

има уште 10 патентни барања

полипептиден фрагмент од НИЗА ИД БР: 22,

изолираниот LukE и/или LukD полипептиден
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(51) F 26B 5/06, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A
61K 38/05, A 61K 47/12, A 61P 35/00
(11) 10813
(21) 2020/642

(72) LEHMANN, Fredrik and SPIRA, Jack
(54) ЛИОФИЛИЗИРАН ПРЕПАРАТ НА

(13) Т1
(22) 18/08/2020

ЦИТОТОКСИЧНИ ДИПЕПТИДИ
(57) 1 Лиофилизиран фармацевтски препарат

(45) 31/12/2020
(30) 20110050371 28/04/2011 SE and

којшто содржи
(i) мелфалан флуфенамид, или негова

201161535126P 15/09/2011 US

фармацевтска прифатлива сол; и

(96) 25/04/2012 EP17173249.8
(97) 03/06/2020 EP3228319
(73) Oncopeptides AB Västra Trädgårdsgatan
15 111 53 Stockholm , SE

(ii) барем еден ексципиенс избран од групата
којашто содржи β-циклодекстрин; α-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

циклодекстрин.
има уште 16 патентни барања

(51) A 61K 31/137, A 61K 31/20, A 61K 31/27, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

61K 31/4184, A 61K 31/473, A 61K 31/55A 61K
31/7048, A 61P 25/08

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11000 Скопје
(72) BARABAN, Scott C.
(54) СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА ЕПИЛЕПТИЧКО

(11) 10854
(21) 2020/644

циклодекстрин; хидроксипропил-βциклодекстрин; и сулфобутилетер-β-

(13) Т1
(22) 19/08/2020

(45) 31/12/2020
(30) 201361867397 P 19/08/2013 US

ПОРЕМЕТУВАЊЕ

(96) 19/08/2014 EP14838223.7

или негова фармацевтски прифатлива сол, за

(97) 29/07/2020 EP3035926
(73) The Regents of the University of California

употреба во метод за лекување на епилептично
пореметување, при што споменатиот метод се

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA
94607, US

состои од давање на еден субјект кој што има
потреба од тоа, терапевтски ефикасна

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

количина од соединението, каде што
фармацевтски прифатливата сол е сол на

(57) 1 Соединение селектирано од клемизол,
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клемизол додадена на неорганска киселина,

манделат, фталат, оксалат, бензенсулфонат, p-

кватернерна амониумска сол на клемизол или

толилсулфонат, метансулфонат, тартрат,

сол на клемизол додадена на неорганска
киселина селектирана од малеат, ацетат,

сукцинат, бензоат и сол на клемизол со
аминокиселина.

цитрат, фумарат, пропионат, изобутират,
ундецилат, малат, малонат, суберат, лактат,

има уште 15 патентни барања

(51) C 05F 11/08, C 12N 1/14, C 12N 1/04

US and Parque Estação Biológica - PqEB - s/n

(11) 10919
(21) 2020/654

(13) Т1
(22) 25/08/2020

Av W3 Norte (Final) Edifício Sede 70770-901
Plano Piloto, Brasília - DF, BR

(45) 31/12/2020

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо

(30) 201462052209 18/09/2014 US and
201514801998 17/07/2015 US

Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(72) JACKSON, Mark A.; KOBORI, Nilce Naomi

(96) 16/09/2015 EP15841234.6
(97) 19/08/2020 EP3194564
(73) The United States of America, as
Represented by the Secretary of Agriculture

and MASCARIN, Gabriel M.
(54) ТРИХОДЕРМНИ СОСТАВИ И ПОСТАПКИ

and Empresa Brasileira De Pesquisa

содржи микросклеротиум од видот Trichoderma.

Agropecuária Embrapa Washington, DC 20250 ,

има уште 12 патентни барања

ЗА УПОТРЕБА
(57) 1 1. Изолирана микросклеротија габа, која
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(57) 1 Експресионен вектор којшто содржи 5’

(51) C 12N 15/85, C 12N 15/67
(11) 10794

(13) Т1

Кинески хрчак продолжувачки фактор-1α

(21) 2020/660

(22) 26/08/2020

(CHEF1/КХПФ1) транскрипциона регулаторна
ДНК и цитомегаловирусен (ЦМВ) промотер

(45) 31/12/2020
(30) 201361777603P 12/03/2013 US
(96) 11/03/2014 EP14727377.5

којшто содржи: (1) секвенца ID NO: 6; или (2)
секвенца ID NO: 7, кадешто споменатиот

(97) 17/06/2020 EP2971005
(73) AGC Biologics, Inc. 22021 20th Avenue SE

експресионен вектор изразува барем два-пати
поголема специфична продуктивност

Bothell, WA 9802US

споредено со контролен експресионен вектор

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

којшто има 5’CHEF1 тренскрипциона
регулаторна ДНК но не го содржи

(72) CLARKE, Howard R.
(54) ПОДОБРЕНА ЕКСПРЕСИЈА НА

цитомегаловирусниот (ЦМВ) промотер.
има уште 7 патентни барања

РЕКОМБИНАНТЕН ПРОТЕИН СО УПОТРЕБА
НА ХИБРИДЕН CHEF1/КХПФ1 ПРОМОТЕР
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уред за пренесување на течност (100) кој што

(51) B 01L 3/00
(11) 10793

(13) Т1

се состои од куќиште кое што има врв на

(21) 2020/661

(22) 26/08/2020

пипета (120) и склоп од чепови (130);
резервоар за флуиди (300); и

(45) 31/12/2020
(30) 201113242999 23/09/2011 US
(96) 21/09/2012 EP12762287.6

комора за реакција (200), каде што куќиштето
на уредот за пренесување на течност (100) е

(97) 03/06/2020 EP2758172
(73) Abbott Rapid Diagnostics International

конфигурирано така да цврсто ја заптива
комората за реакција (200);

Unlimited Company 70 Sir John Rogerson's

каде што уредот за пренесување на течност

Quay Dublin 2, IE
(74) Друштво за застапување од областа на

(100) е конфигуриран така да ја блокира
комората за реакција (200) без, пред, за време

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на, и/или по претурање;
и, каде што комората за реакција (200) е

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GROVER, Simon Roderick; WILKINS, Paul

конфигурирана така да така да го блокира
резервоарот за флуиди (300);

Graham; ROLLINGS, Nick David; MAYNE, Peter

при што системот е погоден за:

Laurence; CHAN, Wai Ting; SCOTT, Natalie
Frances; FLICK, Olivier Fernand; INNES, Henry

(i) обезбедување примерок од течноста од

Charles; DARNBROUGH BEEDHAM, Martyn
Gray; LONG, Nicholas David and HAMMOND,

резервоарот за флуиди (300) со користење на
уредот за пренесување на течност (100); и

Richard John
(54) СИСТЕМ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА

(ii) претурањето на примерокот од течноста во
комората за реакција (200).

РЕАКЦИИ

има уште 7 патентни барања

(57) 1 Систем за пренесување на течност и
извршување на реакции кој што се состои од:
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(51) A 01N 63/00, C 12N 15/86
(11) 10795
(13) Т1

(57) 1 Рекомбинантна адено-поврзана вирусна
(rAAV) вектор на нуклеинска киселина на AAV8

(21) 2020/662

серотип којшто се состои од:
полинуклеотид којшто вклучува сегмент на

(22) 27/08/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201461983924 P 24/04/2014 US
(96) 24/04/2015 EP15782332.9

нуклеинска киселина којшто енкодира целосен
цицачки миелин базичен протеин (MBP),

(97) 03/06/2020 EP3133923
(73) University of Florida Research
Foundation, Inc. Gainesville, FL 32611 , US

протеолипиден протеин (PLP), или миелин

(74) Адвокат Игор Тасевски ул.Петричка бр.6/13,Скопје

способен да го изрази сегментот на нуклеинска
киселина во една или повеќе клетки на црниот

(72) HOFFMAN, Brad, E.
(54) ААВ-БАЗИРАНА ГЕНСКА ТЕРАПИЈА ЗА

дроб на цицачи.
има уште 13 патентни барања

олигодендроцитен гликопротеин (MOG)
оперативно поврзан со промотор којшто е

МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА
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(57) 1 Кристален облик на бригатиниб

(51) C 07D 239/48, A 61K 31/506, A 61P 35/00
(11) 10796

(13) Т1

(21) 2020/663

(22) 27/08/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201462066849 P 21/10/2014 US
(96) 21/10/2015 EP15787846.3
(97) 03/06/2020 EP3209647
(73) ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 26
Landsdowne Street Cambridge, MA 02139, US
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) ROZAMUS, Leonard, W. and SHARMA,
Pradeep
(54) КРИСТАЛНИ ОБЛИЦИ НА 5-ХЛОРО-N4-[2-(ДИМЕТИЛФОСФОРИЛ)ФЕНИЛ)-N2-{2-

кој е кристален облик А, каде рендгенски

МЕТОКСИ-4-[4-(4-МЕТИЛПИПЕРАЗИН-1-

23,9 и 27,7 °2θ, со варирање од ± 0,3 °2θ.
има уште 15 патентни барања

дифрактограм на прав содржи најмалку два
врва избрани од 6,1; 8,6; 9,6; 10,8; 11,3; 13,5;
14,3; 15,9; 17,2; 18,9; 19,4; 20,1; 21,8; 22,6; 23,1;

ИЛ)ПИПЕРИДИН-1-ИЛ]ПИРИМИДИН-2,4ДИАМИНА
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(51) C 07K 14/50, C 07K 19/00, A 61K 38/18, A

PARK, Ju-Young; CHOI, Byung Hyun; LEE, Jun

61K 38/00, A 61P 3/10, A 61P 1/16, A 61P 3/04

Kyung; KIM, Jong Gyun and NAM, Su Youn
(54) ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ FGF21 СО
ДОЛГОТРАЈНО ДЕЈСТВУВАЊЕ И

(11) 10797
(21) 2020/664

(13) Т1
(22) 27/08/2020

(45) 31/12/2020
(30) 20150150574 28/10/2015 KR

ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА ШТО
ГИ ОПФАЌА ИСТИТЕ

(96) 28/10/2016 EP16860300.9
(97) 05/08/2020 EP3368554
(73) Yuhan Corporation 74 Noryangjin-ro

(57) 1 Фузиониот протеин кој што го опфаќа
мутантниот протеин на факторот на раст на

Dongjak-gu Seoul 06927 , KR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

имуноглобулин, при што мутантниот протеин
FGF21 ја oпфаќа следната мутациа:

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

(1) супституциа на аминокиселини на
положбите 98 дo 101 oд N-терминус на протеин

(72) KIM, Jun Hwan; LIM, Seyoung; SEO, Minji;
CHOI, Hyun Ho; KIM, Dohoon; JU, Mi Kyeong;

FGF21 од див тип со аминокиселинската
секвенца EIRP (SEQ ID NO: 42).

фибробласт 21 (FGF21) и Fc регион на

има уште 14 патентни барања
(57) 1 Соединениe со формула (Aa-1):

(51) C 07D 401/14, C 07D 471/04, C 07D 401/12,
C 07D 487/04, C 07D 405/14, C 07D 413/14, A
61K 31/445, A 61P 35/00
(11) 10798

(13) Т1

(21) 2020/665

(22) 27/08/2020
(45) 31/12/2020

(30) 2014DEL6 01/01/2014 IN
(96) 31/12/2014 EP14824755.4
(97) 29/07/2020 EP3089971
(73) Medivation Technologies LLC 525 Market
St., 28th Floor San Francisco, CA 94105 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

или негова фармацевтска прифатлива сол,

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) RAI, Roopa; CHAKRAVARTY, Sarvajit;

кадешто:
A претставува H, халоген, амино, алкил,

PUJALA, Brahmam; SHINDE, Bharat Uttam;
NAYAK, Anjan Kumar; CHAKLAN, Naveen;

алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил,
циклоалкенил, или хетероциклил, кадешто

AGARWAL, Anil Kumar; RAMACHANDRAN,
Sreekanth A. and PHAM, Son
(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА

амино, алкил, алкенил, алкинил, алкокси,
циклоалкил, циклоалкенил и хетероциклил се

УПОТРЕБА

R7 е опционално супституиран алкил.
има уште 30 патентни барања

опционално супституирани; и

(51) A 23G 1/20, A 23G 1/04
(11) 10800

(13) Т1

(30) TO20140482 18/06/2014 IT
(96) 18/06/2015 EP15751107.2

(21) 2020/666

(22) 31/08/2020

(97) 12/08/2020 EP3157350

(45) 31/12/2020
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супстанција, има:

(73) Live-tech S.r.l. Via Coppa 3B 12051 Alba
(CN), IT
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

- најмалку еден вентил (4), кој што е вметнат во
споменатото цилиндрично седиште кое што се

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

наоѓа во споменатата кутијата (2), при што
споменатиот вентил (4) има генерално

(72) VEGLIO, Domenico
(54) УРЕД ЗА ИСТУРАЊЕ И ДОЗИРАЊЕ ЗА

цилиндрична форма, со коаксијална дупка (5) и
најмалку еден прорез (6), со паралелни страни,

СУПСТАНЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ

од кои секоја страна лоцира одреден волумен

МАСНОТИИ, ОСОБЕНО ЗА ЧОКОЛАДО
(57) 1 Уред за истурање и дозирање (1) за

во чија внатрешност се лизгаат споменатите
клипови (3);

супстанции кои што содржат маснотии, особено
за чоколадо, во калапи кои што се состојат од:

- споменатите ротирачки клипови (3),
монтирани на споменатата осовина (7),

- кутија (2) во чија внатрешност има најмалку

вметнати во дупката (5), поставени во вентилот
(4), и ротирачки во однос на нив;

една цилиндрична вдлабнатина во која што е

комбинираното движење на споменатите

сместена една лонгитудинална осовина (7), за
која што е прицврстен најмалку еден ротирачки

ротирачки клипови (3) и на споменатиот вентил
(4) што го менува волуменот на првата и

клип (3);
- средство кое што е прилагодено да го

втората комора за дозирање (9, 10), со цел да
се дозира споменатата супстанција која што

контролира протокот на споменатата
супстанција;

треба да се истури, и движење на споменатиот
вентил (4) со кое што се отвора и затвора
најмалку еден канал за истурање (112), за да го

каде што споменатата кутија (2) е сместена под
еден резервоар кој што ја содржи споменатата

овозможи или блокира протокот на
супстанцијата кон споменатите калапи подолу;

супстанција која што треба да се истури и е
отворена кон својата горна страна, со што ја

што се карактеризира со тоа што споменатиот
уред за истурање и дозирање (1) понатаму има

лоцира инката (8) која што е прилагодена да
стави во контакт одреден волумен од

канали (13a), (14a) кои што се прилагодени да
ја рециклираат во инката (8) супстанцијата која

споменатиот резервоар со споменатата

што поминува низ неискористените канали за

вдлабнатина на споменатата кутија (2), така
што одредена маса од супстанцијата може

истурање (11a), (12a), при што споменатото
рециклирање се одвива преку цевки (13), (14)

лесно да се спушти со гравитација внатре во
споменатата кутија (2), дури и без вшмукувачки

предвидени на една рамнина (2a) кои што се
поставени под уредот за истурање и дозирање

ефект на споменатиот ротирачки клип (3);
каде што споменатото средство прилагодено да

(1).
има уште 7 патентни барања

го контролира протокот на споменатата
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цилиндерот за заклучување (2),

(51) E 05B 19/18
(11) 10801

(13) Т1

што се карактеризира со тоа што

(21) 2020/667

(22) 31/08/2020

во најмалку една од контролните вдлабнатини
се формира дополнителен отвор за примање

(45) 31/12/2020
(30) 202015003887 U 26/05/2015 DE
(96) 19/05/2016 EP16723377.4

на минијатурно обликувана игла (5), која што се
вметнува внатре за да се фиксира и

(97) 22/07/2020 EP3303737
(73) ISEO Deutschland GmbH Wiesestrasse

имобилизира и навидум скрие, каде што
обликуваната игла има врв на обликуваната

190 07548 Gera, DE

игла (6) со дефинирана контура и, понатаму,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

најмалку едниот врв на обликуваната игла има
различна цврстина и / или својства на абење во

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

однос на материјалот на телото на клучот, и
понатаму, соодветниот врв на обликуваната

(72) CAMPAGNARI, Davide and HECHT,
Rosemarie
(54) КЛУЧ ЗА ЦИЛИНДРИЧНА БРАВА ЗА

игла (6) стапува во контакт со страната на
соодветната придружна игла за задржување (4)

ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СИСТЕМ СО КЛУЧ /
ЗАКЛУЧУВАЊЕ

заклучување,
врвот на обликуваната игла (6) е формиран

(57) 1 Клуч (1) за цилиндична брава за
заклучување (2) на систем за заклучување, кој

како конус, конус со скратен врв, пирамида,
пирамида со скратен врв или во форма на

што има, глава на клучот и тело на клучот (3),
каде што телото на клучот има мноштво

клинеста острица, и
обликуваната игла има подножје (7) на

контролни вдлабнатини за примање на делови

обликуваната игла, кое што подножје е целосно

кога клучот (1) е ставен во цилиндерот за

од поврзаните игли за задржување (4) на
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вметнато во отворот во телото на клучот.

има уште 5 патентни барања

(51) B 65D 30/20, B 65D 77/14, B 65D 33/24, B

затворање (4) и странично поврзани заедно

65D 33/16
(11) 10802

(13) Т1

преку два преклопни ѕидови (5); и направа за
повторно затворање кој се состои од прв рамен

(21) 2020/668

(22) 31/08/2020

дел (12, 12’, 12”) и втор рамен дел (13, 13’, 13”)
фиксирани на предниот ѕид (2) и на задниот

(45) 31/12/2020
(30) 20170130665 15/11/2017 IT
(96) 07/11/2018 EP18204896.7

ѕид (3), соодветно, и опремени на начин за
меѓусебно поврзување (7, 7’, 7”; 8, 8’, 8”) во

(97) 17/06/2020 EP3486189
(73) BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Via
Mantova, 166 43100 Parma, IT

најмалку една преклопена конфигурација; каде

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

преклопено, по должина на главна оска на
преклопување (x), на врвот од наведениот

(72) AMIGONI, Michele; LODI RIZZINI, Ivano;
DEFRANCO, Laurette and BORDINI SANTUCCI,

заден ѕид (3), карактеризирано со тоа што
првиот рамен дел (12, 12’, 12”) и вториот рамен

Andrea
(54) ЌЕСА ШТО МОЖЕ ПОВТОРНО ДА СЕ
ЗАТВОРА

дел (13, 13’, 13”) од направата за повторно

(57) 1 Флексибилно пакување (1) од типот на
ќеса за лабаво спакувани лесно расипливи

кое може да биде скршено по должина на
линија за сепарација (111’, 11”) помеѓу

прехранбени производи, се состои од: преден
ѕид (2) и заден ѕид (3) сместени спротивно еден

наведениот прв дел (12, 12’, 12”) и наведениот
втор дел (13, 13’, 13”).

на друг, дефинирани на горниот дел со крај за

има уште 13 патентни барања

што, во истакната конфигурација, наведеното
пакување (1) го има крајот за затворање (4)

затворање се подредени страна до страна и
интегрирани во рамно вметнување (10, 10’, 10”)
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(51) B 65D 30/20, B 65D 77/14, B 65D 33/24, B

ѕид (2) и заден ѕид (3) сместени спротивно еден

65D 33/16

на друг, дефинирани на горниот дел со крај за

(11) 10803
(21) 2020/669

(13) Т1
(22) 31/08/2020

затворање (4) и странично поврзани заедно
преку два преклопни ѕидови (5); и вметнување

(45) 31/12/2020
(30) 20170130688 15/11/2017 IT

за повторно затворање (10) кое се состои од
прикачен дел (7), надворешно прилепен на

(96) 07/11/2018 EP18204910.6
(97) 17/06/2020 EP3486190
(73) BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Via

наведениот заден ѕид (3), и не-прилепен
слободен дел (8), допрен до наведениот

Mantova, 166 43100 Parma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

задниот ѕид (3) простор за вметнување (6)
отворен при врвот; наведениот слободен дел

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) AMIGONI, Michele; DEFRANCO, Laurette;

(8) е адаптиран да задржи, во конфигурација на
повторно затворање, превиткан дел од

BORDINI SANTUCCI, Andrea and LODI RIZZINI,
Ivano
(54) ЌЕСА ШТО МОЖЕ ПОВТОРНО ДА СЕ

наведениот крај за затворање (4) во рамките на
наведениот простор за вметнување (6),

ЗАТВОРА

вметнување за повторно затворање (10) е крут
рамен елемент.

прикачен дел (7) и дефинирајќи помеѓу себе и

карактеризиран со тоа што наведеното

(57) 1 Флексибилно пакување (1) од типот на
ќеса за лабаво спакувани лесно расипливи
прехранбени производи, се состои од: преден

има уште 10 патентни барања
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(54) ПОДОБРЕНА ВАКЦИНА ПРОТИВ

(51) C 12N 15/86, A 61K 39/015
(11) 10804

(13) Т1

МАЛАРИЈА НА БАЗА НА АДЕНОВИРУС ШТО

(21) 2020/670

(22) 01/09/2020

КОДИРА И ПРИКАЖУВА МАЛАРИЈА
АНТИГЕН

(45) 31/12/2020
(30) 16152163 21/01/2016 EP
(96) 19/01/2017 EPA17701449.5

(57) 1 Рекомбинантен аденовирусен вектор
што содржи капсид што содржи фузион протеин

(97) 12/08/2020 EP3405582
(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.

составен од протеин IX и фрагмент на
circumsporozoite (CS) протеин на Plasmodium

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

falciparum, назначено со тоа, што наведениот

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

фрагмент ја содржи секвенцата на амино
киселина од СЕК ИД БР:1.

(72) VELLINGA, Jort; CUSTERS, Jerôme, H.H.V.;
VUJADINOVIC, Marija and VAN DER HELM,

има уште 7 патентни барања

Esmeralda
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(57) 1 Изолирана клетка за имунолошки

(51) C 12N 5/10
(11) 10805
(21) 2020/671

(13) Т1
(22) 01/09/2020

одговор којашто содржи:

(45) 31/12/2020

1)

рецептор за препознавање на антиген

(30) 201361769543P 26/02/2013 US
(96) 26/02/2014 EP14756894.3

којшто е химеричен антиген рецептор (CAR)
или T клеточен рецептор (TCR) и којшто се

(97) 10/06/2020 EP2961831
(73) Memorial Sloan Kettering Cancer Center

врзува за прв антиген, кадешто врзувањето на
рецепторот за првиот антиген е способен за

1275 York Avenue New York, NY 10021 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

активација на клетката за имунолошки одговор
и

бр.27/2/22, 1000 Скопје

2) растворлив варијабилен фрагмент на

(72) BRENTJENS, Renier, J. and JACKSON,
Hollie, J.
(54) СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА
ИМУНОТЕРАПИЈА

единечна низа (scFv) којшто се врзува за
полипептид којшто има имуносупресивна
активност или имуностимулирачка активност.
има уште 23 патентни барања
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а. регионот 1 за утврдување на

(51) C 07K 16/28
(11) 10806

(13) Т1

комплементарност на тежок синџир (CDR1) со

(21) 2020/672

(22) 01/09/2020

секвенца на аминокиселини претставена во
SEQ ID NO: 4, CDR2 на тежок синџир со

(45) 31/12/2020
(30) 201562206246P 17/08/2015 US
(96) 16/08/2016 EP16754148.1

секвенца на аминокиселини претставена во
SEQ ID NO: 5 и CDR3 на тежок синџир со

(97) 03/06/2020 EP3337824
(73) Janssen Pharmaceutica NV

секвенца на аминокиселини претставена во
SEQ ID NO: 6;

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse , BE

б. CDR1 на тежок синџир со секвенца на

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 7,
CDR2 на тежок синџир со секвенца на

(72) GAUDET, Francois; ATTAR, Ricardo;
PILLARISETTI, Kodandaram; BALDWIN, Eric

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 5, и
CDR3 на тежок синџир со секвенца на

Thomas; POWERS, Gordon D. and CARDOSO,
Rosa Maria Fernandes
(54) АНТИ-БЦМА АНТИТЕЛА,

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 6;
в. CDR1 на тежок синџир со секвенца на

БИСПЕЦИФИЧЕН АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ
МОЛЕКУЛИ КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА BCMA и

CDR2 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 5, и

CD3, И НИВНИ УПОТРЕБИ
(57) 1 Рекомбинантно антитело или негов

CDR3 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 19;

фрагмент за врзување на антигени, кој се
врзува имуноспецифично со BCMA, при што

г. CDR1 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 4,

антителото има тежок синџир и лесен синџир,

CDR2 на тежок синџир со секвенца на

наведениот тежок синџир се состои од:

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 8, и

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 4,
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CDR3 на тежок синџир со секвенца на

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 8, и

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 6;

CDR3 на тежок синџир со секвенца на

д. CDR1 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 13,

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 19,
при што споемантото антитело понатаму се

CDR2 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 5, и

состои од CDR1 на лесен синџир со секвенца
на аминокиселини претставена во SEQ ID NO:

CDR3 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 19;

24, CDR2 на лесен синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 25,

или

и CDR3 на лесен синџир со секвенца на

ѓ. CDR1 на тежок синџир со секвенца на
аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 13,

аминокиселини претставена во SEQ ID NO: 26.
има уште 14 патентни барања

CDR2 на тежок синџир со секвенца на

(51) B 60Q 1/38, B 60Q 1/52, B 60Q 1/46, B 60Q

(30) 201514875883 06/10/2015 US and

1/44
(11) 10807

(13) Т1

201514933881 05/11/2015 US
(96) 27/01/2016 EP16801945.3

(21) 2020/673

(22) 02/09/2020

(97) 12/08/2020 EP3177484

(45) 31/12/2020
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(73) Ess-Help, Inc. 6922 Blandford Ln.

едниот влезен сигнал за вртење надесно и

Houston, TX 77055, US

најмалку едниот влез за опасност и може да

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

прима напонски сигнал за активирање на
најмалку едниот влез на светло за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) TUCKER, Daniel, Anthony; COBB, John,

предупредување за опасност, при што
напонскиот сигнал за активирање на

Zachariah; TORKELSON, Jonathan; KIMBERLIN,
Denver and MAURYA, Devender, Nath
(54) ПОДОБРЕН КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМ

прекинувачот за светлото за опасност кој што
му е достапен на возачот за активирање на

ЗА СВЕТЛА ЗА ОПАСНОСТ КАЈ ВОЗИЛА

излез (446) кој што е комуникативно поврзан со
микроконтролорот и способен да придвижува

светлата за опасност; и

(57) 1 . Уред за безбедно осветлување на
возилото (300) кој што се состои од:

мноштво постоечки и во возилото монтирани
диоди кои што емитуваат светлина (102, 106,

најмалку еден влезен сигнал за вртење налево,
најмалку еден влезен сигнал за вртење

108, 112), од кои што најмалку некои се
селективно оперативни кога сигналот за вртење

надесно и најмалку еден влез за светло за

ќе засвети врз основа на ракување со рачката

предупредување за опасност, при што најмалку
едниот влез за светло за предупредување за

на сигналот за светло која што е поставена на
столбот за управување на возилото;

опасност (306; 408: 410) може комуникативно да
биде поврзан со постојниот прекинувач за

каде што микроконтролорот е функционален за
да генерира сигнал кој што го придвижува

светло за опасност кој што му е достапен на
возачот (501; 701 ; 901; 1105; 1301; 1506) во

мноштвото постоечки диоди кои што емитуваат
светлина и се монтирани во возилото на начин

внатрешноста на возилото, при што најмалку

да трепкаат со повторен образец на блиц кој

едниот влезен сигнал за вртење налево и
најмалку едниот влезен сигнал за вртење

што опфаќа дел кој што има стапка на циклус
која што е воочливо побрза од стапката на

надесно може да се поврзат со рачката за
сигналот за вртење (204);

циклусот на сигналот за вртење како одговор на
приемот на напонскиот сигнал за активирање

микроконтролор (302) кој што може
комуникативно да се поврзе со најмалку едниот

на најмалку еден влез за опасност.
има уште 2 патентни барања

влезен сигнал за вртење налево, најмалку
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прицврстат едни за други, каде што најмалку

(51) E 04F 15/02, E 04F 15/10, E 04F 15/04
(11) 10808

(13) Т1

еден од паровите на држечките профили е

(21) 2020/675

(22) 02/09/2020

опремен со профили за закачување,
специфично со кука за прифаќање (6) на една

(45) 31/12/2020
(30) 14196822 08/12/2014 EP
(96) 07/12/2015 EP18202881.1

маргина на панелот и со куката за задржување
(7) на спротивната маргина на панелот, каде

(97) 17/06/2020 EP3467233
(73) I4F LICENSING NV Oude Watertorenstraat

што куката за прифаќање (6) има раб за
прифаќање (8) насочен кон горната страна на

25 3930 Hamont-Achel, BE

панелот (1a) и жлеб за прифаќање (9) кој што е

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

отворен кон горната страна на панелот, а
куката за задржување (7) е опремена со раб за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) HANNIG, Hans-Jürgen
(54) ПОДЕН ПАНЕЛ СО СИСТЕМ ЗА
МЕХАНИЧКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ

задржување (10) кој што е насочен кон долната
страна на панелот (1b) и со жлеб за

(57) 1 Панели (4, 5) кои што се состојат од

прифаќање (8) има внатрешна страна која што

горна страна на панелот (1a) и долна страна на
панелот (1b) и кои што имаат најмалку четири

е свртена кон жлебот за прифаќање (9), и
споменатата внатрешна страна служи како

маргини на панелот кои што се поставени една
наспроти друга во парови, кои што имаат

долна површина за заклучување (12), и на
начин кој што е прилагоден за тоа, работ за

комплементарно држечки профили кои што се
предвидени како парови на маргините на

задржување (10) има внатрешна страна која
што е свртена кон жлебот за задржување (11), и

панелот и кои што си одговараат заедно така

споменатата внатрешна страна служи како

што идентичните панели може да се

соодветна горна површина за заклучување (13),

задржување (11) кој што е отворен кон долната
страна на панелот (1b), каде што работ за
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со состојба каде што и долната површина за

одговара на споменатото прво средство за

заклучување (12) и горната површина за

задржување и кое што е поставено на

заклучување (13) се навалени во однос на
вертикалата (L) на горната страна на панелот

вдлабнатата страна на жлебот (11a) на жлебот
за задржување (11), што се карактеризира со

(1a) така што, во заклучена состојба,
споменатата долна површина за заклучување и

тоа што најмалку еден делумен дел (8b) на
горната страна на работ за прифаќање (8) се

горната површина за заклучување се
ориентирани паралелно една на друга и може

протега надолу на навален начин во насока на
надворешната страна (8a) на работ за

да стапат во контакт, каде што наваленоста на

прифаќање (8), каде што најмалку еден

површините за заклучување (12, 13) е
селектирана така што нормалниот вектор (N12)

делумен дел (11b) од основата на жлебот на
жлебот за задржување (11) е прилагоден на

во однос на долната површина за заклучување
(12) ја пресекува горната страна на панелот

комплементарен начин со навалувањето на
делумниот дел (8b) на горната страна на работ

(1a), а нормалниот вектор (N13) во однос на
горната површина за заклучување (13) ја

за прифаќање (8), каде што телото на панелот
(4, 5) е составено најмалку делумно од

пресекува долната страна на панелот (1b), каде

поливинил хлорид (PVC), каде што е предвиден

што е предвидена долна точка за задржување
(14) која што има прво средство за задржување

пластификатор во распон од ≥0 wt.% до ≤20
wt.%, и каде што, во телото има калциум

(15, 15a) кое што е поставено на надворешната
страна (8a) на работ за прифаќање (8), а

карбонат (креда) во распон од ≥30 wt.% до ≤ 70
wt.%.

долната точка за задржување (14) има второ
средство за задржување (16, 16a) кое што

има уште 9 патентни барања
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mm; и

(51) G 01N 1/02, A 61B 10/00, A 61B 10/02
(11) 10819

(13) Т1

мноштво на влакна (6) прицврстени и наредени

(21) 2020/676

(22) 02/09/2020

на споменатиот прв краен дел (2a) од
споменатото носачко тело (2) со збирање и

(45) 31/12/2020
(30) MI20121603 25/09/2012 IT
(96) 26/08/2013 EP13785617.5

наредени на делот за собирање (3) со цел да
се дефинира мноштво на капиларни

(97) 08/07/2020 EP2900144
(73) Copan Italia S.P.A. Via Perotti, 10 25125

меѓупростори погодни за апсорпција на
примерокот според капиларноста, за

Brescia, IT

дефинирање на збирниот собирен дел (3) со

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

должина која опфаќа помеѓу 3 mm и 40 mm и
дијаметар во перпендикуларниот дел на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) TRIVA, Daniele
(54) УРЕД И МЕТОД ЗА СОБИРАЊЕ И
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ОД

неговиот лонгитудинален продолжеток,
вклучувајќи ја должината на влакната, која

БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ

собирачки дел (3), количина на примерок од

(57) 1 Уред (1) за собирање и пренесување на
примероци од биолошки материјал, при што

биолошки материјал, споменатото носачко тело
(2) е направено од полиамид (PA или најлон),

уредот содржи најмалку:
носачко тело (2) со должина, во неговиот

особено полиамид 66 (PA66 или најлон 66),
каде што споменатите влакна (6) покажуваат

лонгитудинален продолжеток, кој опфаќа
помеѓу 50mm и 200mm и има најмалку прв

бројка која опфаќа помеѓу 1 и 7 dtex и должина
која опфаќа помеѓу 0.2 mm и 3mm и каде што

краен дел (2a), поврзувачки среден дел кој има

збирниот собирен дел (3) е конфигуриран за

дијаметар во перпендикуларниот пресек на
неговиот лонгитудинален продолжеток кој

собирање по капиларност на количина која
опфаќа помеѓу 50 и 200 микролитри од

опфаќа помеѓу 0.5 и 3mm, и најмалку дел на
зафаќање (2b) кој има дијаметар во

примерокот и каде што споменатиот собирачки
дел (3) покажува површинска густина на

перпендикуларниот пресек на
лонгитудиналниот продолжеток кој опфаќа

споменатите влакна (6) на споменатиот
собирачки дел (3) која опфаќа помеѓу 50 и 500

помеѓу 0.8mm и 5mm, носачкото тело е

влакна по mm2.

свиткано без да се отцепи најмалку до
постигнување на радиус на закривеност од 3

има уште 14 патентни барања

опфаќа помеѓу 2 и 7 mm, збирниот собирен дел
е погоден за да собере, на споменатиот
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(51) C 07C 29/15C 10G 2/00, C 10J 3/66, F 23J

јаглероден диоксид (24) и вода (23), со уред

15/00
(11) 10820

(13) Т1

(14) за компресија и/или кондензација на
издувниот гас (21), aи уред за складирање (15)

(21) 2020/677

(22) 02/09/2020

за прием на компресираниот и/или
кондензираниот издувен гас (21), кадешто

(45) 31/12/2020
(30) 20100151473 22/01/2010 EP; 20100151481
22/01/2010 EP and 20100154449 23/02/2010

уредот (1) е машина со внатрешно согорување,
на пример клипна машина или турбина, со

EP

најмалку една комора за согорување (11) за

(96) 20/01/2011 EP11701082
(97) 24/06/2020 EP2526177
(73) RV Lizenz AG Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham, CH

согорување на горивото (20) со воздух збогатен
со кислород или чист кислород (22), со уред за

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

прв уред за напојување (16) за доведување на
кислород (22) во комората за согорување (11),

(72) NGER, Mikael
(54) УРЕДИ БЕЗ ЕМИСИЈА НА ШТЕТЕН ГАС
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕХАНИЧКА РАБОТА

втор уред за напојување (17) за доведување на

(57) 1 Уред (1) за извршување на механичка
работа, каде што во уредот (1) ја добива

отстранување на издувните гасови (21) од
комората за согорување (11), компресор (14) за

неопходната енергија за извршување од
оксидација на јаглеродни горива (20) во

компресија на издувните гасови (21), и уред за
кондензација за делумна кондензација на

издувен гас (21) кој се состојат во основа од

издувните гасови (21), кадешто компресорот и

конверзија на притисокот на надојдениот гас
или волуменот на гас во механичка работа, со

вода (25) директно во најмалку една комора за
согорување, со уред за издувување (12) за
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уредот за кондензација се обезбедени
низводно од уредот за издувување (12).

има уште 5 патентни барања

(51) C 07K 16/24, C 12N 15/13, C 12N 15/63, A

(57) 1 IL-17A врзувачко антитело или негов

61K 39/395, A 61P 19/02, A 61P 37/02
(11) 10920
(13) Т1

антиген-врзувачки фрагмент, којшто содржи:

(21) 2020/678

антитело со лесна низа на варијабилен регион,
коешто содржи LCDRLCDR2 и LCDR3 како што

(22) 02/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201310580942 18/11/2013 CN

е прикажано во SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 14,

(96) 27/10/2014 EP14862443.0
(97) 19/08/2020 EP3072905
(73) Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd.

и SEQ ID NO: 15 соодветно; и
антитело со тешка низа на варијабилен регион,

No. 7 Kunlunshan Road Economic and
Technological Development Zone

SEQ ID NO: 12, соодветно;
кадешто антителото со тешка низа на

Lianyungang Jiangsu 222047, CN and 279

варијабилен регион е избрано од тешката низа

Wenjing Road Minhang District Shanghai
200245, CN

на варијабилни региони како што е прикажано
во SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6 и SEQ ID NO: 7;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

и кадешто антителото со лесната низа на
варијабилен регион е избрано од лесна низа на

(72) ZHANG, Lianshan; LIU, Jiajian; CAO,
Guoqing and SUN, Piaoyang
(54) IL-17A ВРЗУВАЧКИ АГЕНС И НЕГОВИ

варијабилен регион од SEQ ID NO: 9.
има уште 6 патентни барања

коешто содржи HCDRHCDR2 и HCDR3 како што
е прикажано во SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 1и

УПОТРЕБИ
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(51) C 07D 417/14, A 61K 31/427, A 61P 31/04

Andreas; RIEBESEHL, Bernd Ulrich;

(11) 10821

(13) Т1

SCHOENHENTZ, Marc; CASAREZ, Anthony; LI,

(21) 2020/679

(22) 02/09/2020

(30) 201562222430P 23/09/2015 US
(96) 20/09/2016 EP16848099.4

Zaixing; LINDVALL, Mika; RECK, Folkert and
SETHURAMAN, Vijay
(54) СОЛИ И ЦВРСТИ ФОРМИ НА
МОНОБАКТАМСКИ АНТИБИОТИК

(97) 12/08/2020 EP3353175
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

(57) 1 Сол (L)-аргинин 1-(((Z)-(1-(2аминотиазол-4-ил)-2-оксо-2-(((3S,4R)-2-оксо-4-

CH

((2-оксооксазолидин-3-ил)метил)-1-

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,

сулфоазетидин-3ил)амино)етилиден)амино)окси)

Скопје
(72) MUTZ, Michael; MOSER, Heinz Ernst;

циклопропанкарбоксилна киселина.
има уште 14 патентни барања

(45) 31/12/2020

SIMMONS, Robert Lowell; AUBIN, Eric; FISCH,
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(51) C 07D 491/048, C 07D 491/147, A 61K

водород, халоген и (C1-C3)aлкил;

31/423, A 61K 31/343, A 61K 31/4355

R3 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат

(11) 10822
(21) 2020/680

(13) Т1
(22) 02/09/2020

водород, (C1-C3)aлкил, NR4R5, (C1-C3)aлкилNR4R5 и цијано;

(45) 31/12/2020
(30) 20150159083 13/03/2015 EP

при што R4 и R5 се независно oдбрани од
групата која што ја сочинуваат водород, (C3-

(96) 14/03/2016 16709798.9
(97) 01/07/2020 EP3268372
(73) 4SC AG Fraunhoferstraße 22 82152

C5)циклоалкил, (C3-C5)хетероциклоалкил, (C1C3)aлкил, или R4 и R5 заедно со атом на азот

Planegg - Martinsried, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

хетероцикличен прстен кој опционо со
претходно спомнатиот атом на азот опфаќа

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

некоја дополнителна група на хетероатми
одбрана од групата која што ја сочинуваат O и

(72) KRIMMELBEIN, Ilga and TASLER, Stefan
(54) KV1.3 ИНХИБИТОРИ И НИВНАТА

NR6, каде што R6 е oдбрано од групата која
што ја сочинуваат водород, метил, ацетил и

МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

формил;

(57) 1 Соединение од општата формула (III)
или некоја негова сол, солват или пролек

Y e oдбран од групата која што ја сочинуваат O
и S;

за кој што се врзани формираат 5- дo 7-член

R7 e oдбран од групата која што ја сочинуваат
водород и (C1-C3)aлкил;
R8 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат
(C1-C4)aлкил, (C3-C5)циклоалкил и (C3C5)хетероциклоалкил;
R9 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат
водород, (C1-C3)aлкил, (C1-C3)aлкокси; и

во кое што
A1 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат

каде што спомнатиот пролек има една од
следните формули:

N и C-R8;
A2 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат
N и C-R3;
A3 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат
N и C-R9;
A4 и A5 и A6 се независно одбрани од групата
која што ја сочинуваат N и C-R1;
R1 e oдбрано од групата која што ја сочинува
водород, (C1-C3)aлкил, халоген, (C1-C3

каде што

)aлкокси и (C1-C3)халоалкил;
R2 e oдбрано од групата која што ја сочинуваат

Pe
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и каде што

алкинил, и каде што (C3-C5)циклоалкил и (C3-

Q, Q1 и Q2 се секој независно одбрани од

C5)хетероциклоалкил се опционо

групата која што ја сочинуваат H и (C1C3)aлкил и M+ e катјонски противјон,

супституирани со еден или повеќе (C1C3)aлкокси и/или (C1-C3)aлкил група.

при што алкил опфаќа алкил, алкенил и

има уште 12 патентни барања

(11) 10823

(13) Т1

(57) 1 Мешавина која што опфаќа:

(21) 2020/681

(22) 02/09/2020

(i) eтоксилизирано рицинусово масло кое што

(45) 31/12/2020
(30) 2014MI00646 08/04/2014 IT

содржи од 8 дo 200 eтиленокси група -aдитивот
E484, и/или полиетилен гликол естри на мрсни

(96) 08/04/2015 EP15726283.3
(97) 10/06/2020 EP3139764
(73) Sevecom S.p.A. Via Marradi, 1 20121
Milano, IT

киселини добиени од соиното масло -aдитивот
E487, и

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

олеинската киселина, линолна киселина,

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

линоленска киселина, триглицерид на олеинска
киселина, билно масло или нивни мешавини, и

(72) SERINO, Nazzaro
(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

(iii) 1,2-пропандиол гликол.
има уште 10 патентни барања

(ii) билни олеини одбрани од групата која што
опфаќа или која, алтернативно, ја сочинува

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И НЕЈЗИНАТА
УПОТРЕБА
попречно склопена и се протега по должина на

(51) E 02B 3/16
(11) 10824
(21) 2020/682

(13) Т1
(22) 03/09/2020

јазот (18) цврсто запечатена за бетонските
елементи (12,14) по издолжените странични

(45) 31/12/2020
(30) MI20130560 09/04/2013 IT

рабови, при што лајсната (17) содржи најмалку
една флексибилна водоотпорна мембрана (21)

(96) 09/04/2014 EP14715953.7

од еластомерен материјал кој има прв

(97) 10/06/2020 EP2984236
(73) Carpi Tech B.V. Bredaseweg 185 4872 LA

еластичен модул (Е1) и најмалку еден
флексибилен потпорен слој (23) од синтетички

Etten-Leur, NL
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

текстилен материјал кој има втор еластичен
модул (Е2) поголем од првиот еластичен модул

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(Е1) на водоотпорната мембрана (21);
назначен со чекори на преклопување на

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

флексибилната водоотпорна мембрана (21) со

(72) SCUERO, Alberto Maria
(54) МЕТОД И УРЕД ЗА ПОКРИВАЊЕ И

флексибилниот потпорен слој (23); напречно
превиткување на водоотпорната мембрана (21)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА НА СПОЈКИ НА
ХИДРАУЛИЧНИ РАБОТИ

и флексибилниот потпорен слој (23) на
лајасната (17); поставување на склопената

(57) 1 Метод и уред за покривање и
хидроизолација на јаз (18) на спојка (16) помеѓу

лајсна (17) да се протега врз јазот (18) на
спојката (16); цврсто запечатување на

спротивни бетонски елементи (12,14) на

надолжните странични рабови на склопената

хидраулична работа (10) со лајсна (17) која е

лајсна (17) за бетонските елементи ( 12, 14 )
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задржувајќи го потпорниот слој (23) насочен кон

(21) и потпорниот слој (23) од преклопената

бетонските елементи (12, 14 ) на спојката (16); и

лајсна (17).

дозволувајќи релативно слободно движење
помеѓу преклопената водоотпорна мембрана

има уште 10 патентни барања

(51) C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61P 25/14
(11) 10825
(13) Т1

(72) KHVOROVA, Anastasia; ARONIN, Neil and
ALTERMAN, Julia
(54) ОЛИГОНУКЛЕОТИДНИ СОЕДИНЕНИЈА
ЗА ТАРГЕТИРАЊЕ ХАНТИНГТИН ИРНК

(21) 2020/683

(22) 03/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201562142731 P 03/04/2015 US and

(57) 1 РНК молекул што е помеѓу 15 и 35 бази

201662289274 P 31/01/2016 US
(96) 01/04/2016 EPA16716412.8

во должина, што содржи регион на
комплементарност што е целосно

(97) 03/06/2020 EP3277814
(73) University of Massachusetts One Beacon

комплементарен на 5' CAGUAAAGAGAUUAA 3'
(СЕК ИД БР:1) за употреба во терапија со

Street 31st Floor Boston, MA 02108 , US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

инхибирање експресија на Хантингтин (HTT)
ген.

бр.15a-13,1000 Скопје

има уште 14 патентни барања
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(51) C 07K 16/12, C 07K 16/28, C 07K 16/00, C

Nazzareno; WARRENER, Paul; STOVER,

07K 16/46, C 07K 16/22, A 61K 39/00, A 61P

Charles; FLEMING, Ryan; BEZABEH, Binyam;

31/04
(11) 10826

(13) Т1

(21) 2020/684

(22) 03/09/2020

VENKATRAMAN, Vignesh; PENG, Li and
MINTER, Ralph
(54) КОМБИНАЦИОНИ ТЕРАПИИ СО
УПОТРЕБА НА АНТИ-PSEUDOMONAS PSL И

(45) 31/12/2020
(30) 201161556645 P 07/11/2011 US;
201261625299 P 17/04/2012 US and

PCRV ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ

201261697585 P 06/09/2012 US

врзувачки домен што се врзува за Pseudomonas

(96) 06/11/2012 EPA12847479.8
(97) 05/08/2020 EP2776065
(73) MedImmune Limited Milstein Building
Granta Park Cambridge, CB21 6GH,, GB

Psl и врзувачки домен што се врзува за
Pseudomonas PcrV, назначено со тоа, што

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

каде што Psl scFv е во рамките на зглобниот
регион на анти-PcrV тежок ланец, наведениот

(72) GAO, Changshou; DIGIANDOMENICO,

фузион протеин ја има секвенцата на амино

Antonio; SELLMAN, Bret; GUILLARD, Sandrine;
RUST, Steven; TOMICH, Mladen; CHOWDHURY,

киселина утврдена во СЕК ИД БР: 264 и антиPcrV лесен ланец ја има секвенцата на амино

Partha; VARKEY, Reena; DAMSCHRODER,
Melissa; RAINEY, Godfrey; GAO, Cuihua; DIMASI,

киселина утврдена во СЕК ИД БР: 263.
има уште 11 патентни барања

(57) 1 Биспецифично антитело што содржи

биспецифичното антитело содржи анти-PcrV
тежок ланец-анти-Psl scFv фузион протеин,
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(51) A 01N 37/36, C 07C 241/00, C 07C 311/16, C

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

07C 243/00, C 07D 295/26, C 07D 205/04, C 07D

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

295/155, A 61K 31/5375, A 61K 31/495, A 61K
31/40, A 61K 31/18

(72) VANKAYALAPATI, Hariprasad; SORNA,
Venkataswamy; WARNER, Steve, L.; BEARSS,

(11) 10827
(21) 2020/685

(13) Т1
(22) 03/09/2020

David, J.; SHARMA, Sunil and STEPHENS, Bret
(54) СУПСТИТУИРАНИ (E)-N’-(1-

(45) 31/12/2020
(30) 201161523801 P 15/08/2011 US

ФЕНИЛЕТИЛИДЕН) БЕНЗОХИДРАЗИДНИ
АНАЛОЗИ КАКО ХИСТОН

(96) 15/08/2012 EP12823540.5

ДЕМЕТИЛАЗНИ ИНХИБИТОРИ

(97) 15/07/2020 EP2744330
(73) University of Utah Research Foundation

(57) 1 Соединение коешто има структура
претставена со формула:

615 Arapeen Drive, Suite 310 Salt Lake City, UT
84108 , US
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кадешто

C6 полихалоалкил, C1-C6 халоалкил, C3-C6

m е 1;
n е цел број од 0 до 3;

циклоалкил, и Cy;
Cy е хетероциклоалкил избран од азиридинил,

Z е независно избран од N и CH;
R1 е избран од хало, C1-C3 халоалкил, и C1-C3

азетидинил, пиролидинил, пиперидинил,
азепанил, оксазолидинил, имидазолидинил,

полихалоалкил;

пиразолидинил, пиперазинил, оксазинанил,

секој од R2, R3, и R4 е независно избран од
водород, хало, хидроксил, цијано, амино, C2-C6

морфолинил, хексахидропиримидинил и
хексахидропиридазинил; и

алкаалкокси, C1-C6 алкокси, C1-C6 алкил, C1C6 полихалоалкил, и C1-C6 халоалкил;

секој од R6 и R7 е независно избран од
водород, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил и C3-

R5 е избран од NR6 R7 и Cy, и супституиран со
0-3 групи независно избрани од хало,

C6 хетероциклоалкил;
или негова фармацевтска прифатлива сол.

хидроксил, амино, C2-C6 алкаалкокси, C1-C6

има уште 7 патентни барања

алкилалкохол, C1-C6 алкокси, C1-C6 алкил, C1(11) 10828

(13) Т1

стронциум и/или бариум, помеѓу 0 и 10 % од

(21) 2020/686

(22) 03/09/2020

тежината на ретки земјени елементи, на пример
цериум и/или лантан помеѓу 0 и 5 % од

(45) 31/12/2020
(30) 20160001094 30/06/2016 NO

тежината на магнезиум, до 5 % од тежината на

(96) 29/06/2017 EP17751153.2
(97) 17/06/2020 EP3478859
(73) ELKEM ASA Drammensveien 169 0277
Oslo, NO

алуминиум, помеѓу 0 и 10 % од тежината на
манган и/или титан и/или циркониум, остатокот

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

дополнително се содржи во 0.1 до 10 % од
тежината, врз основа на целосната тежина од

(72) SKALAND, Torbjørn and OTT, Emmanuelle
(54) ИНОКУЛАНТ ЗА ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО И
МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОКУЛАНТ

инокулант, од партикули на бизмут оксид, и

ЗА ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО
(57) 1 Инокулант за произведување на леано

една или повеќе партикули од метални
сулфиди и/или една или повеќе партикули од

железо со ламеларен, компактен или
сфероиден графит, наведениот инокулант се

железни оксиди, каде што наведените
партикули од бизмут оксид се измешани или

состои од партикули од феросиликонска легура

смешани со феросиликон честички, покривајќи

помеѓу 40 и 80 % од тежината на силикон,
помеѓу 0.5 и 5 % од тежината на калциум и/или

ја легурата од феросиликон честички или
истовремено додадени на течно леано железо

е железо и споредни нечистотии во нормална
количина, каде што наведениот инокулант

опционално помеѓу 0.1 и 10 % од тежината, врз
основа на целосната тежина на инокулант, од
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со партикулите од феросиликон честички.

има уште 14 патентни барања

(51) B 01J 23/22, B 01J 23/88C 07C 45/38

активност е составен дел од подлогата од која

(11) 10829

(13) Т1

влегува смесата од реактантскиот гас, и

(21) 2020/687

(22) 01/09/2020

неговата активност е калибрирана за во
жариштето од слојот да се добие максимална

(45) 31/12/2020
(30) 2008MI02332 29/12/2008 IT
(96) 18/12/2009 EP09807541,9

температура во опсег од 360оC до 410oC, со
тоа што максималната температура на

(97) 03/06/2020 EP2370386
(73) Clariant Prodotti (Italia) SpA Via Vittor

жариштето во слојот со помала активност е за
30оC до 90оC повисок од максималната

Pisani 20 20124 Milano, IT

температура на жариштето на слојот со

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

поголема активност; со тоа што температурата
од 30оC до 90оC ја детерминира конверзијата

(72) ESTENFELDER, Marvin and ZAINO,
Roberto
(54) ПРОЦЕС НА ОКСИДАЦИЈА НА МЕТАНОЛ
ДО ФОРМАЛДЕХИД ВРЗ ФИКСНА

на метанол во 96% по молови, и со тоа што
катализаторот користен во слоевите со

КАТАЛИТИЧКА ПОДЛОГА

6, каде слојот со пониска каталитичка активност

(57) 1 Процес за оксидација на метанол до
формалдехид врз фиксна подлога назначено со

е формиран од смеса од чист катализатор и
инертен материјал или е добиен со активност

тоа што каталитичката подлога опфаќа
најмалку два слоја со различна каталитичка

врз површинската област (BET) од
катализаторот, и слојот со поголема активност

различна активност има формула
Fe2(MoO4)/MoO3, каде односот Mo/Fe е од 1 до

активност, каде слојот со помала каталитичка
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е формиран од чист катализатор.

има уште 17 патентни барања

(51) A 61K 31/13, A 61K 31/445, A 61K 31/496, A

(54) ТРОЈНА КОМБИНАЦИЈА НА ЧИСТИ

61P 25/28
(11) 10921

(13) Т1

АНТАГОНИСТИ НА 5-HT6 РЕЦЕПТОР,
ИНХИБИТОРИ НА АЦЕТИЛХОЛИНСТЕРАЗА И

(21) 2020/688

(22) 04/09/2020

АНТАГОНИСТИ НА NMDA РЕЦЕПТОР

(45) 31/12/2020
(30) 201641017204 18/05/2016 IN

(57) 1 Комбинација која што содржи чист

(96) 03/08/2016 EP16763575.4
(97) 15/07/2020 EP3458039
(73) Suven Life Sciences Limited Serene
Chambers Road - 5 Avenue – 7, Banjara Hills

антагонист на 5-HT6 рецептор, инхибитор на
ацетилхолинстераза и антагонист на NMDA

Hyderabad, Telangana 500034, IN

се состои од:

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

1-[(2-Бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол;
1-[(4-Флуорофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,

метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол; и

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari;
JAYARAJAN, Pradeep; BHYRAPUNENI,

1-[(4-Изопропилфенил)сулфонил]-5-метокси-3[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол;

Gopinadh and KAMBHAMPATI, Ramasastri

или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
има уште 18 патентни барања

рецептор, каде што чистиот антагонист на 5HT6 рецептор е селектиран од групата која што
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(74) Друштво за застапување од областа на

(51) C 07K 16/18, A 61P 25/28
(11) 10922
(21) 2020/689

(13) Т1
(22) 04/09/2020

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 31/12/2020

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(30) 201261745410 P 21/12/2012 US
(96) 20/12/2013 EP13818637.4

(72) GRIMM, Jan; CHEN, Feng; WEINREB, Paul,
H.; GARBER, Ellen, A. and MONTRASIO, Fabio
(54) ЧОВЕЧКИ АНТИ-ТАУ АНТИТЕЛА

(97) 10/06/2020 EP2935326
(73) Biogen MA Inc. and Biogen International

(57) 1 Моноклонално анти-тау антитело или

Neuroscience GmbH
225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

негов тау-врзувачки фрагмент, каде што:
(a) варијабилниот регион со тежок синџир (VH)

and Neuhofstrasse 30 6340 Baar, CH

ја содржи аминокиселинската низа изложена во
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НИЗА ИД БР: 48, а варијабилниот регион со

изложена во НИЗА ИД БР: 47, а VL ја содржи

лесен синџир (VL) ја содржи аминокиселинската

аминокиселинската низа изложена во НИЗА ИД

низа изложена во НИЗА ИД БР: 49, или
(б) VH ја содржи аминокиселинската низа

БР: 49.
има уште 11 патентни барања
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(51) A 61K 31/554, A 61P 1/16
(11) 10830

(13) Т1

(21) 2020/690

(22) 04/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 20100051165 08/11/2010 SE and
201041095710P 08/11/2010 US
(96) 08/11/2011 EP18179884.4
(97) 15/07/2020 EP3400944
(73) Albireo AB Arvid Wallgrens Backe 20 413

Формула II
кадешто
M е CH2 или NH;

46 Göteborg , SE

R1 е H или хидрокси;
R2 е H, CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, -

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GILLBERG, Per-Göran; GRAFFNER, Hans

CH2CH2CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, CH(CH3)CH2CH3, -CH2OH, -CH2OCH3, CH(OH)CH3, -CH2SCH3, или -CH2CH2SCH3;

and STARKE, Ingemar
(54) IBAT ИНХИБИТОРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
БОЛЕСТИ НА ЦРН ДРОБ

или негова фармацевтска прифатлива сол,

(57) 1 Соединение со формула II

за употреба во профилакса или лекување на
општа холестаза.
има уште 14 патентни барања
(57) 1 Кристална форма на соединение I:

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00
(11) 10831
(13) Т1
(21) 2020/691

(22) 04/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201562157902P 06/05/2015 US
(96) 05/05/2016 EP16723225.5
(97) 22/07/2020 EP3292123
(73) Plexxikon Inc. 91 Bolivar Drive, Suite A
Berkeley, CA 94710, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

коешто е соединение I форма C се
карактеризира со прашкаст дифрактограм со X-

(72) IBRAHIM, Prabha, N. and VISOR, Gary,

зраци којшто ги содржи највисоките врвови

Conrad
(54) ЦВРСТИ ФОРМИ НА СОЕДИНЕНИЕ

определено со дифрактометар којшто користи
Cu-

KOEШТО МОДУЛИРА КИНАЗИ

има уште 21 патентни барања

99

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/1H 04N 19/13, H

1275 Market Street San Francisco, CA 94103,

04N 19/157, H 04N 19/70, H 04N 19/463, H 04N

US

19/593, H 04N 19/6H 04N 19/196
(11) 10889
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,

(21) 2020/692

Скопје
(72) LEE, Sun Young
(54) ПОСТАПКА ЗА МАПИРАЊЕ НА РЕЖИМ
НА ИНТРА ПРЕДИКЦИЈА

(22) 04/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 20120006841 20/01/2012 KR
(96) 17/01/2013 EP19158903.5
(97) 29/07/2020 EP3512197
(73) Dolby Laboratories Licensing Corporation

(57) има уште патентни барања

(51) A 61K 9/00, A 61M 31/00

(72) LEE, Heejin; DANIEL, Karen and SANSONE,

(11) 10924
(21) 2020/693

(13) Т1
(22) 07/09/2020

Matthew
(54) УРЕДИ ЗА ДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ

(45) 31/12/2020

ЕДИНИЦИ НА ЛЕК

(30) 201361867245P 19/08/2013 US and
201361877610P 13/09/2013 US

(57) 1 Уред (200, 300, 500, 600) за
администрирање на лек кој содржи:

(96) 19/08/2014 EP14756224.3
(97) 08/07/2020 EP3035991
(73) TARIS Biomedical LLC 113 Hartwell Ave
Lexington, MA 0242US

куќиште (208, 308, 508) со кое се дефинира
резервоар (204);

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

резервоарот, прва единица што содржи лек; и

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

втора единица (210, 310, 510, 610) во форма на
една или повеќе цврсти таблети содржани во

прва единица (202, 302, 502, 602) во форма на
една или повеќе цврсти таблети содржани во
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резервоарот во позиција различна од првата

содржи осмотски агенс што го олеснува ин виво

единица, при што првата и втората единица се

ослободувањето на лекот од куќиштето.

во флуидна комуникација една со друга,
при што втората единица (210, 310, 510, 610)

има уште 21 патентни барања

(51) C 07D 403/04

ДИХЛОРО-1H-

(11) 10832
(21) 2020/694

(13) Т1
(22) 07/09/2020

(45) 31/12/2020
(30) 201161551395 P 25/10/2011 US

-2-ИЛ)-

1H-ПИРАЗОЛ-4-НА КАРБОКСИЛНА
КИСЕЛИНА
(57) 1 Постапка за добивање на кристали
меглумин сол на соединението со формулата I

(96) 25/10/2012 EP18191088.6
(97) 29/07/2020 EP3461820
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) SEPASSI, Kia and RIZZOLIO, Michele C.
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
КРИСТАЛИ НА МЕГЛУМИН СОЛ НА 1-(5,6-

постапката опфаќа:
создавање на раствор кој се состои од
слободна киселина на соединението со
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формулата I, меглумин и воден алкохол;

или без сеење, за да се добијат кристали на

загревање на растворот; и

меглумин сол на соединението со формулата I;

(a)
мешање на растворот на собна
температура со сеење; или

каде воден алкохол содржи воден метанол или
воден етанол.

(b)

ладење на растворот во фрижидер со

(51) A 61J 1/10, A 61J 1/22, A 61J 1/20, A 61J
1/14
(11) 10833
(21) 2020/695

има уште 6 патентни барања

(26) за да содржи медицинска или хранлива
супстанција во пудра, гел или друг материјал, и

(13) Т1
(22) 07/09/2020

цевка (12) која се издолжува од ќесето (3) и
завршува со уред за спојување и перфорација

(45) 31/12/2020

(16) за капачето (26) од шишето (9), каде што

(30) 20180004116 30/03/2018 IT
(96) 28/03/2019 EP19165924.2

наведеното ќесе (3) е сместено во
флексибилна и стерилно запечатена обвивка

(97) 24/06/2020 EP3545935
(73) ADIENNE Pharma & Biotech SA Via Zurigo

(1) и наведеното шише (9) и уред за спојување
и перфорација (16) се сместени во втора

46 6900 Lugano, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

флексибилна и стерилно запечатена обвивка
(2), каде што наведените обвивки (2) се

бр.27/2/22, 1000 Скопје

одвоени и раздалечени и наведената цевка (12)

(72) GOBBI FRATTINI, Paolo Giuseppe
(54) СТЕРИЛНО ФЛЕКСИБИЛНО ПАКУВАЊЕ

има дел (13) помеѓу првата и втората обвивка
(2) каде што подесувачки пренасочувач на

СО КОМПЕНЗАТОР НА ПРИТИСОК ЗА
ДОЗИРАНО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА

проток (18) е сместен и може да биде подесен
на прва позиција во која што наведениот

МЕДИЦИНСКИ ФЛУИДИ ИЛИ ХРАНЛИВИ

пренасочувач на проток (18) ја попречува било

СУПСТАНЦИИ ДА БИДАТ
АДМИНИСТРИРАНИ ОД ПАЦИЕНТИ ПРЕКУ

која комуникација помеѓу шишето (9) и ќесето
(3), на втора позиција во која што наведениот

ИНФУЗИЈА ИЛИ ИНЈЕКЦИЈА
(57) 1 Пакување коешто се состои од стерилно

пренасочувач на проток (18) дозволува ќесето
(3) да биде ставено во комуникација со

ќесе (3) наполнето со течен разредувач, шише
(9) опремено со капаче кое може да се боцка

запечатениот страничен отвор (19) опремен со
капаче кое може да се отвора и херметички
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запечатува (20) за шприц (22) или друг уред на

флексибилна цевка (42) со хидрофобен филтер

шмукање, или на трета позиција во која што

(43) поврзан на друг страничен отвор (41) од

пренасочувачот на проток (18) дозволува
шишето (9) да биде поврзано со наведениот

наведениот пренасочувач на проток (18) и
завршува во едниот или другиот од наведените

страничен отвор (19), каде што компензатор на
притисок е вклучен кој што се содржи од

стерилно запечатени обвивки (2).
има уште 5 патентни барања

(51) C 12N 5/0775

Theodor-W.-Adorno-Platz 1 60323 Frankfurt am

(11) 10834

(13) Т1

Main , DE and Sandhofstrasse 1 60528

(21) 2020/696

(22) 07/09/2020

Frankfurt am Main , DE

(45) 31/12/2020

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

(30) 20140177312 16/07/2014 EP
(96) 14/07/2015 EP15736516.4

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BADER, Peter; KUCI, Selim; KUCI, Zyrafete

(97) 19/08/2020 EP3169772
(73) Johann Wolfgang Goethe-Universität

and BÖNIG, Halvard
(54) ГЕНЕРАЦИЈА НА МЕЗЕНХИМАЛНA

Frankfurt am Main and DRK-Blutspendedienst

СТРОМАЛНA КЛЕТОЧНА БАНКА ОД

Baden-Württemberg-Hessen gGmbH

ГРУПИРАНИ МОНОНУКЛЕАРНИ КЛЕТКИ ОД
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ПОВЕЌЕКРАТНИ ДОНАТОРИ НА КОСКЕНА

донатори за да се добие примерок на клеточна-

СРЦЕВИНА

група,

(57) 1 Ин витро постапка за добивањето на
препарат од мезенхималнa стромалнa клеткa

и потоа изолирање на мезенхимални
стромални клетки од споменатиот примерок на

(МСК), постапката содржи:
групирање на примероци на коскена срцевина

клеточна-група.
има уште 11 патентни барања

добиени од барем два генетски различни

(51) A 47C 21/04, A 61B 5/00, A 61B 5/103, A

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

61B 5/107, A 61F 7/00, A 61H 15/02
(11) 10835
(13) Т1

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) JEON, Jae-Yeon and CHOI, Sang-Ui
(54) “УРЕД ЗА ТЕРМОТЕРАПИЈА СО
ФУНКЦИЈА ЗА СКЕНИРАЊЕ НА ТЕЛО И

(21) 2020/698

(22) 31/08/2020
(45) 31/12/2020

(30) 20100061315 28/06/2010 KR and
20110051515 30/05/2011 KR

МЕТОД ЗА СКЕНИРАЊЕ НА ТЕЛО СО
УПОТРЕБА НА ИСТИОТ”

(96) 15/06/2011 EP11801065.1

(57) 1 Уред за термотерапија со функција за

(97) 03/06/2020 EP2586415
(73) Ceragem Co., Ltd. 177-14 Osaekdang-ri

скенирање на човечко тело, каде што термокерамичката единица (110) е конфигурирана да

Seonggeo-eup Seobuk-gu Cheonansi,Chungcheongnam-do 331-831 , KR

се движи по надолжна насока на 'рбетот на
корисникот, моторна единица за трансфер (120)

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

конфигурирана за да ја премести термокерамичката единица (110) , при што единицата
за трансфер на мотор (120) вклучува трансфер
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мотор (122) конфигуриран да ја движи термо-

на менувачот (122), износ на струја што се

керамичката единица (110) по надолжна насока

доставува до моторот на менувачот (122) и на

на 'рбетот на корисникот; каде што уредот
понатаму содржи: модул за генерирање на

напонот на волтажа доставен до моторот за
пренос (122); и модул за генерирање на

варијација на мотор (220) конфигурирано да ги
мери варијациите во оптоварувањето на

информации за 'рбетот (240) конфигуриран за
да генерира информации за обликот на' рбетот

моторот за пренос (122) на единицата за
пренос на моторот (120), каде што варијациите

на корисникот со употреба на податоци за
модулот за производство на варијација на

на оптоварување на менувачот (122) се мерат

моторот (220).

користејќи барем еден од вртежите во минута

има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 217/06, C 07D 403/06, C 07D 413/04,
C 07D 401/06, A 61K 31/4725, A 61K 31/472
(11) 10836
(13) Т1
(21) 2020/699

(22) 09/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 20140188174 08/10/2014 EP
(96) 06/10/2015 EP15775688.3
(97) 01/07/2020 EP3204359
(73) UCB Biopharma SRL Allée de la
Recherche 60 1070 Brussels, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) JNOFF, Eric; VALADE, Anne; ATES, Ali;
BURSSENS, Pierre; SKOLC, David; SANDS, Zara
and MATHIEU, Benoît
(54) ТЕТРАХИДРОИЗОКИНОЛИН ДЕРИВАТИ
(57) 1 Соединение претставено со формула (IA), или негова фармацевтска прифатлива сол,

кадешто
R1 е водород, халоген, цијано или хидрокси;
C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 алкилсулфанил,
C1-6 алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил или
(C1-6-алкилсулфонил)амино, било која од
групите може да биде супституирана со еден
или повеќе супституенти;
R2 е водород, цијано, или халоген; или C1-6
алкил, C1-6 алкокси, C1-6 алкилсулфанил, C1-6
алкилсулфинил, C1-6 алкилсулфонил, C1-6
алкилсулфониламино, (C1-6
алкилсулфонил)амино(C1-6 алкил), C1-6
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алкиламидо, (C1-6 алкилацил)амино, (C1-6

алкил; C1-6-алкилсулфонил, C1-6-

алкилацил)амино(C1-6 алкил), или хетероарил,

алкилсулфониламино; C1-6-

било која од групите може да биде
супституирана со еден или повеќе

алкилсулфониламино(C1-6 алкил),
хетероциклил, C1-6 алкилациламино(C1-6

супституенти; или

алкил), C1-6 алкилуреидо(C1-6 алкил), C16алкилкарбамат(C1-6 алкил); амидо; C1-

R1 и R2 се поврзани заедно за да формираат
со соседната ароматична група хетероциклил

6алкоксикарбонилокси(C1-6алкил); амино
група; N-цијано-S-(C1-6-алкил)сулфонимидоил,

со формула (i):

N,S-(ди-C1-6-алкил)сулфонимидоил,
аминосулфинил; C1-6-алкилсулфинил;
аминосулфонил; (ди-C1-6-алкил)(оксидо)-λ6сулфанилиденамино, амино(C1-6 алкил), или
амидо(C1-6 алкил); секоја од тие групи може да
биде опционално супституирана со еден или
повеќе супституенти;

кадешто R2b е водород или C1-6
алкилсулфонил;
R3 е халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси или
цијано;
R4 е водород, халоген, C1-6 алкил, хидрокси,
C1-6 алкокси, C1-6 алкилсулфонил, C1-6
алкоксикарбонилокси или C1-6
алкиламинокарбонилокси;
R4’ е водород, халоген или C1-6 алкил; или R4
и R4’ заедно формира оксо група;

R6 e водород;
R7 e водород или (C1-6алкилсулфонил)амино;
X e CR9 или N; кадешто R9 e водород, халоген
или C1-6-алкил супституиран со хидрокси;
Z e CH или N; и
кадешто соединението не е 2-(2флуорофенил)-1-[(1R)-1-метил-3,4-дихидро2(1H)-изокинолинил]-1-етанон.
има уште 13 патентни барања

R5 е водород, цијано или хидрокси; или C1-6
(11) 10837
(21) 2020/700

(13) Т1
(22) 09/09/2020

(57) 1 Систем за третирање на емисии на
издувен гас којшто содржи:

(45) 31/12/2020
(30) 20100774469 05/05/2010 US

дизел машина, и

(96) 04/05/2011 EP11778285.4

прв супстрат избран од групата којашто се

(97) 08/07/2020 EP2567081
(73) BASF Corporation 100 Park Avenue

состои од зиден-проточен супстрат и директен
проточен субстрат;

Florham Park, NJ 07932, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

првиот супстрат има завршеток на доводот и

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DIETERLE, Martin; BOORSE, Samuel, R;

завршеток на одводот којшто дефинираат
струен тек позициониран по аксијална должина

CAUDLE, Matthew, T.; KUMAR, Sanath, V. and

и проточна комуникација со дизел машината,

VOSS, Kenneth, E.
(54) ИНТЕГРИРАНИ СКР И АМОx

супстратот има

КАТАЛИЗАТОРСКИ СИСТЕМИ

прва катализаторска облога којашто вклучува
група метали од платина, првата
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катализаторска облога се издолжува од

вклучува силикон, бакар или цинк, во кое што е

завршетокот на доводот кон завршетокот на

поставен метал од бакар или железо

одводот над барем вкупната аксијална должина
на супстратот, и

втората катализаторска облога се издолжува од

втора катализаторска облога којашто вклучува
селективна каталитичка реакција (СКР) на

завршетокот на доводот кон завршетокот на
одводот над барем вкупната аксијална должина

азотни оксиди којашто содржи

на супстратот и преклопува дел од слојот на
првата катализаторска облога,

микропорозна неорганска рамка, која што е

кадешто првата катализаторска облога и

составена од микропорозен алуминосиликат, во
која што е поставен метал од бакар или железо

втората катализаторска облога се преклопуваат
заради формирање на три зони, спротиводна

или
не-зеолитно молекуларно сито, избрано од

СКР зона, средноводна AMOx зона и низводна
ДОК зона.

групата којашто се состои од алуминофосфати
и метални-алуминофосфати, кадешто металот

има уште 10 патентни барања
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(51) C 07C 255/54, C 07D 213/85, A 61K 31/085,

(54) АРИЛ ЕТЕРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

A 61P 35/00

(57) 1 Соединение со Формула Vd:

(11) 10925
(21) 2020/701

(13) Т1
(22) 09/09/2020

(45) 31/12/2020
(30) 201361875674 P 09/09/2013 US and
201461978421 P 11/04/2014 US
(96) 05/09/2014 EP18185557.8
(97) 22/07/2020 EP3417851
(73) Peloton Therapeutics, Inc. 2330 Inwood
Road Suite 226 Dallas, TX 75235-7323, US

или негова фармацевтски прифатлива сол,

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

каде што:

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

R1 е арил или хетероарил;

(72) Dixon, Darryl David; Grina, Jonas; Josey,

R4 е хало, цијано, алкил, сулфонамид,
сулфинил, сулфонил или сулфоксиминил;

John A.; Rizzi, James P.; Schlachter, Stephen T.;
Wallace, Eli M.; Wang, Bin; Wehn, Paul; Xu, Rui

R5 е водород, хало или алкил; и
R8 е хидрокси, алкиламино, алкокси или амино.

and Yang, Hanbiao

има уште 18 патентни барања
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(51) G 01N 33/569, C 12C 11/00
(11) 10926
(21) 2020/702

(73) Roar Holding, LLC Audubon Biomedical

(13) Т1
(22) 09/09/2020

Center 3960 Broadway New York, New York
10032, US

(45) 31/12/2020

(74) Друштво за застапување од областа на

(30) 201462071179 P 16/09/2014 US and
201562231592 P 10/07/2015 US

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(96) 16/09/2015 EP15843033.0
(97) 01/07/2020 EP3194557

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BROCIA, Robert W.
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(54) ЕНЕРГЕТСКИ ПИЈАЛАЦИ И ДРУГИ

етанол од дестилиран алкохолен пијалак

НУТРИЦИСКИ ПОМОШНИ ПИЈАЛАЦИ

добиен од агава, при што споменатото

ДОБИЕНИ ОД АЛКОХОЛИ БАЗИРАНИ НА
АГАВА

отстранување на етанол се случува со процес
кој што задржува испарливи соединенија кои

(57) 1 Состав кој што содржи инхибиторни
соединенија на моноамин оксидаза (МАО), кој

што не се етанол, кој што процес е обратна
осмоза или вртливи конусни колони.

што состав се подготвува со отстранување на

има уште 8 патентни барања

(51) B 63B 21/00, B 63B 21/20, B 63B 22/02, B

(74) Друштво за застапување од областа на

63B 21/26, B 63B 21/46, B 63B 21/24

индустриската сопственост ЖИВКО

(11) 10927
(21) 2020/703

(13) Т1
(22) 09/09/2020

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(45) 31/12/2020
(30) 70796415 08/05/2015 NZ

(72) BAKER, Michael
(54) МОРСКО СИДРО

(96) 09/05/2016 EP16793073.4
(97) 24/06/2020 EP3294619
(73) Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker

(57) 1 Сидро кое што се состои од:
• во суштина не-спроводливо куќиште (1) кое

And New Zealand Trustees Services Limited
12 Kent St Picton 7220, NZ

• флексибилни еластични краци (3);
• чаури (15); и

што има серија отвори за чаури;

• дел кој го зафаќа водениот слој (7);
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каде што

• каде што, кога е во употреба, делот кој го

• дијаметарот на краците (3), кога не се

зафаќа водениот слој (7) е лоциран на слојот

издолжени, е поширок од најмалиот внатрешен
дијаметар на чаурите (15);

(14) на телото од водата така што краците (3)
се протегаат нагоре и прицврстува еден

• секоја чаура (15) зафаќа еден од
флексибилните краци (3) и го прицврстува во

предмет (12) за или близу до површината на
водата; и

соодветен отвор од чаурата
• за секоја чаура (15) еден дел од соодветниот

• краците (3) се така еластични што тие се
шират и собираат по должината за да не се

крак (3) во чаурата врши сила врз

скршат како последица на влечење нa

внатрешноста на чаурата (15) за да ја прошири
чаурата кон куќиштето (1) за да спречи кракот

предметот.
има уште 3 патентни барања

(3) да излизга надвор од чаурата (15);

(51) C 12N 15/113
(11) 10843
(21) 2020/705

(30) 201361818442 P 01/05/2013 US;
(13) Т1
(22) 10/09/2020

201361823826 P 15/05/2013 US; 201361843887
P 08/07/2013 US; 201361871673 P 29/08/2013

(45) 31/12/2020

US; 201361880790 P 20/09/2013 US;
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201461976991 P 08/04/2014 US and

(57) 1 Соединение што содржи модифициран

201461986867 P 30/04/2014 US

олигонуклеотид и конјугат група, назначено со

(96) 01/05/2014 EPA14791187.9
(97) 24/06/2020 EP2992009
(73) Ionis Pharmaceuticals, Inc. 2855 Gazelle
Court, Carlsbad, CA 92010, US

тоа, што модифицираниот олигонуклеотид се
состои од 20 поврзани нуклеозиди и има

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

должина на нуклеобази 3901 до 3920 од СЕК
ИД БР: каде што нуклеобазната секвенца на

(72) PRAKASH, Thazha, P.; SETH, Punit, P.;

модифицираниот олигонуклеотид е 100%

SWAYZE, Eric, E. and GRAHAM, Mark, J.
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛИРАЊЕ

комплементарна на СЕК ИД БР: 1; и каде што
конјугат групата содржи:

нуклеобазна секвенца што содржи 20 гранични
нуклеобази комплементарни на дел со еднаква

ЕКСПРЕСИЈА НА АПОЛИПОПРОТЕИН (A)

има уште 16 патентни барања
(51) C 07K 14/755, C 12N 15/86, A 61K 48/00
(11) 10844
(21) 2020/706

(13) Т1
(22) 10/09/2020

(72) COLOSI, Peter Cameron; NATHWANI, Amit;
MCINTOSH, Jenny and TUDDENHAM, Edward
(54) ААВ ВЕКТОРИ ШТО СОДРЖАТ ГЕН

(45) 31/12/2020
(30) 201361877042 P 12/09/2013 US

ШИФРИРАЧКИ ФАКТОР VIII

(96) 10/09/2014 EPA14771729.2

(FVIII) вектор што содржи секвенца на

(97) 05/08/2020 EP3044231
(73) BioMarin Pharmaceutical Inc. and

нуклеинска киселина од СЕК ИД БР: СЕК ИД
БР: 2, СЕК ИД БР: 3, или СЕК ИД БР: 4,

University College London 105 Digital Drive,
Novato, CA 94949, US and Gower Street,

назначено со тоа, што наведениот ААВ FVIII
вектор е помал од 5.0 kb во должина.

London WC1E 6BT, GB

има уште 9 патентни барања

(57) 1 Адено-асоциран вирус (ААВ) Фактор VIII

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
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(51) G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K

(72) Lewandrowski, Peter; Weinschenk, Toni;

38/17, A 61K 39/00, A 61P 35/00
(11) 10845
(13) Т1

Walter, Steffen; Fritsche, Jens and Singh, Harpreet
(54) Нова имунотерапија против неколку

(21) 2020/707

тумори вклучувајќи гастроинтестинален и
гастричен канцер

(22) 10/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201004551 19/03/2010 GB and 315704 P

(57) 1 Пептид одбран од групата од

19/03/2010 US
(96) 15/03/2011 EP17203096.7

a)
пептид што се состои од секвенцата
според секвенцата SEQ ID No. 86,

(97) 24/06/2020 EP3329933
(73) Immatics Biotechnologies GmbH

б) пептидот според a), при што спомнатиот
пептид вклучува непептидни врски, и

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

в) пептидот според a), при што спомнатиот
пептид е дел од фузионен протеин, и особено

индустриската сопственост ЖИВКО

содржи N-терминални аминокиселини на HLA-

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

DR антиген-асоцираниот инваријантен синџир
(Ii), за употреба во медицината.
има уште 10 патентни барања
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(51) B 29C 51/10, B 29C 51/38, B 29C 51/30, B
29C 51/26

поместување (7), за алат за обликување (3); и
најмалку еден погонски уред (4);

(11) 10928

(13) Т1

каде што машината за термоформирање (1)

(21) 2020/708

(22) 10/09/2020

има затворено машинско куќиште (13), кое што
е запечатено за време на работењето на

(45) 31/12/2020
(30) 17164771.2 12/05/2014 DE
(96) 12/05/2014 EP17164771.2

машината за термоформирање (1), и ова
овозможува да се спречи спласнување на

(97) 22/07/2020 EP3205475
(73) Geiss AG Industriestrasse 2 96145

загреаниот почетен материјал (27) за да се
произведе еден предмет, со избор на

Sesslach, DE

соодветен внатрешен притисок;

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

каде што машината за термоформирање (1)
понатаму има рамка за прицврстување (10),

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

која што е поставена над куќиштето на
машината (13) и може да се поместува по

(72) Daum, Wolfgang
(54) МАШИНА ЗА ТЕРМОФОРМИРАЊЕ

должината на правецот на поместување (34), за
да се прицврсти почетниот материјал (27) во

(57) 1 Машина за термоформирање со

рамнината за прицврстување (5);

затворена комора (1), која што се состои од:
уред поставен на маса (2), кој што може да се

каде што секој од правецот на поместување (7)
на уредот поставен на маса (2) и правецот на

поместува по должината на правецот на

поместување (34) на рамката за прицврстување
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(10) се протегаат во суштина паралелно на

движење на рамката за прицврстување (10) за

еден вертикален правец (V) и во суштина

да ја помести; и

вертикално на рамнината за прицврстување (5);
каде што правецот на движење (4) е формиран

каде што најмалку едниот погонски уред (4) е
поставен во суштина помеѓу рамнината за

како погонскк уред на рамката за
прицврстување (11) за движење на рамката за

прицврстување (5) каде што почетниот
материјал (27) може да биде прицврстен и една

прицврстување (10) и нејзино поместување, или
се обезбедени мноштво од погонски уреди (4),

рамнина (6) дефинирана со долниот раб (8) на
поместливиот уред поставен на маса (2) во

и се состојат од погонски уред на рамката за

горна позиција на поместување на

прицврстување (11) или мноштво од погонски
уреди на рамката за прицврстување (11) за

поместливиот уред поставен на маса (2).
има уште 11 патентни барања

(51) C 07C 233/65, C 07D 277/56, C 07D 263/34,
C 07D 239/47, C 07D 401/12, C 07D 213/84, C

(45) 31/12/2020
(30) 201310485048 16/10/2013 CN and

07D 213/8C 07D 401/14, C 07D 401/04, C 07D
231/36, A 61K 31/505, A 61K 31/4468, A 61K

201361884958P 30/09/2013 US
(96) 29/09/2014 EP14848083.3

31/4427, A 61K 31/4418, A 61K 31/426, A 61K

(97) 15/07/2020 EP3052476
(73) Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co.,
Ltd. Room 899 No. 333 Jiufo Jianshe Road

31/42A 61K 31/4155, A 61K 31/166, A 61K
31/415, A 61P 35/00
(11) 10866
(21) 2020/716

(13) Т1
(22) 11/09/2020

Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City
Guangzhou Guangdong 510130 , CN
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CHEN, Xiangyang; GAO, Yingxiang; LIU,
Chong; NI, Haihong and MULVIHILL, Mark
(54) СУПСТИТУИРАНИ НИКОТИНАМИДНИ
ИНХИБИТОРИ НА BTK И НИВНО
ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК, ВОСПАЛЕНИЕ И

(E)-6-(4-(4-(диметиламино)бут-2еноил)пиперазин-1-ил)-2-(4-

АВТОИМУНА БОЛЕСТ

феноксифенил)никотинамид;

(57) 1 Соединение избрано од групата
составена од:
6-(1-акрилоилпиперидин-4-ил)-2-(4феноксифенил)никотинамид;

6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(4-(4цијанофенокси)фенил)никотинамид;

6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(4феноксифенил)никотинамид;

6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(4-(3флуорофенокси)фенил)никотинамид;

6-(1-акрилоилпиролидин-3-ил)-2-(4феноксифенил)никотинамид;
6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(3-флуоро-4феноксифенил)никотинамид;

6-(1-акрилоилпиперидин-3-ил)-2-(4феноксифенил)никотинамид;
6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(4-(4флуорофенокси)фенил)никотинамид;
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5-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-4’феноксибифенил-2-карбоксамид;

6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(4-(2флуорофенокси)фенил)никотинамид;
2-(4-феноксифенил)-6-(4(винилсулфонил)пиперазин-1-ил)никотинамид;

6-(4-акрилоилпиперазин-1-ил)-2-(2-флуоро-4феноксифенил)никотинамид;
2-(4-феноксифенил)-6-(1(винилсулфонил)пиперидин-4-ил)никотинамид;

5-(1-акрилоилпиперидин-4-ил)-4’феноксибифенил-2-карбоксамид;
или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 3 патентни барања

(51) C 07C 55/06, C 07D 413/14, C 07D 413/04
(11) 10929
(13) Т1

(73) Suven Life Sciences Limited Serene
Chambers, Road No. 5 Avenue No. 7, Banjara

(21) 2020/717

(22) 11/09/2020

Hills Hyderabad, Andra Pradesh 500034, IN

(45) 31/12/2020

(74) Друштво за застапување од областа на

(30) 4009CH2014 16/08/2014 IN

индустриската сопственост ЖИВКО

(96) 23/10/2014 EP14825191.1
(97) 08/07/2020 EP3180333

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna and MOHAMMED, Abdul Rasheed
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(54) ПРОЦЕС ЗА МАСОВНО ПРОИЗВОДСТВО
НА 1-ИЗОПРОПИЛ-3-{5- [1-(3МЕТОКСИПРОПИЛ) ПИПЕРИДИН-4-ИЛ][1,3,4]ОКСАДИАЗОЛ-2-ИЛ}-1H-ИНДАЗОЛ
ОКСАЛАТ
(57) 1 Процес за масовно производство на 1Изопропил-3-{5-[1-(3-метоксипропил)пиперидин4-ил]-[1,3,4]оксадиазол-2-ил}-1H-индазол
оксалат со формула (I),

Чекор (ii): циклизирање на N-[1-(3Метоксипропил) пиперидин-4-карбонил] N’-(1изопропил-1H-индазол-3-карбонил) хидразин со
формула 3 во присуство на тионил хлорид во
растворувач кој што е селектиран од
дихлорометан, 1,2-дихлороетан и хлоробензен
на температура во распон од 60°C до 95°C за
период од 8 часа до 10 часа за да се добие изопропил-3-{5-[1-(3-метоксипропил)
пиперидин-4-ил]-[1,3,4]оксадиазол-2-ил}-1Hиндазол со формула 4;

каде што процесот ги опфаќа следните чекори:
Чекор (i): соединување на 1-(3-Метоксипропил)
пиперидин-4- хидразид на карбоксилна
киселина со формула 1 со 1-Изопропил-1Hиндазол-3-карбонил хлорид со формула 2

Чекор (iii): прочистување на 1-изопропил-3-{5-[1(3-метоксипропил) пиперидин-4-ил][1,3,4]оксадиазол-2-ил}-1H-индазол со формула
4 со користење на мешавина на оцетна
киселина и вода на температура во распон од
во присуство на дихлороетан на температура
во распон од 20°C до 35°C за период од 1,5 час
до 2,5 часа за да се добие N-[1-(3Метоксипропил) пиперидин-4-карбонил] N’-(1изопропил-1H-индазол-3-карбонил) хидразин со
формула 3;

20°C до 35°C;
Чекор (iv): подложување на реакција на 1изопропил-3-{5-[1-(3-метоксипропил)
пиперидин-4-ил]-[1,3,4]оксадиазол-2-ил}-1Hиндазол со формула 4 со оксална киселина во
присуство на изопропанол на температура во
распон од 20°C до 35°C за период од 1 час до 4
часа за да се добие 1-Изопропил-3-{5-[1-(3метоксипропил) пиперидин-4-ил][1,3,4]оксадиазол-2-ил}-1H-индазол оксалат со
формула (I);
Чекор (v): рекристализирање на соединение со
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формула (I) со користење на мешавина на
изопропанол и вода на температура во распон
од 70°C до 80°C за период од 15 часа до 17
часа.

има уште 13 патентни барања
(51) C 07D 401/04, C 07D 413/14, C 07D 413/04,
C 07D 417/14, A 61K 31/5377, A 61P 35/00, A
61P 33/00
(11) 10867

(13) Т1

(21) 2020/718

(22) 14/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 20160156533 19/02/2016 EP
(96) 17/02/2017 EP17704791.7

кадешто

(97) 01/07/2020 EP3416957
(73) Sprint Bioscience AB Hälsovägen 7 141 57
Huddinge , SE

NCOR9, NCOCH2R9, O, или врска;
Y претставува N, CH или C;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MARTINSSON, Jessica; ANDERSSON,
Martin; LINDSTRÖM, Johan; FORSBLOM,
Rickard; GINMAN, Tobias; VIKLUND, Jenny and
RAHM, Fredrik
(54) 6-ХЕТЕРОЦИКЛИЛ-4-МОРФОЛИН-4ИЛПИРИДИН-2-ОН СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ
ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА

X претставува CH2, S, SO, SO2, NR5, NCOR5,

n е избран од 2, 3 и 4;
R4 е избрани од водород, халоген, COR6, C1C6алкил, C1-C3алкоксиC1-C3алкил, C1C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C3C6хетероциклил, C1-C3цијаноалкил, C1C3халоалкил, арил и хетероарил, кадешто
споменатиот арил и споменатиот хетероарил се
опционално супституирани со еден или повеќе
R7;

РАК И ДИЈАБЕТЕС

R5 е избран од водород, C1-C3флуроалкил, C1C3алкил, C1-C3алкоксиC1-C3алкил и C3-

(57) 1 Соединение со формула (I)

C6циклоалкил;
R6 е избран од C1-C3алкокси, N-C1C3алкиламино, N,N-диC1-C3алкиламино, 1пиролидинил, 1-пиперидинил и 1-азетидинил;
R7 е избрани од C1-C6алкил, C3-C6циклоалкил,
C1-C3алкоксиC1-C3алкил, C1-C3халоалкил,
халоген, N-C1-C3алкиламино, N,N-диC1C3алкиламино, C1-C3халоалкокси и C1-

кадешто

C3алкокси;
R9 е избран од C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C3-

RR2 и R3 се независно избрани од водород,
C1-C3 халоалкил и C1-C3 алкил; A претставува

C6циклоалкил, хетероциклил, фенил и
моноцикличен хетероарил, кадешто
споменатиот хетероциклил, споменатиот фенил

119

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

и споменатиот моноцикличен хетероарил се

C3алкил; и негови фармацевтски прифатливи

опционално супституирани со еден или два R8;

соли, стереоизомери и таутомери.

R8 е избран од халоген, C1-C3халоалкил и C1-

има уште 14 патентни барања

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

(57) 1 Водена фармацевтска антитело

(11) 10868
(21) 2020/719

(13) Т1
(22) 14/09/2020

формулација којашто содржи:
(i) aвелумаб со концентрација од 1 mg/mL до 30

(45) 31/12/2020

mg/mL како антителото;

(30) 20150198233 07/12/2015 EP
(96) 05/12/2016 EP16818985.0

(ii) ацетат или хистидин со концентрација од 5
mM до 15 mM како пуферирачки агенс;

(97) 08/07/2020 EP3386541
(73) Pfizer Inc. and Merck Patent GmbH

(iii) D-манитол или трехалоза со концентрација
од 240 mM до 320 mM, или комбинација на

235 East 42nd Street New York, NY 10017
, US and Frankfurter Strasse 250 64293

аргинин HCI со концентрација од 50 до 150 mM
и глутаминска киселина со концентрација од 25

Darmstadt, DE

mM до 75 mM како стабилизатор;

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(iv) полоксамер 188 или полисорбат 20 со
концентрација од 0.25 mg/mL до 0.75 mg/mL,

(72) DEL RIO, Alessandra; RINALDI, Gianluca;
FRATARCANGELI, Silvia; VOSS, Senta and

како сурфактант, или не сурфактант;
кадешто формулацијата не содржи

WEIGANDT, Markus
(54) ВОДЕНА ФАРМАЦЕВТСКА

антиоксиданс и
дополнително кадешто формулацијата има pH

ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИ-

од 5.0 до 6.0.

PD-1 АНТИТЕЛО АВЕЛУМАБ

има уште 40 патентни барања
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(11) 10869

(13) Т1

(57) 1 Комуникациски уред за безбеден

(21) 2020/720

(22) 14/09/2020

пристап, кој вклучува:

(45) 31/12/2020

-мноштво апликативни кола кои се поврзани
најмалку со една апликациска услуга безбедно

(30) 0959414 22/12/2009 FR
(96) 16/12/2010 EP10810772.3
(97) 24/06/2020 EP2517141
(73) Mereal Biometrics 141 bis rue de Saussure
75017 Paris, FR

содржана во уредот, секое апликативно коло
кое содржи најмалку еден детектор за

(74) Друштво за застапување од областа на

околината во која се наоѓа уредот,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

комуникацискиот уред содржи
примопредавател за радиофреквентен сигнал

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PARTOUCHE, Patrick; BLOT, Philippe and

за комуникација со надворешноста,
- контролната единица која овозможува

MOBETIE, Didier
(54) ЧИП-картичка со повеќе примени со

идентификување на активираното апликативно
коло и поврзаната апликациска услуга, и да ја

биометриска валидација

активира наведената услуга како одговор на

животната средина и може да биде активиран
од надворешен сигнал што ја карактеризира

овластувањето за активирање, и
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- биометриско коло за автентикација на

на наведениот примопредавател на

корисникот на тој начин што се генерира

радиофреквентни сигнали за комуникација со

споменатото овластување за активирање,
придружната услуга за апликации со користење

надворешноста.
има уште 7 патентни барања

(51) C 23C 2/00, C 23C 2/14, C 23C 2/36, C 23C
2/20, C 23C 2/18

(57) 1 Постапка за обложување на метална
лента (200) со помош на уред за обложување

(11) 10870
(21) 2020/721

(13) Т1
(22) 14/09/2020

(100) во кој лентата (200) се пренесува преку
сад (110) со течно средство за обложување

(45) 31/12/2020

(112), потоа преку процеп во уредот (120) со

(30) 201610216131 26/08/2016 DE and
201610222230 11/11/2016 DE

млазниците за отстранување на вишокот
материјал и последователно низ процепот на

(96) 17/08/2017 EP17754711.4
(97) 24/06/2020 EP3504352
(73) Fontaine Engineering und Maschinen
GmbH Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE

уредот (130) за стабилизирање на лентата со
неколку магнети (132) на двете широки страни

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

лентата (200) во внатрешноста на уредот (120)

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) FONTAINE, Pascal; BEHRENS, Holger;

со млазниците за отстранување на вишокот
материјал низ ширината на лентата;

KÜMMEL, Lutz; DAUBE, Thomas; RICHTER,
Gernot; TALEB-ARAGHI, Babak and

на регулирање на отстапувањето на обликот
како разлика помеѓу моменталната форма на

ZIELENBACH, Michael
(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ

лентата (200) и зададената посакувана форма
на лентата во областа на уредот (120) со

НА МЕТАЛНА ЛЕНТА

млазниците за отстранување на вишокот

на лентата, што ги вклучува следниве чекори:
одредување на моменталната форма на

материјал; и
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управување со магнетите (132) на уредот за

отстапувањето на обликот во правецот на

стабилизирање на ремените како погони, така

ширината (R) на лентата (200) релативно во

што моменталната форма на лентата (200) се
менува во посакуваната форма на лентата;

онос на најмалку еден од магнетите (132-B) на
спротивната широка страна на лентата и

назначено со тоа што
управување со магнетите на уредот за

магнетот се преместува во положбата за
обработка, каде е барем делумно наспроти

стабилизирање на лентата се изведува со
префрлување на најмалку еден магнет (132-A)

вдлабнатината во моменталната форма на
лентата.

во зависност од регулирањето на

има уште 22 патентни барања

(51) C 12N 15/10, C 12Q 1/68
(11) 10871
(13) Т1

(54) ИЗОЛАЦИЈА НА НУКЛЕИНСКИ
КИСЕЛИНИ

(21) 2020/722

(57) 1 Метод за изолирање на нуклеински
киселини кој опфаќа DNA од биолошки

(22) 15/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201504459 17/03/2015 GB
(96) 17/03/2016 EP16719888.6

материјал, методот ги опфаќа чекорите на:
(i) извршување на лизирање на биолошкиот

(97) 24/06/2020 EP3277809
(73) REVOLUGEN LIMITED Unit 4, Rossington
Place Graphite Way Hadfield Derbyshire SK13

материјал со воден раствор кој содржи литиум

1QG , GB
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

воден лизиран состав,
(ii) третирање на лизираниот состав со цврст

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

носач во присуство на растворен хаотропен
агенс со концентрација од 0.05 до 2M или 25%

(72) MINTER, Stephen John and PATSOS,

до 60% по волумен во течноста со растворен

Georgios

C1-3 алканол, споменатиот цврст носач е

со концентрација од 0.05 до помалку од 1M,
хелатен агенс, и сурфактант за да се добие
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способен за имобилизација на DNA,

раствор за промивање,

(iii) разделување на цврстиот носач од

(vi) третирање на цврстиот носач со вториот

течноста,
(iv) третирање на цврстиот носач со раствор за

раствор за промивање кој содржи најмалку 80
% по волумен од C1-3 алканол, остатокот ако

прво промивање кој содржи литиум со
концентрација од 0.05 до 1M, споменатиот

има вода,
(vii) разделување на цврстиот носач од вториот

раствор за прво промивање кој содржи 20% до
90% по волумен на растворен C1-3 алканол,

раствор за промивање, и
(viii) елуирање на DNA од цврстиот носач.

(v) разделување на цврстиот носач од првиот

има уште 10 патентни барања
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(51) C 07K 14/005, A 61K 39/12

(ХИВ), што содржи два или повеќе од следниве

(11) 10873

(13) Т1

аминокиселински остатоци:

(21) 2020/723

(22) 15/09/2020

(и) Phe, Leu, Met, или Trp, подобро Phe, на
позиција 651;

(45) 31/12/2020
(30) 16188866 15/09/2016 EP
(96) 14/09/2017 EPA17769027.8

(ии) Phe, Ile, Met, или Trp, подобро Ile, на
позиција 655;

(97) 22/07/2020 EP3512543
(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.

(иии) Asn или Gln, подобро Asn, на позиција
535;

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

(ив) Val, Ile или Ala, подобро Val, на позиција

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

589;
(в) Phe или Trp, подобро Phe, на позиција 573;

(72) LANGEDIJK, Johannes, Petrus, Maria;
RUTTEN, Lucy; TRUAN, Daphné and

(ви) Ile на позиција 204; и/или
(вии) Phe, Met, или Ile, подобро Phe, на

STROKAPPE, Nika, Mindy
(54) ТРИМЕР ЗА СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ХИВ

позиција 647,
назначено со тоа, што нумерирањето на

ОБВИТКАНИ ПРОТЕИН МУТАЦИИ

позициите е според нумерирањето во gp160 of

(57) 1 Рекомбинантен протеин со обвивка
(Env) од вирус на хумана имунодефициенција

ХИВ-1 изолат HXB2.
има уште 23 патентни барања
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(51) C 07K 14/78, C 07K 16/28, A 61K 38/05, A

подединицата содржи седум бета нишки

61K 38/39

означени A, B, C, D, E, F, и G, и шест петелка

(11) 10872
(21) 2020/724

(13) Т1
(22) 15/09/2020

региони означени AB, BC, CD, DE, EF, и FG, и
каде што Tn3 скелето специфично се врзува за

(45) 31/12/2020
(30) 201161546028 P 11/10/2011 US

CD40L,

(96) 10/10/2012 EPA12840074.4
(97) 01/07/2020 EP2771022
(73) Viela Bio, Inc. One Medlmmune Way,

подединица ја содржи секвенцата на амино
киселина:

Gaithersburg, MD 20878, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

nTTIDL(XDE)nYSI(XEF)nYEVSLIC(XFG)nKETFTT
каде што:

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) COYLE, Anthony; OGANESYAN, Vaheh;

(a) XAB, XBC, XCD, XDE, XEF, и XFG ги
претставуваат амино киселинските остатоци

DRABIC, Stacey; HERBST, Ronald; BACA,
Manuel; THISTED, Thomas; GRINBERG, Luba;

присутни во секвенците на AB, BC, CD, DE, EF,
и FG петелките, секоја посебно;

NOVARRA, Shabazz and SPENCER, David,

(б) X1 претставува амино киселински остаток

Kenneth
(54) CD40L-СПЕЦИФИЧНИ TN3-ИЗВЕДЕНИ

или T; и,
(ц) должината на петелката n е цел број помеѓу

СКЕЛИЊА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА
ИСТИТЕ

2 и 26,

(57) 1 Тенаскин 3 (Tn3) скеле што содржи две
CD40L-специфични мономер подединици

содржи СЕК ИД БР: 86, секвенцата на DE
петелката содржи СЕК ИД БР: 96, и секвенцата

поврзани во тандем,

на FG петелката содржи СЕК ИД БР: 9 или 139.

назначено со тоа, што мономер

каде што CD40L-специфичната мономер

IEV(XAB)nALITW(XBC)nCELX1YGI(XCD)

каде што секвенцата на BC петелката

има уште 16 патентни барања
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(11) 10874
(21) 2020/725

(13) Т1
(22) 15/09/2020

производство на наведениот познат обележан
производ, кој е производ со опсег на

(45) 31/12/2020
(30) 201517474 02/10/2015 GB

дестилација, со додавање на споменатиот
производ на првиот обележувач, втор

(96) 30/09/2016 EP16787349.6
(97) 15/07/2020 EP3356499
(73) Johnson Matthey Public Limited Company

обележувач и по избор на еден или повеќе
понатамошни обележувачи, при што секој

London EC4A 4AB, GB

вклучена минимална точка на вриење (Мин БП)
и максимална точка на вриење (Макс БП) кои се

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1000, Скопје
(72) MARCHANT, Clive
(54) ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ

обележувач има опсег на дестилација со

минимални и максимални температури од
опсегот на дестилација на секој обележувач и

(57) 1 Метод на идентификација кој е метод за

секој обележувач со максимална точка на
вриење на дестилација (Макс ДБП) којашто е

идентификување на познат обележан производ

температура на која максималниот волумен на

во непознат примерок, а методот на
идентификација се состои од:

обележувач дестилира како температура на кој
профилот на дестилација на температурата
наспроти концентрацијата на обележувачот во
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дестилатот поминува низ максимум, каде што

наведениот понатамошен обележувач е

секој обележувач има различен опсег на

присутен во наведениот непознат примерок;

дестилација еден од друг и најмалку еден
обележувач има максимален DBP кој е во

пресметување на односот на одговор на првиот
и вториот обележувач во непознатиот

опсегот на дестилација на производот при што
првиот обележувач има обем на дестилација во

примерок, еден со друг, и споредување на
односот на одговор на првиот и вториот

обележаниот производ што се протега низ
целиот опсег на дестилација на производот;

обележувач во непознатиот примерок со
сооднос на одговор на истите обележувачи во

анализирање на наведениот примерок со

референтниот примерок за да се утврди дали

аналитички метод способен за давање одговор
кој е пропорционален на количината на

примерокот го содржи познатиот обележан
производ или дестилирана фракција или негов

обележувач што се наоѓа во примерокот за да
се идентификува дали споменатиот прв

остаток.
има уште 10 патентни барања

обележувач, наведениот втор обележувач или
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(51) C 07D 401/14, C 07D 307/60, C 07D 213/69,

(73) LANDOS BIOPHARMA, INC. 1800 Kraft

C 07D 403/12, C 07D 413/14, A 61K 31/4427, A

Drive Suite 216 Blacksburg, VA 24060 , US

61K 31/44, A 61K 31/423, A 61K 31/4184, A 61K
31/34A 61K 31/497, A 61P 31/12

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(13) Т1
(22) 15/09/2020

(72) BASSAGANYA-RIERA, Josep; CARBO
BARRIOS, Adria; GANDOUR, Richard; COOPER,

(45) 31/12/2020
(30) 201462068322P 24/10/2014 US and

Julian, D. and HONTECILLAS, Raquel
(54) ЛАНТИОНИН СИНТЕТАЗА C-СЛИЧНИ 2-

201562101164P 08/01/2015 US

БАЗИРАНИ ТЕРАПЕВТИЦИ

(96) 19/03/2015 EP15714352.0
(97) 15/07/2020 EP3209655

(57) 1 Соединение со формула:

(11) 10884
(21) 2020/726

супституиран со еден до осум супституенти во
или негова фармацевтска прифатлива сол или

2, 3, 5, или 6 позиции и кадешто супституентите

естер, кадешто:

се независно избрани од групата составена од
(C1 до C6)алкил, арил, арил(C1 до C6)алкил,

Q е пиперазин-1,4-диил; 2,5диазабицикло[2.2.1]хептан-2,5-диил; 2,5-

C(O)OH, и C(O)O(C1 до C6)алкил;
A1 и A1’ се секој независно N или CR6;

диазабицикло[2.2.2]октан-2,5-диил; 1,4диазепан-1,4-диил; бензен-1,4-диамин-N1,N4-

A2 и A2’ се секој независно N или CR7;
A3 е NR8;

диил; етан-1,2-диамин-N1,N2-диил; N1,N2диалкилетан-1,2-диамин-N1,N2-диил; пропан1,3-диамин-N1,N3-диил; N1,N3-диалкилпропан-

A3’ е NR8, O, или S;
A4 и A4’ се секој независно N или CR9;

1,3-диамин-N1,N3-диил; 1,4-диаминоантрацен9,10-дион-1,4-диил; C6 арен-1,4-диамин-N1,N4-

A5 и A5’ се секој независно N или CR10;
A6 и A6’ се секој независно N или CR11; и

диил кадешто аренот е супституиран со еден до
четири супституенти во 2, 3, 5, или 6 позиции и

RR1’, R2, R2’, R3, R3’, R4, R4’, R6, R7, R8, R9,
R10, и R1ако е присутен, се во секој случај

кадешто супституентите се независно избрани

независно избрани од групата составена од

од групата составена од -C(O)O(C1 до
C6)алкил, OH, O(C1 до C6)алкил, (C1 до

водород, алкил, хало, трифлуорометил,
диалкиламино кадешто секој алкил е истиот

C6)алкил, CF3, F, Cl, и Br; или супституиран
пиперазин-1,4-диил кадешто пиперазинот е

или различен, -NH2, алкиламино и арилалкил.
има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 265/22, C 07D 498/04, A 61K 31/536,

(72) WÅGBERG, Fredrik and LEONARDSSON,

A 61K 31/539, A 61P 17/06, A 61P 17/04, A 61P
17/00, A 61P 17/02

Göran
(54) БЕНЗОКСАЗИНОН ДЕРИВАТИ ЗА

(11) 10886
(21) 2020/728

(13) Т1
(22) 16/09/2020

ЛЕКУВАЊЕ НА КОЖНИ БОЛЕСТИ
(57) 1 Соединение во согласност со Формула I

(45) 31/12/2020
(30) 20140030003 23/01/2014 SE
(96) 22/01/2015 EP15740572.1
(97) 29/07/2020 EP3097085
(73) Sixera Pharma AB
Fogdevreten 2A 171 65 Solna , SE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кадешто R е -S-CH3 или -Cl, или негова
фармацевтска прифатлива сол.
има уште 12 патентни барања
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(51) C 07D 487/04
(11) 10887

(13) Т1

(21) 2020/729

(22) 17/09/2020

или негова сол, споменатиот метод опфаќа
реакција на соединение со формула (14A)

(45) 31/12/2020
(30) 201562195023 P 21/07/2015 US and
201662327973 P 26/04/2016 US
(96) 21/07/2016 EP16745598.9
(97) 24/06/2020 EP3325482
(73) ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street

со соединение мономер со формула (d1),

Waltham, MA 0245US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) GÉRARD, Baudouin; SHIZUKA, Manami;
MILLER, Michael, Louis and SILVA, Richard, A.
(54) МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА

каде што:

ЦИТОТОКСИЧНИ ДЕРИВАТИ НА
БЕНЗОДИАЗЕПИН

X3 е -Cl; и
P3 е H или заштитна аминска група.

(57) 1 Метод на подготовка на соединение со
формула (17A):

има уште 14 патентни барања
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(51) G 01N 33/68, C 07K 7/08, C 07K 7/56, A 61K

(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206

38/12, A 61P 37/06
(11) 10888

(13) Т1

and Province Line Road Princeton, NJ 08543 ,
US

(21) 2020/730

(22) 17/09/2020
(45) 31/12/2020

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО

(30) 201462079944 P 14/11/2014 US;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

201562111388 P 03/02/2015 US and
201562204689 P 13/08/2015 US

(72) ZHAO, Qian; GOODRICH, Jason; LANGLEY,
David, R.; BOY, Kenneth M.; ZHANG, Yunhui;

(96) 12/11/2015 EP15801052.0
(97) 29/07/2020 EP3218392

SUN, Li-Qiang; MULL, Eric; SCOLA, Paul Michael;
MAPELLI, Claudio; GILLMAN, Kevin W.; POSS,
Michael A.; GILLIS, Eric P. and MEANWELL, M.
Nicholas
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(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ПЕПТИДИ КОРИСНИ

(57) 1 Соединение со формула (I)

КАКО ИМУНОМОДУЛАТОРИ

каде што:
или негова фармацевтски прифатлива сол,

A е избран од
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каде што:

супституираниот PEG;

ја означува точката на поврзаност за

R30 е избран од -CO2H, -C(O)NRwRx, и -CH3

карбонилната група и ја означува точката на
поврзаност за азотниот атом;

каде што Rw и Rx се независно избрани од
водород и C1-C6алкил, под услов да кога X е

n е 0 или 1;
m е 1 или 2;

секаде јаглерод, R30 е различен од -CH3;
R31 е -CO2H, -C(O)NRwRx, -CH3, алекса-5-

m’ е 0 или 1;
w е 0, или 2;

SDP, и биотин;
секој R17a е независно избран од

Rx е избран од водород, амино, хидрокси, и

водород, C1-C6алкил, -CH2OH, -CH2CO2H, -

метил;

(CH2)2CO2H,
секој R17 е независно избран од водород, -CH3,

R14 и R15 се независно избрани од
водород и метил;
R16a е избран од водород и C1-C6

(CH2)zN3, -(CH2)zNH2, -X-R3-(CH2)zCO2H, CH2OH, CH2C=CH, и -(CH2)z-триазолил-X-R35,

алкил;
R16 е избран од

каде што z е 1-6 и R35 е избран од -CO2H, C(O)NRwRx, CH3, биотин, -2-флуоропиридин, -

-(C(R17a)2)2-X-R30,

C(O)-(CH2)2-C(O)O-витамин E,-C(O)O-витамин

-C(R17a)2C(O)N(R16a)C(R17a)2-X’-R31,
-C(R17a)2[C(O)N(R16a)C(R17a)2]w’-X-

E; и

R31,
-(C(R17a)(R17)C(O)NR16a)n’-H; и
-(C(R17a)(R17)C(O)NR16a)m’-C(R17a)(R17)CO2H;
каде што:
под услов најмалку еден R17 да е различен од
w’ е 2 или 3;
n’ е 1-6;
m’ е 0-5;
X е низа од помеѓу 1 и 172 атоми каде атомите
се избрани од јаглерод и кислород и каде што
низата може да содржи една, две, три,
или четири групи избрани од -NHC(O)NH-, и C(O)NH- вметнати внатре; и каде што низата е
опционално супституирана со една до шест
групи независно избрани од -CO2H, -C(O)NH2, CH2C(O)NH2, и -(CH2)CO2H;
X’ е низа од помеѓу 1 и 172 атоми каде атомите
се избрани од јаглерод и кислород и каде што
низата може да содржи една, две, три, или
четири групи избрани од -NHC(O)NH-, и C(O)NH- вметнати внатре; и каде што низата е
опционално супституирана со една до шест
групи независно избрани од -CO2H, -C(O)NH2,
и -CH2CO2H, под услов да X’ е различен од

водород, -CH3, или -CH2OH;
Rc, Rf, Rh, Ri, Rm, и Rn се водород;
Ra, Re, Rj, и Rk, се секој независно избрани од
водород и метил;
RR2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R1R12, и
R13 се независно избрани од странична низа на
природна аминокиселина и странична низа на
неприродна аминокиселина или формираат
прстен со соодветната вицинална R група како
што е опишано подолу;
Re и Rk можат секој да формира прстен со
соодветната вицинална R група и атомите за
кои тие се поврзани избрани од азетидин,
пиролидин, морфолин, пиперидин, пиперазин, и
тетрахидротиазол; каде што секој прстен е
опционално супституиран со една до четири
групи независно избрани од амино, цијано,
метил, хало, и хидрокси;
Rb е метил или, Rb и R2, заедно со
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атомите за кои тие се поврзани, формираат

тетрахидротиазол; каде што секој прстен е

прстен избран од

опционално супституиран со една до четири

азетидин, пиролидин, морфолин, пиперидин,
пиперазин, и тетрахидротиазол; каде што секој

групи независно избрани од амино, бензил
опционално супституиран со хало група,

прстен е опционално супституиран со една до
четири групи независно избрани од амино,

бензилокси, цијано, циклохексил, метил, хало,
хидрокси, изохинолинокси опционално

цијано, метил, хало, и хидрокси;
Rd е водород или метил, или, Rd и R4, заедно

супституиран со метокси група, хинолинилокси
опционално супституиран со хало група, и

со атомите за кои тие се поврзани, може да

тетразолил; и каде што пиролидинскиот и

формираат прстен избран од азетидин,
пиролидин, морфолин, пиперидин, пиперазин, и

пиперидинскиот прстен се опционално
фузирани за циклохексил, фенил, или индолна

тетрахидротиазол; каде што секој прстен е
опционално супституиран со една до четири

група; и R1 е метил или, R1 и R12, заедно со
атомите за кои тие се поврзани, формираат

групи независно избрани од амино, цијано,
метил, хало, хидрокси, и фенил;

прстен избран од азетидин и пиролидин, каде
што секој прстен е опционално супституиран со

Rg е водород или метил или Rg и R7, заедно со

еден до четири независно избрани од амино,

атомите за кои тие се поврзани, може да
формираат прстен избран од азетидин,

цијано, метил, хало, и хидрокси.
има уште 36 патентни барања

пиролидин, морфолин, пиперидин, пиперазин, и
состав којшто содржи ацесулфам калиум,

(51) C 07D 291/06
(11) 10890

(13) Т1

ацетоацетамид и вода;

(21) 2020/731

(22) 17/09/2020

(b) концентрирање на сировиот ацесулфам
калиум состав за да се формира водена пареа

(45) 31/12/2020
(30) 201662397509P 21/09/2016 US
(96) 14/09/2017 EP17772252.7

и интермедиерен ацесулфам калиум состав
којшто содржи ацесулфам калиум и помалку од

(97) 22/07/2020 EP3319949
(73) Celanese International Corporation 222 W.

33 wppm ацетоацетамид; и
(c) одвојување на интермедиерниот ацесулфам

Las Colinas Blvd., Suite 900N Irving, TX 75039 ,

калиум состав за да се формира краен

US

ацесулфам калиум состав којшто содржи
ацесулфам калиум и помалку од 33 wppm

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GROER, Peter; YADAV, Arvind and

ацетоацетамид;

MOLLENKOPF, Christoph
(54) АЦЕСУЛФАМ КАЛИУМ СОСТАВИ И

кадешто чекорот на концентрирање (b) е
изведен на температура под 85°C, и кадешто

ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ

чекорот на одвојување (c) е изведен на

(57) 1 Постапка за добивање на краен
ацесулфам калиум состав, постапката ги

температура на или помалку од 20°C и кадешто
операцијата за концентрирање е изведена на

содржи следните чекори:

или одржана за време од помалку од 120
минути.

(a) добивање на сиров ацесулфам калиум

има уште 15 патентни барања
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(51) A 61K 31/4745, A 61K 9/00, A 61K 9/06, A

(72) ROOK, Alain H.; GELFAND, Joel M.;

61P 17/00

WYSOCKA, Maria M.; BENOIT, Bernice M. and

(11) 10891
(21) 2020/734

(13) Т1
(22) 18/09/2020

TROXEL, Andrea Beth
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

(45) 31/12/2020
(30) USP201361749739 07/01/2013 US

НА КОЖЕН Т-КЛЕТОЧЕН ЛИМФОМ

(96) 06/01/2014 EP14735313.0
(97) 07/10/2020 EP2941233
(73) The Trustees of the University of

диметил-2-етоксиметил-1Н-имидазо[4,5c]хинолин-1-етанол (резиквимод), или негова

Pennsylvania 3600 Civic Center Boulevard, 9th
Floor Philadelphia PA 19104-6283 , US

третирање или подобрување на кожен Тклеточен лимфом (CTCL), каде што составот

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28

треба да биде администриран површински,
трансдермално, интрадермално или

лок.8, 1000, Скопје

интралезионално, каде што составот содржи
околу 0.03-0.06% (т/т) од резиквимод.

(57) 1 Состав кој што содржи 4-амино-α,α-

фармацевтски прифатлива сол, за употреба во

има уште 12 патентни барања
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(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85, C
12N 15/90
(11) 10900
(21) 2020/735

лесна низа којашто содржи:

(13) Т1
(22) 18/09/2020

(a) еден или повеќе човечки Vλ генски сегменти;
(b) еден или повеќе човечки Yλ генски сегменти;

(45) 31/12/2020

(c) еден или повеќе човечки Cλ генски сегменти;

(30) 201662417845P 04/11/2016 US and
201762567932P 04/10/2017 US

(d) еден или повеќе засилувачи на
имуноглобулинска λ лесна низа (Eλ);

(96) 03/11/2017 EP1786393.1
(97) 29/07/2020 EP3407709
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY

(e) три човечки Eλs; и
(f) генски сегмент Cλ на глодар,

10591-6706, US

за да се формираат преуредени гени на

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

човечки λ варијабилен регион којшто изразува
во врска со генски сегменти на константен

(72) MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn;
MCWHIRTER, John; TU, Naxin; VORONINA,

регион од (c) како λ лесни низи на антиген
врзувачки протеини и кадешто (a) и (b) се исто

Vera; HARRIS, Faith; GUO, Chunguang and
LEVENKOVA, Natasha
(54) НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО

способни за преуредување за да се формираат
преуредени гени на човечки λ варијабилен

ИМААТ ИЗГРАДЕН ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ
ЛОКУС НА ЛАМБДА

сегмент Cλ од глодар на (f) како λ лесни низи на
антиген врзувачки протеини.

ЛЕСНА НИЗА

има уште 17 патентни барања

кадешто (a) и (b) се способни за преуредување

регион којшто изразува во врска со генскиот

(57) 1 Глодар чијшто геном на гермлинија
содржи ендоген локус на имуноглобулинска λ
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(51) C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 61K 49/00
(11) 10901

(13) Т1

(21) 2020/739

(22) 21/09/2020
(45) 31/12/2020

(57) 1 Постапка за генерирање на коњугиран
имуноглобулин, постапката содржи:
отстранување на цистеин на аминокиселинска

(30) 201562182020P 19/06/2015 US
(96) 17/06/2016 EP16736952.9

позиција 80 ("Цис80") во лесна низа на
варијабилен регион на имуноглобулин добиен

(97) 09/09/2020 EP3310816
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10,

од зајак, Цис80 базиран на Kabat или Chothia
нумерирачки систем, кадешто имуноглобулинот

Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku Tokyo 112-

содржи тешка низа на варијабилен регион и

8088 , JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија

лесна низа на варијабилен регион; и
коњугирање на тиол-реактивно соединение за

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GRASSO, Luigi; SPIDEL, Jared; KLINE,

Цис80, кадешто тиол-реактивното соединение
содржи тиол-реактивна група.

James, Bradford and ALBONE, Earl
(54) ЦИС80 КОЊУГИРАНИ

има уште 18 патентни барања

ИМУНОГЛОБУЛИНИ
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(51) A 61K 31/7036, A 61K 9/127, A 61P 31/04
(11) 10902
(13) Т1

(73) Insmed Incorporated 700 US Highway
202/206, Bridgewater, NJ 08807-1704, US

(21) 2020/740

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје

(22) 22/09/2020
(45) 31/12/2020

(30) 201461993439 P 15/05/2014 US;
201462042126 P 26/08/2014 US; 201462048068

(72) EAGLE, Gina and GUPTA, Renu
(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БЕЛОДРОБНИ

P 09/09/2014 US and 201462056296 P

НЕ-ТУБЕРКУЛОЗНИ МИКОБАКТЕРИСКИ

26/09/2014 US
(96) 15/05/2015 EPA18203799.4

ИНФЕКЦИИ

(97) 08/07/2020 EP3466432

mg до 650 mg амикацин или негова
фармацевтски прифатлива сол, инкапсулиран

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи 500
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во мнозинство на липозоми, назначено со тоа,

дробови на пациентот содржи аеросолизирање

што липидната компонента на мнозинството на

на фармацевтскиот состав за да озбезбеди

липозоми се состои од
дипалмитоилфосфатидилхолин (DPPC) и

аеросолизиран фармацевтски состав што
содржи мешавина од слободен амикацин или

холестерол за употреба во третманот на
белодробна инфекција со Mycobacterium avium

негова фармацевтски прифатлива сол и
липозомален комплексен амикацин или негова

комплекс (MAC) кај пациент кој претходно не
реагирал на MAC терапија, третманот содржи:

фармацевтски прифатлива сол, и
администрирање на аеросолизираниот

администрирање на фармацевтскиот состав на

фармацевтски состав преку небулизатор на

белите дробови на пациентот за време на
период на администрација од барем 3 месеци,

белите дробови на пациентот еднаш дневно во
единечна сесија на дозирање за време на

администрирање на пациентот на еден или
повеќе дополнителни терапевтски агенси

периодот на администрација,,
назначено со тоа, што, пациентот доживува

селектирани од макролиден антибиотик,
рифамицин, и етамбутол,

конверзија во негативно на MAC култура за
време или после периодот на администрација.

каде што администрирањето на белите

има уште 7 патентни барања

140

Патенти/Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(51) C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/46, A
61K 39/00, A 61P 35/00
(11) 10903
(21) 2020/743

(ii):
(13) Т1
(22) 22/09/2020

CDR1: SYAMG (= SEQ ID NO:4)

(45) 31/12/2020
(30) 20150197999 04/12/2015 EP

CDR2: AIRRSGRRTYYADSVKG (= SEQ ID NO:5)
CDR3: ARRVRSSTRYNTGTWWWEY (= SEQ ID

(96) 02/12/2016 EP16808971.2
(97) 15/07/2020 EP3383425
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH

NO:6)
(iii):

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE

CDR2: AIVRSGGSTYYADSVKG (= SEQ ID NO:8)
CDR3: DRRGRGENYILLYSSGRYEY (= SEQ ID

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

NO:9),
и

(72) BUYSE, Marie-Ange; STAELENS, Stephanie;
ZINZALLA, Vittoria; KUENKELE, Klaus-Peter;

- втор имуноглобулин на единечен варијабилен
домен избран од групата на имуноглобулински

CROMIE, Karen and STRUBBE, Beatrijs
(54) БИПАРАТОПИЧНИ ПОЛИПЕПТИДИ
КОИШТО ГО АНТАГОНИЗИРААТ WNT

единечни варијабилни домени (iv) и (v)

СИГНАЛИРАЊЕТО ВО ТУМОР
КЛЕТКИ

(iv):

(57) 1 Полипептид којшто специфично се
врзува со LRP5 и LRP6, којшто содржи

CDR1: SYAMG (= SEQ ID NO:10)
CDR2: AISWSGGSTYYADSVKG (= SEQ ID

CDR1: RYTMG (= SEQ ID NO:7)

дефиниран со тоа што ги содржи следните CDR
секвенци:

NO:11)
- прв имуноглобулин на единечен варијабилен
домен избран од групата на имуноглобулин

CDR3: SPIPYGSLLRRRNNYDY (= SEQ ID
NO:12)

единечни варијабилни домени (i) до (iii)
дефинирано со тоа што ги содржи следните

(v):
CDR1: SYAMG (= SEQ ID NO:13)

CDR секвенци:
(i)

CDR2: AISWRSGSTYYADSVKG (= SEQ ID
NO:14)

CDR1: TYTVG (= SEQ ID NO:1)

CDR3: DPRGYGVAYVSAYYEY (= SEQ ID

CDR2: AIRRRGSSTYYADSVKG (= SEQ ID NO:2)
CDR3: DTRTVALLQYRYDY (= SEQ ID NO:3)

NO:15).
има уште 16 патентни барања
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(51) C 04B 12/00, C 04B 7/24, C 04B 7/153, C

соединение со најмалку едно средство за

04B 28/00

полнење и алкален активатор за да се добие

(11) 10904
(21) 2020/744

(13) Т1
(22) 22/09/2020

споменатото цементно соединение,

(45) 31/12/2020

што се карактеризира со тоа што чекорот i) се
состои од повеќе под-чекори:

(30) 2012959 06/06/2014 NL
(96) 05/06/2015 EP15732980.6
(97) 05/08/2020 EP3152176
(73) Ascem B.v. Schaarweg 4 6991 GV Rheden

a) обезбедување една или повеќе суровини кои
што содржат претежно секундарни суровини;

, NL
(74) Друштво за застапување од областа на

суровини за да се добие реактивно стаклено
соединение;

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

в) незадолжително калцинирање на
суровините;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BUCHWALD, Anja; WIERCX, Johannes

што се карактеризира со тоа што споменатото

Albertus Louis Marie and VAN MELICK, Bart

цементно соединение содржи 10-70 wt%

Johannes Wilhelmus Maria
(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

реактивно стаклено соединение, 10-70 wt%
средство за полнење, 1-20 wt% алкален

ЦЕМЕНТНО СОЕДИНЕНИЕ
(57) 1 Метод за производство на цементно

активатор и незадолжително 0,5-10 wt%
додатоци, при што споменатиот wt% е базиран

соединение, кое што цементно соединение
содржи реактивно стаклено соединение,

врз вкупната тежина на споменатото цементно
соединение, при што споменатото цементно

средство за полнење, алкален активатор и

соединение има компресивна јачина од

незадолжително додатоци, при што
споменатото реактивно стаклено соединение

најмалку 30 MPa, мерено според EN197, по 28дневно стврднување, каде што во чекорот a)

содржи најмалку 35 wt% CaO, најмалку 25 wt%
SiO2 и најмалку 10 wt% Al2O3, и

една или повеќе корективни супстанции може
да се додадат на суровините, каде што

незадолжително други оксиди, кој што метод се
состои од

алкалниот активатор е селектиран од најмалку
еден од Na2CO3, K2CO3, Na2SO4 и K2SO4 во

б) термичка обработка на едната или повеќето

комбинација со најмалку еден од Ca(OH)2, CEM
i) производство на реактивното стаклено
соединение од една или повеќе суровини, и

I, Ba(OH)2 и белитен цемент, откако ќе се
спроведе чекорот ii).

ii) мешање на реактивното стаклено

има уште 9 патентни барања
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(51)

(51) основен / bazë

8A61K31/5377

8A61K31/519

8A61K31/497

(11)

(13)

8C12N15/90

8A01K67/027

10900

T1

10878

T1

8C07J41/00

8C07J9/00

10860

T1

8C07D403/12

10884

T1

8A01N25/34

8A01N37/02

10861

T1

8C07D413/14

8C07D403/12

10884

T1

8A61K31/167

8A61K9/12

10862

T1

8A61K38/16

8C07K14/47

10885

T1

8A61K31/56

8A61K9/12

10862

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

10885

T1

8A61K31/573

8A61K9/12

10862

T1

8C07K16/28

8C07K14/47

10885

T1

8A61K9/16

8A61K9/12

10862

T1

8C12N9/16

8C07K14/47

10885

T1

8A23G1/04

8A23G1/04

10800

T1

8H04N19/196

8H04N19/105

10889

T1

8A23G1/20

8A23G1/04

10800

T1

8H04N19/463

8H04N19/105

10889

T1

8A61K36/81

8A61K9/00

10913

T1

8H04N19/70

8H04N19/105

10889

T1

8A61K9/20

8A61K9/00

10913

T1

8A61K38/10

8C07K19/00

10906

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

10810

T1

8A61K38/28

8C07K14/62

10910

T1

8E03D9/02

8E03D9/02

10811

T1

8A61P29/00

8C07D407/04

10858

T1

8E03D11/02

8E03D11/02

10914

T1

8A61K31/443

8C07D405/12

10865

T1

8C07D413/04

8C07D401/04

10867

T1

8A61K31/166

8C07D213/81

10866

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

10832

T1

8A61K31/4155

8C07D213/81

10866

T1

8B04C5/18

8B04C5/18

10916

T1

8A61K31/4418

8C07D213/81

10866

T1

8C12N1/14

8C12N1/14

10919

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

10831

T1

8A61K39/395

8C07K16/24

10920

T1

8A61K31/506

8C07D239/48

10796

T1

8E02B5/02

8E02B3/16

10881

T1

8A61K31/4725

8A61K31/4725

10894

T1

8A61K39/12

8A61K39/12

10883

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

10843

T1

8A61K31/27

8A61K31/4184

10854

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

10847

T1

8A61K31/551

8A61K31/4184

10854

T1

8A61P3/06

8A61K39/395

10847

T1

8A61K31/7048

8A61K31/4184

10854

T1

8A61Q19/00

8C07K14/54

10895

T1

8C23C2/00

8C23C2/00

10870

T1

8C12N15/82

8C12N9/40

10896

T1

8A61K31/18

8A01N37/36

10827

T1

8H04L29/06

8H04L29/06

10897

T1

8A61K31/495

8A01N37/36

10827

T1

8B01J23/46

8B01J23/38

10898

T1

8C07C311/16

8A01N37/36

10827

T1
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8C07D295/155

8A01N37/36

10827

T1

8A61P11/00

8A61K9/12

10862

T1

8A61F7/00

8A61H15/02

10835

T1

8B60Q1/46

8B60Q1/46

10807

T1

8A61K31/4725

8C07D217/06

10836

T1

8E02F5/10

8E01C19/20

10863

T1

8A61K9/50

8A61K9/50

10816

T1

8E03F3/06

8E01C19/20

10863

T1

8C08B31/10

8A61K47/36

10818

T1

8A61K38/37

8A61K38/37

10864

T1

8A61B10/02

8A61B10/00

10819

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

10912

T1

8G01N1/02

8A61B10/00

10819

T1

8A61K45/06

8A61K31/137

10812

T1

8A01N31/02

8A01N31/02

10875

T1

8E06B7/23

8E06B3/46

10809

T1

8A01N47/28

8C07C273/18

10876

T1

8A61P29/00

8A61K35/74

10810

T1

8A61P35/00

8A61K31/519

10878

T1

8E03D11/06

8E03D11/02

10914

T1

8A61P11/02

8A61K31/355

10880

T1

8E03D11/08

8E03D11/02

10914

T1

8A61K31/341

8C07D403/12

10884

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

10867

T1

8G01N33/68

8C07K7/08

10888

T1

8F01K23/04

8F01K23/04

10918

T1

8H04N19/11

8H04N19/105

10889

T1

8C07K16/24

8C07K16/24

10920

T1

8A61M15/00

8A61M15/00

10814

T1

8C07D487/04

8C07D413/14

10882

T1

8A01N47/38

8A01N47/36

10907

T1

8A61K47/32

8A61K31/4402

10840

T1

8A01P13/00

8A01N47/36

10907

T1

8C07C255/54

8A61K31/085

10925

T1

8C07K16/40

8C12N15/85

10909

T1

8G01N33/569

8C12C11/00

10926

T1

8C07D407/04

8C07D407/04

10858

T1

8B63B21/24

8B63B21/00

10927

T1

8A61K31/4433

8C07D405/12

10865

T1

8A61P35/00

8A61K38/05

10813

T1

8A61K31/4468

8C07D213/81

10866

T1

8C12P7/06

8C12N15/52

10852

T1

8C07D239/47

8C07D213/81

10866

T1

8A61K38/39

8A61K38/05

10872

T1

8A61K39/00

8A61K35/74

10851

T1

8C07C241/00

8A01N37/36

10827

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

10831

T1

8C07D295/26

8A01N37/36

10827

T1

8B01L3/00

8B01L3/00

10793

T1

8A61J1/22

8A61J1/10

10833

T1

8A61K45/06

8A61K31/4725

10894

T1

8A61B5/00

8A61H15/02

10835

T1

8C07D275/06

8A61K31/4725

10894

T1

8A61B5/103

8A61H15/02

10835

T1

8A61P35/00

8A61K38/17

10845

T1

8A61B5/107

8A61H15/02

10835

T1

8A61P29/00

8C07K14/54

10895

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

10825

T1

8A61P3/10

8C07K14/54

10895

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

10877

T1

8A61P35/00

8A61K31/7088

10849

T1

8A61K47/44

8A61K31/355

10880

T1

8C12N15/113

8C12N15/113

10850

T1

8A61K31/536

8A61P17/00

10886

T1

8B01J29/08

8B01J23/38

10898

T1

8A61K38/12

8C07K7/08

10888

T1

8F01N3/28

8B01J23/38

10898

T1

8A61P37/06

8C07K7/08

10888

T1

8A61K9/14

8A61K9/14

10856

T1

8C07K7/56

8C07K7/08

10888

T1

8A61P1/16

8C07J9/00

10860

T1

8H04N19/61

8H04N19/105

10889

T1

8C07J31/00

8C07J9/00

10860

T1

8C07D291/06

8C07D291/06

10890

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

10901

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

10891

T1

8A61K31/7036

8A61K31/7036

10902

T1

8C07K16/46

8C12N15/85

10909

T1

8A61K31/58

8A61K9/12

10862

T1

8C07D319/06

8C07D407/04

10858

T1

8A61K9/00

8A61K9/12

10862

T1

8A61K31/4439

8C07D405/12

10865

T1
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8A61K31/426

8C07D213/81

10866

T1

8A61K31/085

8A61K31/085

10925

T1

8A61K39/395

8A61K39/395

10868

T1

8B63B21/00

8B63B21/00

10927

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

10868

T1

8B29C51/30

8B29C51/38

10928

T1

8A61K31/437

8C07D471/04

10831

T1

8A61K47/10

8A61K38/05

10813

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

10794

T1

8C12N9/92

8C12N15/52

10852

T1

8C12N15/86

8A01N63/00

10795

T1

8C04B12/00

8C04B7/24

10904

T1

8A61K38/00

8C07K14/50

10797

T1

8C10G2/00

8C10J3/66

10820

T1

8A61K38/18

8C07K14/50

10797

T1

8C10J3/66

8C10J3/66

10820

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

10798

T1

8A61P31/04

8C07D417/14

10821

T1

8C07D487/04

8C07D471/04

10842

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10826

T1

8C07D409/14

8A61K31/4725

10894

T1

8A01N25/18

8A01N31/02

10875

T1

8A61P11/00

8C07K14/54

10895

T1

8A61K31/497

8C07D401/14

10877

T1

8A61P17/00

8C07K14/54

10895

T1

8A61K38/18

8A61K38/18

10879

T1

8A61Q5/00

8C07K14/54

10895

T1

8A61P11/00

8A61K38/18

10879

T1

8A61K31/712

8C12N15/113

10850

T1

8A61K31/423

8C07D403/12

10884

T1

8A61K48/00

8C12N15/113

10850

T1

8A61K39/015

8C12N15/86

10804

T1

8C07H21/04

8C12N15/113

10850

T1

8H04N19/13

8H04N19/105

10889

T1

8B01D53/52

8B01J23/38

10898

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10905

T1

8B01J23/38

8B01J23/38

10898

T1

8A61K38/16

8C07K19/00

10906

T1

8B01J23/656

8B01J23/38

10898

T1

8A61K47/12

8C07K19/00

10906

T1

8F01N3/10

8B01J23/38

10898

T1

8C12N15/62

8C07K14/62

10910

T1

8A61K31/439

8A61K31/439

10899

T1

8A61K31/357

8C07D407/04

10858

T1

8A61K9/24

8A61K31/439

10899

T1

8A61P35/00

8C07D405/12

10865

T1

8C07J9/00

8C07J9/00

10860

T1

8A61P43/00

8C07D405/12

10865

T1

8A61K9/127

8A61K31/7036

10902

T1

8A61K31/415

8C07D213/81

10866

T1

8A61K31/137

8A61K9/12

10862

T1

8A61K39/39

8A61K35/74

10851

T1

8A61K31/46

8A61K9/12

10862

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

10798

T1

8B65D33/16

8B65D33/16

10802

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

10798

T1

8B65D33/24

8B65D33/16

10803

T1

8C07K14/705

8C12N15/86

10892

T1

8E04F15/04

8E04F15/02

10808

T1

8C12P7/06

8C12P7/04

10893

T1

8E04F15/10

8E04F15/02

10808

T1

8C12N15/86

8C07K14/755

10844

T1

8E02F5/12

8E01C19/20

10863

T1

8A61K39/00

8A61K38/17

10845

T1

8C07K14/805

8C12N15/82

10911

T1

8A61K31/7088

8A61K31/7088

10849

T1

8A61K31/4174

8A61K31/137

10812

T1

8A61K31/7125

8A61K31/7088

10849

T1

8A61K31/7084

8C07H21/02

10917

T1

8A61P35/02

8A61K31/7088

10849

T1

8A61P37/02

8C07K16/24

10920

T1

8A61P21/00

8C12N15/113

10850

T1

8A61K31/445

8A61K31/13

10921

T1

8B01J37/02

8B01J23/38

10898

T1

8E02B7/08

8E02B3/16

10881

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

10903

T1

8G07F17/32

8G07F17/32

10839

T1

8A61P35/00

8A61K39/00

10903

T1

8A61K31/4402

8A61K31/4402

10840

T1

8C07K16/46

8A61K39/00

10903

T1

8A61P27/16

8A61K31/4402

10840

T1

8A01N37/06

8A01N37/02

10861

T1
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8B65D77/14

8B65D33/16

10802

T1

8C12N15/85

8C12N15/85

10909

T1

8B65D33/16

8B65D33/16

10803

T1

8C12N1/16

8C12N1/16

10857

T1

8B60Q1/38

8B60Q1/46

10807

T1

8C07D405/12

8C07D405/12

10865

T1

8B60Q1/52

8B60Q1/46

10807

T1

8C07D405/14

8C07D405/12

10865

T1

8A61K31/4985

8C07D487/04

10912

T1

8A61K31/4427

8C07D213/81

10866

T1

8C07D403/04

8C07D487/04

10912

T1

8C07C233/65

8C07D213/81

10866

T1

8E05D15/10

8E06B3/46

10809

T1

8C07D231/36

8C07D213/81

10866

T1

8E06B3/46

8E06B3/46

10809

T1

8C07D263/34

8C07D213/81

10866

T1

8E03D9/03

8E03D9/02

10811

T1

8C07D401/04

8C07D213/81

10866

T1

8C07D413/14

8C07D401/04

10867

T1

8C07D401/12

8C07D213/81

10866

T1

8C05F11/08

8C12N1/14

10919

T1

8C07D401/14

8C07D213/81

10866

T1

8A61K31/496

8A61K31/13

10921

T1

8A01N63/00

8A01N63/00

10795

T1

8E02B3/16

8E02B3/16

10881

T1

8A61P1/16

8C07K14/50

10797

T1

8A61K31/506

8C07D413/14

10882

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

10798

T1

8A61P3/00

8C07D413/14

10882

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

10798

T1

8A61P9/00

8C07D413/14

10882

T1

8A61K9/00

8A61K31/4725

10894

T1

8A61K9/00

8A61M31/00

10924

T1

8A61K9/14

8A61K31/4725

10894

T1

8A61M31/00

8A61M31/00

10924

T1

8A61P11/00

8A61K31/4725

10894

T1

8A61K39/085

8A61K39/085

10855

T1

8C07K16/40

8A61K39/395

10847

T1

8A61K39/395

8A61K39/085

10855

T1

8A61P35/02

8C07K14/54

10895

T1

8B29C51/38

8B29C51/38

10928

T1

8B01D53/66

8B01J23/38

10898

T1

8C23C2/18

8C23C2/00

10870

T1

8B01J23/44

8B01J23/38

10898

T1

8C23C2/20

8C23C2/00

10870

T1

8B01J29/40

8B01J23/38

10898

T1

8C07K14/78

8A61K38/05

10872

T1

8A61K9/22

8A61K9/14

10856

T1

8C07K14/005

8A61K39/12

10873

T1

8A61K9/24

8A61K9/14

10856

T1

8A61P25/28

8C07K16/18

10922

T1

8C07K16/18

8A61K39/00

10903

T1

8A61P35/00

8C07D401/04

10923

T1

8A61K31/40

8A61K9/12

10862

T1

8A01N37/36

8A01N37/36

10827

T1

8A61M15/00

8A61K9/12

10862

T1

8C07C45/38

8B01J23/22

10829

T1

8E05B19/18

8E05B19/18

10801

T1

8C07D413/04

8C07D217/06

10836

T1

8B65D30/20

8B65D33/16

10803

T1

8C07C29/151

8C10J3/66

10820

T1

8B65D77/14

8B65D33/16

10803

T1

8F23J15/00

8C10J3/66

10820

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

10806

T1

8A61P31/04

8A61K39/00

10826

T1

8E04F15/02

8E04F15/02

10808

T1

8C07C273/18

8C07C273/18

10876

T1

8A61K31/4164

8A61K31/137

10812

T1

8A61K45/06

8A61K31/355

10880

T1

8A61P17/00

8A61K31/137

10812

T1

8A61K9/00

8A61K31/355

10880

T1

8A61P17/10

8A61K31/137

10812

T1

8G01N33/50

8C07K14/47

10885

T1

8A61P33/00

8C07D401/04

10867

T1

8C12N15/86

8C12N15/86

10804

T1

8C12N15/13

8C07K16/24

10920

T1

8H04N19/157

8H04N19/105

10889

T1

8A61P25/28

8A61K31/13

10921

T1

8H04N19/593

8H04N19/105

10889

T1

8C07D413/14

8C07D413/14

10882

T1

8A61P9/10

8C07K19/00

10906

T1

8A61P3/00

8A61P3/00

10841

T1
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8A61K31/137

8A61K31/4184

10854

T1

8C12N15/86

8C12N15/86

10892

T1

8C07D213/85

8A61K31/085

10925

T1

8A61K31/519

8C07D471/04

10842

T1

8B63B22/02

8B63B21/00

10927

T1

8C07D495/04

8C07D471/04

10842

T1

8F26B5/06

8A61K38/05

10813

T1

8C12P7/04

8C12P7/04

10893

T1

8A61P37/06

8C07K16/28

10815

T1

8C12P7/24

8C12P7/04

10893

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

10815

T1

8A61K31/4709

8A61K31/4725

10894

T1

8C23C2/14

8C23C2/00

10870

T1

8A61P11/06

8A61K31/4725

10894

T1

8C07K16/28

8A61K38/05

10872

T1

8C07C57/15

8A61K31/4725

10894

T1

8B01J23/881

8B01J23/22

10829

T1

8C07D417/14

8A61K31/4725

10894

T1

8A61J1/10

8A61J1/10

10833

T1

8A61P35/00

8A61K31/519

10846

T1

8A61H15/02

8A61H15/02

10835

T1

8A61P43/00

8C12N9/40

10896

T1

8A61K31/495

8A61K9/50

10816

T1

8C12N9/40

8C12N9/40

10896

T1

8A61K31/343

8C07D491/048

10822

T1

8B01D53/94

8B01J23/38

10898

T1

8A61K31/423

8C07D491/048

10822

T1

8A61K9/28

8A61K31/439

10899

T1

8C07D491/048

8C07D491/048

10822

T1

8C07K16/00

8A01K67/027

10900

T1

8C07K16/28

8A61K39/00

10826

T1

8C07K16/30

8C07K16/28

10901

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

10877

T1

8C07K16/28

8A61K39/00

10903

T1

8A61K47/32

8A61K31/355

10880

T1

8A01N37/02

8A01N37/02

10861

T1

8A61P37/08

8A61K31/355

10880

T1

8A61K9/12

8A61K9/12

10862

T1

8A61K31/44

8C07D403/12

10884

T1

8B65D30/20

8B65D33/16

10802

T1

8C07D213/69

8C07D403/12

10884

T1

8B65D33/24

8B65D33/16

10802

T1

8C07D307/60

8C07D403/12

10884

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

10913

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

10884

T1

8A61K31/5377

8C07D401/04

10867

T1

8A61P17/00

8A61P17/00

10886

T1

8C07D417/14

8C07D401/04

10867

T1

8A61P17/06

8A61P17/00

10886

T1

8C12N15/67

8C07H21/02

10917

T1

8C07D498/04

8A61P17/00

10886

T1

8A61P25/00

8C07D413/14

10882

T1

8A61K31/4745

8A61K9/00

10891

T1

8A61K9/08

8A61K31/4402

10840

T1

8A61K9/06

8A61K9/00

10891

T1

8B63B21/26

8B63B21/00

10927

T1

8A61P17/00

8A61K9/00

10891

T1

8C07C55/06

8C07D413/04

10929

T1

8A61K47/18

8C07K19/00

10906

T1

8C07D413/04

8C07D413/04

10929

T1

8A61K9/19

8C07K19/00

10906

T1

8A61K47/12

8A61K38/05

10813

T1

8C07K19/00

8C07K19/00

10906

T1

8A61K47/26

8A61K38/05

10813

T1

8A61K31/421

8C07D213/81

10866

T1

8C12N15/52

8C12N15/52

10852

T1

8A61K31/505

8C07D213/81

10866

T1

8A61K38/05

8A61K38/05

10872

T1

8A61P35/00

8C07D213/81

10866

T1

8A61K39/12

8A61K39/12

10873

T1

8C07D213/81

8C07D213/81

10866

T1

8A61K31/4439

8C07D401/04

10923

T1

8A61K35/74

8A61K35/74

10851

T1

8A61K31/40

8A01N37/36

10827

T1

8A61P35/00

8C07D239/48

10796

T1

8A61K31/5375

8A01N37/36

10827

T1

8A61P3/04

8C07K14/50

10797

T1

8C07C243/00

8A01N37/36

10827

T1

8A61P3/10

8C07K14/50

10797

T1

8C07D205/04

8A01N37/36

10827

T1

8C07K19/00

8C07K14/50

10797

T1

8B01J23/22

8B01J23/22

10829

T1
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8A61J1/14

8A61J1/10

10833

T1

8A61K31/575

8C07J9/00

10860

T1

8C03B7/06

8C03B7/06

10838

T1

8A61P31/04

8A61K31/7036

10902

T1

8C07D401/06

8C07D217/06

10836

T1

8A01N37/36

8A01N37/02

10861

T1

8C08B31/12

8A61K47/36

10818

T1

8A01P19/00

8A01N37/02

10861

T1

8C08B31/18

8A61K47/36

10818

T1

8C12N5/10

8C12N5/10

10805

T1

8A61P25/14

8C12N15/113

10825

T1

8E02F3/84

8E01C19/20

10863

T1

8A61K31/355

8A61K31/355

10880

T1

8B01D61/02

8A61K38/37

10864

T1

8A61K31/4184

8C07D403/12

10884

T1

8C12N15/82

8C12N15/82

10911

T1

8A61K31/4427

8C07D403/12

10884

T1

8A61P35/00

8A61K35/74

10810

T1

8A61P31/12

8C07D403/12

10884

T1

8C07H21/04

8C07H21/02

10917

T1

8A61P17/02

8A61P17/00

10886

T1

8F01K23/02

8F01K23/04

10918

T1

8C07D265/22

8A61P17/00

10886

T1

8F01K3/12

8F01K23/04

10918

T1

8C07D487/04

8C07D487/04

10887

T1

8C12N1/04

8C12N1/14

10919

T1

8H04N19/105

8H04N19/105

10889

T1

8C12N15/63

8C07K16/24

10920

T1

8A01N47/36

8A01N47/36

10907

T1

8A61P15/00

8C07D413/14

10882

T1

8A01K67/027

8C12N15/85

10909

T1

8C07D403/04

8C07D413/14

10882

T1

8C12N9/64

8C12N15/85

10909

T1

8C07D417/14

8C07D413/14

10882

T1

8A61Q19/00

8C07D407/04

10858

T1

8C07D471/04

8C07D413/14

10882

T1

8A61P1/04

8C07D405/12

10859

T1

8C12C11/00

8C12C11/00

10926

T1

8A61K31/4545

8C07D405/12

10865

T1

8B63B21/20

8B63B21/00

10927

T1

8A61K31/5377

8C07D405/12

10865

T1

8B29C51/10

8B29C51/38

10928

T1

8C07D417/14

8C07D405/12

10865

T1

8B29C51/26

8B29C51/38

10928

T1

8A61K39/085

8A61K35/74

10851

T1

8C07D413/14

8C07D413/04

10929

T1

8C07K14/31

8A61K35/74

10851

T1

8A61K38/05

8A61K38/05

10813

T1

8C07D239/48

8C07D239/48

10796

T1

8C12N15/10

8C12N15/10

10871

T1

8A61K31/445

8C07D401/14

10798

T1

8A61K31/4184

8C07D401/04

10923

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

10798

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

10923

T1

8C07D487/04

8C07D401/14

10798

T1

8A61J1/20

8A61J1/10

10833

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

10842

T1

8A47C21/04

8A61H15/02

10835

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

10842

T1

8A61K31/472

8C07D217/06

10836

T1

8C07K14/755

8C07K14/755

10844

T1

8C04B7/153

8C04B7/24

10904

T1

8C07K7/06

8A61K38/17

10845

T1

8A61K33/26

8A61K47/36

10818

T1

8G01N33/50

8A61K38/17

10845

T1

8C07D417/14

8C07D417/14

10821

T1

8A61K38/20

8C07K14/54

10895

T1

8A61K31/4355

8C07D491/048

10822

T1

8C07K14/54

8C07K14/54

10895

T1

8A61K31/713

8C12N15/113

10825

T1

8A61P3/00

8C12N9/40

10896

T1

8C07K16/46

8A61K39/00

10826

T1

8A61P7/00

8A61K31/7088

10849

T1

8A61K31/519

8A61K31/519

10878

T1

8A61P7/06

8A61K31/7088

10849

T1

8A61P9/10

8A61K38/18

10879

T1

8B01J23/755

8B01J23/38

10898

T1

8C07D401/14

8C07D403/12

10884

T1

8B01J23/889

8B01J23/38

10898

T1

8A61K31/539

8A61P17/00

10886

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

10900

T1

8A61P17/04

8A61P17/00

10886

T1
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8C07K7/08

8C07K7/08

10888

T1

8A61K31/498

8A61K31/137

10812

T1

8C07K14/16

8C07K19/00

10906

T1

8C07D401/04

8C07D401/04

10867

T1

8C07K16/28

8C12N15/85

10909

T1

8B04C5/24

8B04C5/18

10916

T1

8C07K14/62

8C07K14/62

10910

T1

8C07H21/02

8C07H21/02

10917

T1

8C12N1/18

8C12N1/16

10857

T1

8A61P19/02

8C07K16/24

10920

T1

8A61K31/4184

8C07D405/12

10859

T1

8A61K31/13

8A61K31/13

10921

T1

8C07D405/12

8C07D405/12

10859

T1

8C07D495/04

8C07D413/14

10882

T1

8A61K31/496

8C07D405/12

10865

T1

8A61K31/20

8A61K31/4184

10854

T1

8A61P35/02

8C07D405/12

10865

T1

8A61K31/4184

8A61K31/4184

10854

T1

8C07D213/84

8C07D213/81

10866

T1

8A61K31/473

8A61K31/4184

10854

T1

8C07D277/56

8C07D213/81

10866

T1

8A61P25/08

8A61K31/4184

10854

T1

8C12N15/67

8C12N15/85

10794

T1

8A61P35/00

8A61K31/085

10925

T1

8C07K14/50

8C07K14/50

10797

T1

8B63B21/46

8B63B21/00

10927

T1

8C12P7/16

8C12P7/04

10893

T1

8C12N15/81

8C12N15/52

10852

T1

8C12P7/20

8C12P7/04

10893

T1

8C23C2/36

8C23C2/00

10870

T1

8C12P7/54

8C12P7/04

10893

T1

8C12Q1/68

8C12N15/10

10871

T1

8A61K48/00

8C07K14/755

10844

T1

8C07K16/18

8C07K16/18

10922

T1

8A61K38/17

8A61K38/17

10845

T1

8A61K31/554

8A61K31/554

10830

T1

8C07K7/08

8A61K38/17

10845

T1

8A61P1/16

8A61K31/554

10830

T1

8A61K31/519

8A61K31/519

10846

T1

8C12N5/0775

8C12N5/0775

10834

T1

8C07D471/14

8A61K31/519

10846

T1

8C07D217/06

8C07D217/06

10836

T1

8A61K38/47

8C12N9/40

10896

T1

8C07D403/06

8C07D217/06

10836

T1

8B01J23/42

8B01J23/38

10898

T1

8C04B28/00

8C04B7/24

10904

T1

8B01J29/70

8B01J23/38

10898

T1

8C04B7/24

8C04B7/24

10904

T1

8B01J35/04

8B01J23/38

10898

T1

8A61K47/36

8A61K47/36

10818

T1

8C12N15/85

8A01K67/027

10900

T1

8A61B10/00

8A61B10/00

10819

T1

8A61K49/00

8C07K16/28

10901

T1

8A61K31/427

8C07D417/14

10821

T1

8B60Q1/44

8B60Q1/46

10807

T1

8C07D491/147

8C07D491/048

10822

T1

8E01C19/20

8E01C19/20

10863

T1

8C07K16/00

8A61K39/00

10826

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

10912

T1

8C07K16/12

8A61K39/00

10826

T1

8A61K31/137

8A61K31/137

10812

T1

8C07K16/22

8A61K39/00

10826

T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË
SË DREJTËS SË PATENTAVE
(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP)
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(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit,
lloji i dokumentit
(73)

(51)

(11)

(13)

Amal Therapeutics SA

A 61K 39/00

MK/P/2020/0148

T1

4D Pharma Research Limited

A 61K 35/74

MK/P/2020/0619

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 35/00

MK/P/2020/0619

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 29/00

MK/P/2020/0619

T1

4SC AG

C 07D 491/048

MK/P/2020/0680

T1

4SC AG

A 61K 31/4355

MK/P/2020/0680

T1

4SC AG

A 61K 31/423

MK/P/2020/0680

T1

4SC AG

C 07D 491/147

MK/P/2020/0680

T1

4SC AG

A 61K 31/343

MK/P/2020/0680

T1

ADIENNE Pharma & Biotech SA

A 61J 1/20

MK/P/2020/0695

T1

ADIENNE Pharma & Biotech SA

A 61J 1/14

MK/P/2020/0695

T1

ADIENNE Pharma & Biotech SA

A 61J 1/22

MK/P/2020/0695

T1

ADIENNE Pharma & Biotech SA

A 61J 1/10

MK/P/2020/0695

T1

ADIENNE S.A.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0572

T1

ADIENNE S.A.

A 61P 37/06

MK/P/2019/0572

T1

AGC Biologics, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2020/0660

T1

AGC Biologics, Inc.

C 12N 15/67

MK/P/2020/0660

T1

ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0663

T1

ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/506

MK/P/2020/0663

T1

ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 239/48

MK/P/2020/0663

T1

Abbott Rapid Diagnostics International Unlimited Company

B 01L 3/00

MK/P/2020/0661

T1

Albireo AB

A 61K 31/554

MK/P/2020/0690

T1

Albireo AB

A 61P 1/16

MK/P/2020/0690

T1

Almirall S.A.

C 07D 275/06

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

C 07D 409/14

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

C 07D 417/14

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61P 11/06

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61P 11/00

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

C 07C 57/15

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61K 31/4725

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61K 31/4709

MK/P/2020/0133

T1

Almirall S.A.

A 61K 9/14

MK/P/2020/0133

T1

Amgen Inc.

C 07K 16/40

MK/P/2020/0234

T1

Amgen Inc.

A 61P 3/06

MK/P/2020/0234

T1

Amgen Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2020/0234

T1

Ascem B.v.

C 04B 7/24

MK/P/2020/0744

T1
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Ascem B.v.

C 04B 12/00

MK/P/2020/0744

T1

Ascem B.v.

C 04B 28/00

MK/P/2020/0744

T1

Ascem B.v.

C 04B 7/153

MK/P/2020/0744

T1

Astrazeneca AB

C 07D 403/04

MK/P/2020/0151

T1

Astrazeneca AB

A 61P 35/00

MK/P/2020/0151

T1

Astrazeneca AB

A 61K 31/4985

MK/P/2020/0151

T1

Astrazeneca AB

C 07D 487/04

MK/P/2020/0151

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 33/16

MK/P/2020/0668

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 33/24

MK/P/2020/0668

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 77/14

MK/P/2020/0668

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 30/20

MK/P/2020/0668

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 77/14

MK/P/2020/0669

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 30/20

MK/P/2020/0669

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 33/16

MK/P/2020/0669

T1

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A.

B 65D 33/24

MK/P/2020/0669

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61K 47/32

MK/P/2020/0121

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0121

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61K 31/355

MK/P/2020/0121

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61K 47/44

MK/P/2020/0121

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61P 37/08

MK/P/2020/0121

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61P 11/02

MK/P/2020/0121

T1

BIO.LO.GA. S.r.l.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0121

T1

Bar Pharmaceuticals S.r.I.

A 61P 1/16

MK/P/2020/0102

T1

Bar Pharmaceuticals S.r.I.

C 07J 9/00

MK/P/2020/0102

T1

Bar Pharmaceuticals S.r.I.

C 07J 41/00

MK/P/2020/0102

T1

Bar Pharmaceuticals S.r.I.

C 07J 31/00

MK/P/2020/0102

T1

Bar Pharmaceuticals S.r.I.

A 61K 31/575

MK/P/2020/0102

T1

Bavarian Nordic A/S

A 61K 39/12

MK/P/2020/0126

T1

Bayer CropScience Aktiengesellschaft

A 01N 47/38

MK/P/2020/0152

T1

Bayer CropScience Aktiengesellschaft

A 01N 47/36

MK/P/2020/0152

T1

Bayer CropScience Aktiengesellschaft

A 01P 13/00

MK/P/2020/0152

T1

Bayer HealthCare LLC

A 61K 38/37

MK/P/2020/0109

T1

Bayer HealthCare LLC

B 01D 61/02

MK/P/2020/0109

T1

Biocelere Agroindustrial Ltda.

C 12P 7/06

MK/P/2020/0105

T1

Biocelere Agroindustrial Ltda.

C 12N 9/92

MK/P/2020/0105

T1

Biocelere Agroindustrial Ltda.

C 12N 15/52

MK/P/2020/0105

T1

Biocelere Agroindustrial Ltda.

C 12N 15/81

MK/P/2020/0105

T1

Biogen International Neuroscience GmbH

A 61P 25/28

MK/P/2020/0689

T1

Biogen International Neuroscience GmbH

C 07K 16/18

MK/P/2020/0689

T1

Bioniz,llc

C 07K 14/54

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61Q 5/00

MK/P/2020/0136

T1
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Bioniz,llc

A 61K 38/20

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61P 35/02

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61Q 19/00

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61P 11/00

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61P 17/00

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61P 29/00

MK/P/2020/0136

T1

Bioniz,llc

A 61P 3/10

MK/P/2020/0136

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 39/00

MK/P/2020/0743

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07K 16/46

MK/P/2020/0743

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2020/0743

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07K 16/18

MK/P/2020/0743

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07K 16/28

MK/P/2020/0743

T1

Bristol-Myers Squibb Company

G 01N 33/68

MK/P/2020/0730

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07K 7/56

MK/P/2020/0730

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07K 7/08

MK/P/2020/0730

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61P 37/06

MK/P/2020/0730

T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 38/12

MK/P/2020/0730

T1

Cambridge Enterprise Limited

A 61K 38/18

MK/P/2020/0118

T1

Cambridge Enterprise Limited

A 61P 11/00

MK/P/2020/0118

T1

Cambridge Enterprise Limited

A 61P 9/10

MK/P/2020/0118

T1

Carpi Tech B.V.

E 02B 3/16

MK/P/2020/0123

T1

Carpi Tech B.V.

E 02B 5/02

MK/P/2020/0123

T1

Carpi Tech B.V.

E 02B 7/08

MK/P/2020/0123

T1

Carpi Tech B.V.

E 02B 3/16

MK/P/2020/0682

T1

Celanese International Corporation

C 07D 291/06

MK/P/2020/0731

T1

Ceragem Co., Ltd.

A 61H 15/02

MK/P/2020/0698

T1

Ceragem Co., Ltd.

A 47C 21/04

MK/P/2020/0698

T1

Ceragem Co., Ltd.

A 61B 5/00

MK/P/2020/0698

T1

Ceragem Co., Ltd.

A 61B 5/103

MK/P/2020/0698

T1

Ceragem Co., Ltd.

A 61F 7/00

MK/P/2020/0698

T1

Ceragem Co., Ltd.

A 61B 5/107

MK/P/2020/0698

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61M 15/00

MK/P/2019/0571

T1

Clariant Prodotti (Italia) SpA

C 07C 45/38

MK/P/2020/0687

T1

Clariant Prodotti (Italia) SpA

B 01J 23/22

MK/P/2020/0687

T1

Clariant Prodotti (Italia) SpA

B 01J 23/881

MK/P/2020/0687

T1

Copan Italia S.P.A.

A 61B 10/02

MK/P/2020/0676

T1

Copan Italia S.P.A.

G 01N 1/02

MK/P/2020/0676

T1

Copan Italia S.P.A.

A 61B 10/00

MK/P/2020/0676

T1

Cycle Pharmaceuticals Ltd.

A 61P 3/00

MK/P/2020/0528

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

C 07D 417/14

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

C 07D 413/14

MK/P/2020/0124

T1
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Cyclerion Therapeutics,Inc.

C 07D 403/04

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

C 07D 495/04

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

A 61P 15/00

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

A 61K 31/506

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

C 07D 487/04

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

C 07D 471/04

MK/P/2020/0124

T1

Cyclerion Therapeutics,Inc.

A 61P 3/00

MK/P/2020/0124

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61P 35/00

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 417/14

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 405/14

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

C 07D 405/12

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61P 43/00

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61P 35/02

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 31/4545

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 31/5377

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 31/496

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 31/443

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 31/4433

MK/P/2020/0110

T1

Daiichi Sankyo Company, Limited

A 61K 31/4439

MK/P/2020/0110

T1

Deutsche Telekom AG

H 04L 29/06

MK/P/2020/0139

T1

Dinu,Sorin

E 02F 5/12

MK/P/2020/0111

T1

Dinu,Sorin

E 03F 3/06

MK/P/2020/0111

T1

Dinu,Sorin

E 02F 5/10

MK/P/2020/0111

T1

Dinu,Sorin

E 02F 3/84

MK/P/2020/0111

T1

Dinu,Sorin

E 01C 19/20

MK/P/2020/0111

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/157

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/13

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/11

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/105

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/70

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/463

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/593

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/61

MK/P/2020/0692

T1

Dolby Laboratories Licensing Corporation

H 04N 19/196

MK/P/2020/0692

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0739

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

C 07K 16/30

MK/P/2020/0739

T1

Eisai R&D Management Co., Ltd.

A 61K 49/00

MK/P/2020/0739

T1

Eli Lilly and Company

C 07K 14/62

MK/P/2020/0158

T1

Eli Lilly and Company

A 61K 38/28

MK/P/2020/0158

T1
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Eli Lilly and Company

C 12N 15/62

MK/P/2020/0158

T1

Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária Embrapa

C 12N 1/14

MK/P/2020/0654

T1

Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária Embrapa

C 05F 11/08

MK/P/2020/0654

T1

Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária Embrapa

C 12N 1/04

MK/P/2020/0654

T1

Ess-Help, Inc.

B 60Q 1/52

MK/P/2020/0673

T1

Ess-Help, Inc.

B 60Q 1/46

MK/P/2020/0673

T1

Ess-Help, Inc.

B 60Q 1/44

MK/P/2020/0673

T1

Ess-Help, Inc.

B 60Q 1/38

MK/P/2020/0673

T1

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH

C 23C 2/14

MK/P/2020/0721

T1

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH

C 23C 2/00

MK/P/2020/0721

T1

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH

C 23C 2/20

MK/P/2020/0721

T1

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH

C 23C 2/18

MK/P/2020/0721

T1

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH

C 23C 2/36

MK/P/2020/0721

T1

Futurebay Limited

F 01K 23/04

MK/P/2020/0613

T1

Futurebay Limited

F 01K 23/02

MK/P/2020/0613

T1

Futurebay Limited

F 01K 3/12

MK/P/2020/0613

T1

Fytofarm,spol. s r.o.

A 01N 25/18

MK/P/2020/0112

T1

Fytofarm,spol. s r.o.

A 01N 31/02

MK/P/2020/0112

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61P 17/00

MK/P/2020/0629

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61P 17/10

MK/P/2020/0629

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61K 31/4164

MK/P/2020/0629

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61K 31/4174

MK/P/2020/0629

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61K 31/498

MK/P/2020/0629

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0629

T1

Galderma Pharma S.A.

A 61K 31/137

MK/P/2020/0629

T1

Geiss AG

B 29C 51/10

MK/P/2020/0708

T1

Geiss AG

B 29C 51/26

MK/P/2020/0708

T1

Geiss AG

B 29C 51/38

MK/P/2020/0708

T1

Geiss AG

B 29C 51/30

MK/P/2020/0708

T1

Geron Corporation

A 61P 7/06

MK/P/2020/0269

T1

Geron Corporation

A 61P 35/02

MK/P/2020/0269

T1

Geron Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2020/0269

T1

Geron Corporation

A 61P 7/00

MK/P/2020/0269

T1

Geron Corporation

A 61K 31/7088

MK/P/2020/0269

T1

Geron Corporation

A 61K 31/7125

MK/P/2020/0269

T1

Giuliani S.p.A.

C 07D 407/04

MK/P/2020/0713

T1

Giuliani S.p.A.

C 07D 319/06

MK/P/2020/0713

T1

Giuliani S.p.A.

A 61Q 19/00

MK/P/2020/0713

T1

Giuliani S.p.A.

A 61K 31/357

MK/P/2020/0713

T1

Giuliani S.p.A.

A 61P 29/00

MK/P/2020/0713

T1

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A 61K 35/74

MK/P/2020/0171

T1
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GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

C 07K 14/31

MK/P/2020/0171

T1

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A 61K 39/39

MK/P/2020/0171

T1

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A 61K 39/085

MK/P/2020/0171

T1

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0171

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 231/36

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 213/84

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 213/81

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07C 233/65

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/505

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/4468

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/4427

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/4418

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/426

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/421

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/4155

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/415

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

A 61K 31/166

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 239/47

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 263/34

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 401/14

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 277/56

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 401/04

MK/P/2020/0716

T1

Guangzhou InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

C 07D 401/12

MK/P/2020/0716

T1

HK inno.N Corporation

C 07D 405/12

MK/P/2020/0714

T1

HK inno.N Corporation

A 61K 31/4184

MK/P/2020/0714

T1

HK inno.N Corporation

A 61P 1/04

MK/P/2020/0714

T1

Henkel AG & Co. KGaA

E 03D 9/02

MK/P/2020/0626

T1

Henkel AG & Co. KGaA

E 03D 9/03

MK/P/2020/0626

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/22

MK/P/2020/0711

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/14

MK/P/2020/0711

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/24

MK/P/2020/0711

T1

Herbonis AG

A 61K 36/81

MK/P/2020/0154

T1

Herbonis AG

A 61K 9/00

MK/P/2020/0154

T1

Herbonis AG

A 61K 9/20

MK/P/2020/0154

T1

I4F LICENSING NV

E 04F 15/02

MK/P/2020/0675

T1

I4F LICENSING NV

E 04F 15/04

MK/P/2020/0675

T1

I4F LICENSING NV

E 04F 15/10

MK/P/2020/0675

T1

ISEO Deutschland GmbH

E 05B 19/18

MK/P/2020/0667

T1

Ideal Standard International NV

E 03D 11/08

MK/P/2020/0138

T1

Ideal Standard International NV

E 03D 11/06

MK/P/2020/0138

T1
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Ideal Standard International NV

E 03D 11/02

MK/P/2020/0138

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 7/08

MK/P/2020/0707

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 7/06

MK/P/2020/0707

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2020/0707

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 39/00

MK/P/2020/0707

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/17

MK/P/2020/0707

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

G 01N 33/50

MK/P/2020/0707

T1

ImmunoGen, Inc.

C 07D 487/04

MK/P/2020/0729

T1

Impossible Foods Inc.

C 07K 14/805

MK/P/2020/0155

T1

Impossible Foods Inc.

C 12N 15/82

MK/P/2020/0155

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61P 35/00

MK/P/2020/0117

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61K 31/5377

MK/P/2020/0117

T1

Incyte Holdings Corporation

A 61K 31/519

MK/P/2020/0117

T1

Insmed Incorporated

A 61K 31/7036

MK/P/2020/0740

T1

Insmed Incorporated

A 61K 9/127

MK/P/2020/0740

T1

Insmed Incorporated

A 61P 31/04

MK/P/2020/0740

T1

Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée

A 01N 37/02

MK/P/2020/0108

T1

Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée

A 01N 25/34

MK/P/2020/0108

T1

Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée

A 01P 19/00

MK/P/2020/0108

T1

Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée

A 01N 37/06

MK/P/2020/0108

T1

Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée

A 01N 37/36

MK/P/2020/0108

T1

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/113

MK/P/2020/0705

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/497

MK/P/2020/0116

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/506

MK/P/2020/0116

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 401/14

MK/P/2020/0116

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07K 16/28

MK/P/2020/0672

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 403/04

MK/P/2020/0694

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

A 61K 39/015

MK/P/2020/0670

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

C 12N 15/86

MK/P/2020/0670

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

C 07K 14/005

MK/P/2020/0723

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

A 61K 39/12

MK/P/2020/0723

T1

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

A 61P 37/02

MK/P/2020/0678

T1

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

C 07K 16/24

MK/P/2020/0678

T1

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

C 12N 15/13

MK/P/2020/0678

T1

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

C 12N 15/63

MK/P/2020/0678

T1

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

A 61P 19/02

MK/P/2020/0678

T1

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

A 61K 39/395

MK/P/2020/0678

T1

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

C 12N 5/0775

MK/P/2020/0696

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61K 31/341

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61K 31/4184

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

C 07D 413/14

MK/P/2020/0726

T1
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LANDOS BIOPHARMA, INC.

C 07D 403/12

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

C 07D 401/14

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

C 07D 307/60

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

C 07D 213/69

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61K 31/423

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61K 31/44

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61K 31/4427

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61K 31/497

MK/P/2020/0726

T1

LANDOS BIOPHARMA, INC.

A 61P 31/12

MK/P/2020/0726

T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 31/495

MK/P/2019/0573

T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 9/50

MK/P/2019/0573

T1

Lesaffre et Compagnie

C 12N 1/18

MK/P/2020/0712

T1

Lesaffre et Compagnie

C 12N 1/16

MK/P/2020/0712

T1

Live-tech S.r.l.

A 23G 1/20

MK/P/2020/0666

T1

Live-tech S.r.l.

A 23G 1/04

MK/P/2020/0666

T1

MedImmune Limited

A 61K 39/00

MK/P/2020/0684

T1

MedImmune Limited

A 61P 31/04

MK/P/2020/0684

T1

MedImmune Limited

C 07K 16/00

MK/P/2020/0684

T1

MedImmune Limited

C 07K 16/12

MK/P/2020/0684

T1

MedImmune Limited

C 07K 16/22

MK/P/2020/0684

T1

MedImmune Limited

C 07K 16/28

MK/P/2020/0684

T1

MedImmune Limited

C 07K 16/46

MK/P/2020/0684

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 487/04

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 471/04

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 413/14

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 405/14

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 401/14

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

C 07D 401/12

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

A 61K 31/445

MK/P/2020/0665

T1

Medivation Technologies LLC

A 61P 35/00

MK/P/2020/0665

T1

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

C 12N 5/10

MK/P/2020/0671

T1

Messer Austria GmbH

C 03B 7/06

MK/P/2020/0508

T1

Metso Minerals Industries, Inc.

B 04C 5/18

MK/P/2020/0608

T1

Metso Minerals Industries, Inc.
Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker And New Zealand
Trustees Services Limited
Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker And New Zealand
Trustees Services Limited
Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker And New Zealand
Trustees Services Limited
Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker And New Zealand
Trustees Services Limited
Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker And New Zealand
Trustees Services Limited

B 04C 5/24

MK/P/2020/0608

T1

B 63B 21/00

MK/P/2020/0703

T1

B 63B 21/26

MK/P/2020/0703

T1

B 63B 21/24

MK/P/2020/0703

T1

B 63B 22/02

MK/P/2020/0703

T1

B 63B 21/46

MK/P/2020/0703

T1
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Michael Arthur Baker, Donna Ann Baker And New Zealand
Trustees Services Limited

B 63B 21/20

MK/P/2020/0703

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

C 12N 15/113

MK/P/2020/0521

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

C 07H 21/04

MK/P/2020/0521

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

A 61P 21/00

MK/P/2020/0521

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

A 61K 48/00

MK/P/2020/0521

T1

National Center of Neurology and Psychiatry

A 61K 31/712

MK/P/2020/0521

T1

New York University

A 61K 39/085

MK/P/2020/0639

T1

New York University

A 61K 39/395

MK/P/2020/0639

T1

NoNO Inc.

C 07K 19/00

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

C 07K 14/16

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

A 61P 9/10

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

A 61K 9/19

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

A 61K 47/18

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

A 61K 47/12

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

A 61K 38/10

MK/P/2020/0150

T1

NoNO Inc.

A 61K 38/16

MK/P/2020/0150

T1

Novartis AG

C 07D 417/14

MK/P/2020/0679

T1

Novartis AG

A 61K 31/427

MK/P/2020/0679

T1

Novartis AG

A 61P 31/04

MK/P/2020/0679

T1

Novomatic AG

G 07F 17/32

MK/P/2020/0525

T1

Oncopeptides AB

A 61K 38/05

MK/P/2020/0642

T1

Oncopeptides AB

A 61P 35/00

MK/P/2020/0642

T1

Oncopeptides AB

A 61K 47/26

MK/P/2020/0642

T1

Oncopeptides AB

A 61K 47/12

MK/P/2020/0642

T1

Oncopeptides AB

F 26B 5/06

MK/P/2020/0642

T1

Oncopeptides AB

A 61K 47/10

MK/P/2020/0642

T1

Otolanum AG

A 61P 27/16

MK/P/2020/0527

T1

Otolanum AG

A 61K 9/08

MK/P/2020/0527

T1

Otolanum AG

A 61K 47/32

MK/P/2020/0527

T1

Otolanum AG

A 61K 31/4402

MK/P/2020/0527

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61P 11/00

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61M 15/00

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/16

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/12

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 9/00

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/137

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/573

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/56

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/46

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/40

MK/P/2020/0115

T1

Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/167

MK/P/2020/0115

T1
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Pearl Therapeutics, Inc.

A 61K 31/58

MK/P/2020/0115

T1

Peloton Therapeutics, Inc.

C 07C 255/54

MK/P/2020/0701

T1

Peloton Therapeutics, Inc.

C 07D 213/85

MK/P/2020/0701

T1

Peloton Therapeutics, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0701

T1

Peloton Therapeutics, Inc.

A 61K 31/085

MK/P/2020/0701

T1

Pfizer Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2020/0719

T1

Pfizer Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0719

T1

Plexxikon Inc.

A 61K 31/437

MK/P/2020/0691

T1

Plexxikon Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0691

T1

Plexxikon Inc.

C 07D 471/04

MK/P/2020/0691

T1

Protalix Ltd.

C 12N 9/40

MK/P/2020/0135

T1

Protalix Ltd.

A 61K 38/47

MK/P/2020/0135

T1

Protalix Ltd.

A 61P 3/00

MK/P/2020/0135

T1

Protalix Ltd.

C 12N 15/82

MK/P/2020/0135

T1

Protalix Ltd.

A 61P 43/00

MK/P/2020/0135

T1

Psioxus Therapeutics Limited

C 12N 15/86

MK/P/2020/0127

T1

Psioxus Therapeutics Limited

C 07K 14/705

MK/P/2020/0127

T1

REVOLUGEN LIMITED

C 12N 15/10

MK/P/2020/0722

T1

REVOLUGEN LIMITED

C 12Q 1/68

MK/P/2020/0722

T1

RV Lizenz AG

C 07C 29/151

MK/P/2020/0677

T1

RV Lizenz AG

C 10G 2/00

MK/P/2020/0677

T1

RV Lizenz AG

C 10J 3/66

MK/P/2020/0677

T1

RV Lizenz AG

F 23J 15/00

MK/P/2020/0677

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 9/64

MK/P/2020/0149

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2020/0149

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2020/0149

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/40

MK/P/2020/0149

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2020/0149

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0149

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/90

MK/P/2020/0735

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2020/0735

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2020/0735

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2020/0735

T1

Roar Holding, LLC

C 12C 11/00

MK/P/2020/0702

T1

Roar Holding, LLC

G 01N 33/569

MK/P/2020/0702

T1

Serumwerk Bernburg AG

A 61K 33/26

MK/P/2019/0575

T1

Serumwerk Bernburg AG

A 61K 47/36

MK/P/2019/0575

T1

Serumwerk Bernburg AG

C 08B 31/18

MK/P/2019/0575

T1

Serumwerk Bernburg AG

C 08B 31/10

MK/P/2019/0575

T1

Serumwerk Bernburg AG

C 08B 31/12

MK/P/2019/0575

T1

Sixera Pharma AB

C 07D 265/22

MK/P/2020/0728

T1
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Sixera Pharma AB

C 07D 498/04

MK/P/2020/0728

T1

Sixera Pharma AB

A 61P 17/06

MK/P/2020/0728

T1

Sixera Pharma AB

A 61P 17/04

MK/P/2020/0728

T1

Sixera Pharma AB

A 61K 31/536

MK/P/2020/0728

T1

Sixera Pharma AB

A 61K 31/539

MK/P/2020/0728

T1

Sixera Pharma AB

A 61P 17/02

MK/P/2020/0728

T1

Sixera Pharma AB

A 61P 17/00

MK/P/2020/0728

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer Research

A 61P 35/00

MK/P/2020/0618

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer Research

A 61K 31/4439

MK/P/2020/0618

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer Research

A 61K 31/4184

MK/P/2020/0618

T1

Sloan-Kettering Institute for Cancer Research

C 07D 401/04

MK/P/2020/0618

T1

Sprint Bioscience AB

C 07D 417/14

MK/P/2020/0718

T1

Sprint Bioscience AB

C 07D 413/14

MK/P/2020/0718

T1

Sprint Bioscience AB

C 07D 413/04

MK/P/2020/0718

T1

Sprint Bioscience AB

A 61P 35/00

MK/P/2020/0718

T1

Sprint Bioscience AB

A 61P 33/00

MK/P/2020/0718

T1

Sprint Bioscience AB

A 61K 31/5377

MK/P/2020/0718

T1

Sprint Bioscience AB

C 07D 401/04

MK/P/2020/0718

T1

Stoller Enterprises, Inc.

C 07C 273/18

MK/P/2020/0113

T1

Stoller Enterprises, Inc.

A 01N 47/28

MK/P/2020/0113

T1

Suven Life Sciences Limited

A 61P 25/28

MK/P/2020/0688

T1

Suven Life Sciences Limited

A 61K 31/13

MK/P/2020/0688

T1

Suven Life Sciences Limited

A 61K 31/445

MK/P/2020/0688

T1

Suven Life Sciences Limited

A 61K 31/496

MK/P/2020/0688

T1

Suven Life Sciences Limited

C 07C 55/06

MK/P/2020/0717

T1

Suven Life Sciences Limited

C 07D 413/04

MK/P/2020/0717

T1

Suven Life Sciences Limited

C 07D 413/14

MK/P/2020/0717

T1

Swedish Biofuels AB

C 12P 7/16

MK/P/2020/0120

T1

Swedish Biofuels AB

C 12P 7/04

MK/P/2020/0120

T1

Swedish Biofuels AB

C 12P 7/20

MK/P/2020/0120

T1

Swedish Biofuels AB

C 12P 7/24

MK/P/2020/0120

T1

Swedish Biofuels AB

C 12P 7/54

MK/P/2020/0120

T1

Swedish Biofuels AB

C 12P 7/06

MK/P/2020/0120

T1

TARIS Biomedical LLC

A 61M 31/00

MK/P/2020/0693

T1

TARIS Biomedical LLC
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior
University

A 61K 9/00

MK/P/2020/0693

T1

A 61K 38/16

MK/P/2020/0727

T1

C 07K 14/47

MK/P/2020/0727

T1

C 07K 16/28

MK/P/2020/0727

T1

C 12N 9/16

MK/P/2020/0727

T1

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior

G 01N 33/50

MK/P/2020/0727

T1
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University
The Regents of the University of California

A 61K 31/7048

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61P 25/08

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/551

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/473

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/4184

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/27

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/20

MK/P/2020/0644

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/137

MK/P/2020/0644

T1

The Scripps Research Institute

A 61K 31/519

MK/P/2020/0224

T1

The Scripps Research Institute

C 07D 471/14

MK/P/2020/0224

T1

The Scripps Research Institute

A 61P 35/00

MK/P/2020/0224

T1

The Trustees of the University of Pennsylvania

A 61P 17/00

MK/P/2020/0734

T1

The Trustees of the University of Pennsylvania

A 61K 9/00

MK/P/2020/0734

T1

The Trustees of the University of Pennsylvania

A 61K 31/4745

MK/P/2020/0734

T1

The Trustees of the University of Pennsylvania

A 61K 9/06

MK/P/2020/0734

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61K 9/24

MK/P/2020/0143

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61K 9/28

MK/P/2020/0143

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61K 31/439

MK/P/2020/0143

T1

UCB Biopharma SRL

C 07D 413/04

MK/P/2020/0699

T1

UCB Biopharma SRL

C 07D 403/06

MK/P/2020/0699

T1

UCB Biopharma SRL

A 61K 31/472

MK/P/2020/0699

T1

UCB Biopharma SRL

C 07D 401/06

MK/P/2020/0699

T1

UCB Biopharma SRL

C 07D 217/06

MK/P/2020/0699

T1

UCB Biopharma SRL

A 61K 31/4725

MK/P/2020/0699

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/46

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/656

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/889

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 29/08

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 29/40

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 29/70

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 35/04

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 37/02

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

F 01N 3/10

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

F 01N 3/28

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/44

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/42

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/38

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01D 53/94

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01D 53/66

MK/P/2020/0131

T1

Umicore AG & Co. KG

B 01D 53/52

MK/P/2020/0131

T1
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Umicore AG & Co. KG

B 01J 23/755

MK/P/2020/0131

T1

University College London

C 07K 14/755

MK/P/2020/0706

T1

University College London

A 61K 48/00

MK/P/2020/0706

T1

University College London

C 12N 15/86

MK/P/2020/0706

T1

University of Florida Research Foundation, Inc.

C 12N 15/86

MK/P/2020/0662

T1

University of Florida Research Foundation, Inc.

A 01N 63/00

MK/P/2020/0662

T1

University of Massachusetts

A 61P 25/14

MK/P/2020/0683

T1

University of Massachusetts

C 12N 15/113

MK/P/2020/0683

T1

University of Massachusetts

A 61K 31/713

MK/P/2020/0683

T1

University of Utah Research Foundation

C 07C 241/00

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

A 61K 31/40

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

C 07C 311/16

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

C 07D 205/04

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

C 07D 295/155

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

C 07D 295/26

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

A 61K 31/18

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

A 01N 37/36

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

C 07C 243/00

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

A 61K 31/495

MK/P/2020/0685

T1

University of Utah Research Foundation

A 61K 31/5375

MK/P/2020/0685

T1

Uniwersytet Warszawski

A 61K 31/7084

MK/P/2020/0611

T1

Uniwersytet Warszawski

C 07H 21/02

MK/P/2020/0611

T1

Uniwersytet Warszawski

C 07H 21/04

MK/P/2020/0611

T1

Uniwersytet Warszawski

C 12N 15/67

MK/P/2020/0611

T1

Veka

E 05D 15/10

MK/P/2020/0615

T1

Veka

E 06B 7/23

MK/P/2020/0615

T1

Veka

E 06B 3/46

MK/P/2020/0615

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61P 35/00

MK/P/2020/0362

T1

Vernalis (R&D) Limited

C 07D 471/04

MK/P/2020/0362

T1

Vernalis (R&D) Limited

C 07D 487/04

MK/P/2020/0362

T1

Vernalis (R&D) Limited

C 07D 495/04

MK/P/2020/0362

T1

Vernalis (R&D) Limited

A 61K 31/519

MK/P/2020/0362

T1

Viela Bio, Inc.

A 61K 38/05

MK/P/2020/0724

T1

Viela Bio, Inc.

A 61K 38/39

MK/P/2020/0724

T1

Viela Bio, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0724

T1

Viela Bio, Inc.

C 07K 14/78

MK/P/2020/0724

T1

W & F Beheer B.V.

H 01M 8/22

MK/P/2019/0574

T1

W & F Beheer B.V.

H 01M 8/18

MK/P/2019/0574

T1

Yuhan Corporation

A 61K 38/00

MK/P/2020/0664

T1

Yuhan Corporation

A 61K 38/18

MK/P/2020/0664

T1

Yuhan Corporation

A 61P 1/16

MK/P/2020/0664

T1
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Yuhan Corporation

C 07K 19/00

MK/P/2020/0664

T1

Yuhan Corporation

A 61P 3/10

MK/P/2020/0664

T1

Yuhan Corporation

C 07K 14/50

MK/P/2020/0664

T1

Yuhan Corporation

A 61P 3/04

MK/P/2020/0664

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të
dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe
përkthimi
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht
kombinimi i ngjyrave
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve
dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2019/981

(220) 23/08/2019

(551) индивидуална

(442) 31/12/2020

(510, 511)

(300) 88/352,036 22/03/2019 US
(731) Gilead Sciences, Inc., a Delaware

кл. 7 машини, машински алати, алати на
струја; мотори и машини, освен за копнени

corporation 333 Lakeside Drive Foster
City, California 94404, US

возила; машински делови за спојување и
трансмисија, освен за копнени возила;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен
фронт” 7/4 П.Фах 768

земјоделски алатки, кои не се управуваат
рачно; инкубатори за јајца; автоматски

(540)

вендинг машини; индустриски роботи;
тродимензионални (3Д) печатачи; пенкала
за 3Д печатење; електрични и преси на

(531) 27.05.01

струја за печатење на платежни картички;
електрични и преси на струја за печатење

(551) индивидуална
(510, 511)

на кредитни картички; соларни генератори
за струја; преносни генератори на

кл. 5 фармацевтски препарати, имено,

електричнa енергија; екстрактори за

фармацевтски производи за третирање
инфекции; фармацевтски производи за

овошје електрични и на струја; цедачи за
овошје и зеленчук електрични и на струја;

третирање кардиоваскуларни нарушувања
и состојби; фармацевтски производи за

миксери за храна електрични и на струја;
рендиња за храна електрични и на струја;

третирање респираторни нарушувања и
состојби; фармацевтски производи за

правосмукалки; водено-суво
правосмукалки; правосмукалки без кабел;

третирање габични заболувања и

филтри за прашина и вреќи за

нарушувања; фармацевтски производи за
третирање на болести на црниот дроб;

правосмукалки; додатоци за
правосмукалки за распрскување парфеми

фармацевтски производи за третирање на
ХИВ/СИДА и хепатитис; фармацевтски

и дезинфектанти; машини за чистење
теписи; метли без кабел; мелници за сол и

производи за третирање инфламаторни
заболувања и нарушувања; фармацевтски

бибер, кои не се управуваат рачно;
машини за перење садови вклучувајќи

производи за третирање на канцер;

машини за перење садови за над работна

фармацевтски препарати за
имунотерапија, вклучувајќи терапија на/со

маса; машини за миење шишиња; машини
за перење алишта; машини за чистење со

Т-клетки

пареа; центрифугални сушари кои не се
греат; машини за хемиско чистење

(210) TM 2019/1096

(220) 04/10/2019

вклучувајќи машини за хемиско чистење за
над работна маса; машини за правење

(442) 31/12/2020
(300) 047582019 05/04/2019 CH
(731) Intuit Inc. 2535 Garcia Avenue,
Mountain View, CA 94043, US

сода сокови и минерална вода; машини за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

и метли за базени; мелници за кафе на
струја; електрични режачи за пица;

(540)

градинарски алати и алати за косење на
струја; тримери за трева и плевели на

подготовка на храна електрични и на
струја; машини за миење овошје; чистачи

INTUIT
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струја; дувачи на снег; електрични кујнски

професионална даночна работа;

миксери; електрични ножички; електрични

компјутерски софтвер за управување со

ножеви; електрични отварачи за конзерви;
електрични вакуумски затворачи за храна;

бази со податоци, собирање податоци,
известување податоци и пренесување

електрични машини за дробење мраз;
електронски хранилки за диви животни,

податоци; компјутерски софтвер за онлајн
копирање (бек-ап) на електронски

животни и миленичиња; електрични
системи за отворање и затворање на

датотеки; алатки и теркови за развој на
софтверски; компјутерски софтвер за

врати; електрични управувачи на порти;

користење во дистрибуција, инсталирање

електронски ултрасонични единици за
чистење; машини за пливање спротивно

и освежување други апликации;
компјутерски софтвер за соработка и

од струјата
кл. 9 научни, наутички, геодетски,

делење на податоци со други;
компјутерски софтвер за синхронизирање

фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

податоци помеѓу компјутери и мобилни
направи; компјутерски софтвер кој се

инструменти за мерење тежина, мерење,

користи за електронска размена на

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

сметководствени, финансиски и
потрошувачки податоци, контакти,

обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

продукти и деловни податоци;
компјутерски софтвер за управување со

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола

инвентар, управување со проектни
трошоци, проценување, трошоци на

на електрична енергија; апарати за

работно место, следење на време на

снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,

вработени, управување со деловни
потфати и управување со проекти;

дискови за снимање; компакт дискови,
ДВДа и други дигитални медиуми за

компјутерски софтвер и компјутерски
хардвер за користење при трансакции во

снимање; автоматски машини и
механизми за апарати што се активираат

местото на продажба, обработка на
трансакции, печатење на потврди и

со жетони; регистарски каси, машини за

управување со малопродажни потфати;

сметање, опрема за обработка на
податоци, компјутери, апарати за гаснење

компјутерски софтвер за креирање,
кроење по мерка и управување со

пожар; компјутерски хардвер; компјутерски
софтвер; компјутерски софтверски

фактури, запишување на плаќања и
издавање сметки; компјутерски софтвер за

апликации за мобилни направи;
компјутерски софтвер за користење во

користење во организирање, снабдување
и следење на продажба, податоци за

сметководство, книговодство, обработка

наплата и побарувања; компјутерски

на трансакции, управување со трансакции,
подготовка на даноци и планирање,

софтвер за следење на приходи, трошоци,
продажба и профитабилност преку

пополнување на даноци, управување со
даноци, управување со деловни процеси и

локацијата на работата, одделението,
видот на работата или други кориснички

финансиско планирање; компјутерски
софтвер за користење при управување со

информации; компјутерски софтвер за
пресметување и наплата на данок од

167

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

продажба и за креирање извештаи за

продажба и малопродажба; компјутерски

плаќањe данок од продажба на соодветни

софтвер за користење при обработка и

даночни агенции; компјутерски софтвер за
фактурирање кредитни картички и

управување со платни списоци, шеми за
придонеси, осигурителни шеми, пензиски

обработка на плаќања со кредитни
картички; компјутерски софтвер за онлајн

шеми, осигурителни шеми за невработени
и при-пејд шеми за здравствена заштита;

банкарство; компјутерски софтвер за
контрола на пристап до финансиски

компјутерски софтвер за управување со
информации од здравствена заштита,

информации преку електронски

информации за препишани терапии,

нагодувања за дозвола; компјутерски
софтвер за креирање, кроење по мерка,

медицински истории, медицински
плаќања, досиеја на пациенти и други

печатење, извоз и нарачки за купување
преку електронска пошта; компјутерски

медициски белешки; компјутерски софтвер
за управување со медицинско

софтвер за следење на времето на
работење на вработените и

осигурување, медицински плаќања,
трошоци и издавање сметки; софтвер за

подизведувачите; компјутерски софтвер за

управување со односот со потрошувачи

креирање и управување буџети;
компјутерски софтвер за креирање

(ЦРМ); софтвер за планирање на
ресурсите на претпријатијата (ЕРП);

ценовни понуди и понуди за трансферни
цени за фактури; компјутерски софтвер за

софтвер за управување со работата за
користење при управување со

автоматизација на креирањето на
фактури; компјутерски софтвер за

недвижности и имоти, управување со
автомобилски сервиси и поправки,

креирање, кроење по мерка, печатење,

управување во градежништво и градење,

извоз и финансиско известување по
електронска пошта, деловни извештаи,

управување со здравствени ординации,
управување со адвокатски канцеларии,

завршни сметки, пријави за добивка и
загуба, пријави за обрт на средства и

управување со непрофитни организации и
организации од јавниот сектор,

даночни извештаи за продажба;
компјутерски софтвер за креирање,

управување со малопродажба и ресторани
и управување со услуги за патувања;

печатење, и следење чекови и нарачки за

компјутерски периферни делови; фиоки за

купување; компјутерски софтвер за
следење продажба, трошоци и плаќања;

пари; компјутерски печатачи; компјутерски
печатачи и терминали за на местото на

компјутерски софтвер за анализирање на
финансиската состојба на бизнисите и

продажбата; читачи и скенери на кредитни
и дебитни картички; читачи и скенери на

индустриите; компјутерски софтвер за
управување со списоци на купувачи,

бар кодови; терминали за кредитни
картички на местото на продажбата и

електронска пошта и печатење формулари

обработка на трансакции

за продажба и следење на тековните
сметки; компјутерски софтвер за

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
готвење, ладење, сушење, вентилација,

внесување контакти и финансиски
податоци од други електронски сервиси и

снабдување со вода и санитарни намени;
Ламби; ЛЕД светла; направи за

софтвер; компјутерски софтвер за
управување при трансакции во местото на

осветлување, вклучувајќи направи за
осветлување кои се напојуваат со соларна
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енергија; џебни сијалици; пенкало

воздух и јонизатори за домашна употреба;

сијалици; сијалици за на работна маса;

електрични и на струја испарувачи за

чебни сијалици покажувачи; светла за
читање и светла за книги; рефлектори за

домашна употреба; сушачи на воздухот;
клима уреди и вентилатори; електрични

велосипед и светла за велосипед; џебни
помошни светла; преносни ламби за на

вентилатори за лична употреба; апарати
за разладување на воздухот; апарати и

глава; ламби за на зглоб на рака и ламби
за на глава за лична употреба; абажури за

машини за филтрирање и прочистување
на воздухот; електрични направи за

ламби; електрични и свеќи без пламен;

деодорирање на соби; фотоволтаични

греалки; греалки за тераси; апарати за
греење на просторот; џебни греачи; греачи

направи за произведување напон;
разладни апарати базирани на сончева

за нозе; греачи за кревет; маси со
горилници и камини; примачи на соларна

енергија; соларни термални воздушни
системи за цели на греење; филтри за

енергија; машини за сушење алишта;
електрични закачалки за сушење алишта;

вода за пиење; апарати за филтрација на
вода и стерилизирање

направи за парење облека; електрични

кл. 42 научни и технолошки услуги и

греачи за пијалоци; фурни, вклучувајќи и
преносни; машини за кафе; апарати за

истражување и планирањето поврзано со
нив;индустриски анализи и истражувачки

ладење пијалоци; готвачи за ориз; готвачи
под притисок; електрични плотни за

услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер;инсталирање,

вафли; електрични плотни за сендвичи;
електронски готвачи за јајца; машини за

одржување, освежување или изнајмување
на компјутерски софтвер;обезбедување

правење леб; електрични кафемати;

привремено користење на онлајн софтвер

електрични еспресо машини; скари
(кујнски уреди), електрични скари, скари на

кој не може да се симнува;чување на
електронски податоци;услуги на

гас; скари на ќумур; пекачи; електрични
вински подруми; шишиња за жешка вода;

хостирање и софтвер како услуга;клауд
базиран софтвер и клауд базирани

апарати за хидромасажни купки; преносни
и рачни тушеви; преносни бањи за

софтверски платформи;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

стапала; декоративни фонтани со вода;

кој не може да се симнува за користење во

капаци за бањи кои добро затвараат;
компостни тоалети; фенови за коса; рачни

сметководство, книговодство, обработка
на трансакции, управување со трансакции,

фенови; електрични машини за бричење
со топла пена; електрични шпорети;

подготовка на даноци и планирање,
пополнување на даноци, управување со

преносни шпорети за употреба во камп;
електрични топли чинии и пекачи; направи

даноци, управување со деловни процеси и
финансиско планирање;обезбедување

за парење на храна ; микробранови печки;

привремено користење на онлајн софтвер

фурни за пецива; фурни за готвење;
машини за "sous-vide"; ладилници;

кој не може да се симнува за користење
при управување со професионална

преносни разладни апарати за широка
употреба; разладни ормани; мини барови;

даночна работа;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

електрични сушари за чинии; апарати за
контрола на природата; прочистувачи на

кој не може да се симнува за управување
со бази со податоци, собирање податоци,
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известување податоци и пренесување

продажба, податоци за наплата и

податоци;обезбедување привремено

побарувања;обезбедување привремено

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за онлајн копирање (бек-ап)

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за следење приходи,

на електронски датотеки;алатки и теркови
за развој на софтвер;обезбедување

трошоци, продажба и профитабилност
преку локацијата на работата,

привремено користење на онлајн софтвер
кој не може да се симнува за користење во

одделението, видот на работата или други
кориснички информации;обезбедување

дистрибуција, инсталирање и освежување

привремено користење на онлајн софтвер

други апликации;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

кој не може да се симнува за
пресметување и наплата на данок од

кој не може да се симнува за соработка и
делење на податоци со

продажба и за креирање извештаи за
плаќањe данок од продажба на соодветни

други;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

даночни агенции;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

да се симнува за синхронизирање

кој не може да се симнува за фактурирање

податоци помеѓу компјутери и мобилни
направи;обезбедување привремено

кредитни картички и обработка на плаќања
со кредитни картички;обезбедување

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за електронска размена за

привремено користење на онлајн софтвер
кој не може да се симнува за онлајн

на сметководствени, финансиски и
потрошувачки податоци, контакти,

банкарство;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

продукти и деловни податоци;компјутерски

да се симнува за контрола на пристап до

софтвер за управување со инвентар,
управување со проектни трошоци,

финансиски информации преку
електронски нагодувања за

проценување, трошоци на работно место,
следење на време на вработени,

дозвола;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

управување со деловни потфати и
управување со проекти;обезбедување

да се симнува за креирање, кроење по
мерка, печатење, извоз и нарачки за

привремено користење на онлајн софтвер

купување преку електронска

кој не може да се симнува за користење во
трансакции во местото на продажба,

пошта;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

обработка на трансакции, печатење на
потврди и управување со малопродажни

да се симнува за следење на времето на
работење на вработените и

потфати;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

подизведувачите;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

да се симнува за креирање, кроење, и

кој не може да се симнува за креирање и

управување со фактури, запишување на
плаќања и издавање

управување со буџети;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

сметки;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

кој не може да се симнува за креирање
ценовни понуди и понуди за трансферни

да се симнува за користење во
организирање, снабдување и следење на

цени за фактури;обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер
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кој не може да се симнува за

да се симнува за управување со

автоматизација на креирањето на

информации од здравствена заштита,

фактури;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

информации за препишани терапии,
медициснки истории, медицински

да се симнува за креирање, кроење по
мерка, печатење, извоз и финансиско

плаќања, досиеја на пациенти и други
медициски белешки;обезбедување

известување по електронска пошта,
деловни извештаи, завршни сметки,

привремено користење на онлајн софтвер
кој не може да се симнува за управување

пријави за добивка и загуба, пријави за

со медицинско осигурување, медицински

обрт на средства и даночни извештаи за
продажба;обезбедување привремено

плаќања, трошоци и издавање
сметки;обезбедување привремено

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за креирање, печатење, и

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за управување со односот

следење чекови и нарачки за
купување;обезбедување привремено

со потрошувачи (ЦРМ);обезбедување
привремено користење на онлајн софтвер

користење на онлајн софтвер кој не може

кој не може да се симнува за планирање

да се симнува за следење продажба,
трошоци и плаќања;компјутерски софтвер

на ресурсите на претпријатијата
(ЕРП);обезбедување привремено

за анализирање на финансиската состојба
на бизнисите и индустриите;обезбедување

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува за управување со работата

привремено користење на онлајн софтвер
кој не може да се симнува за управување

за користење при управување со
недвижности и имоти, управување со

со списоци на купувачи, електронска

автомобилски сервиси и поправки,

пошта и печатење формулари за
продажба и следење на тековните

управување во градежништво и градење,
управување со здравствени ординации,

сметки;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

управување со адвокатски канцеларии
управување со непрофитни организации и

да се симнува за внесување контакти и
финансиски податоци од други

организации од јавниот сектор,
управување со малопродажба и ресторани

електронски сервиси и

и управување со услуги за

софтвер;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

патувања;електронско чување на датотеки
и документи;чување на електронски

да се симнува за управување при
трансакции во местото на продажба и

медиуми, имено, слики, текст, звук,
финансиски податоци и контакт

малопродажба;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

податоци;услуги за чување за архивирање
на бази со податоци, слики и други

да се симнува за користење при обработка

електронски податоци;услуги на

и управување со платни списоци, шеми за
придонеси, осигурителни шеми, пензиски

хостирање податоци;хостирање
софтверски програми за користење во

шеми, осигурителни шеми за невработени
и при-пејд шеми за здравствена

управување, организирање и делење
податоци на компјутерски сервер и за веб

заштита;обезбедување привремено
користење на онлајн софтвер кој не може

базирана соработка на глобална
компјутерска мрежа и на интерни
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компјутерски мрежи;услуги на техничка
поддршка;техничко советување во
областите на компјутерски хардвер и
софтвер;услуги на инсталирање
компјутерски софтвер, уредување, и
услуги за конфигурирање;услуги на
компјутерски софтвер и услуги за
интеграција на системи;конверзија на
податоци од компјутерски програми или

(531) 01.03.12;01.03.17
(551) индивидуална

информации;услуги за спасување на
податоци;услуги на техничка поддршка,

(510, 511)

имено, дијагностика на проблеми кај
компјутерски софтвер, веб страни, онлајн

кл. 11 автоматски камин;биокотел

услуги, веб проблеми и проблеми на
онлајн апликации, проблеми кај мобилни

(210) TM 2020/140

(220) 20/02/2020

(442) 31/12/2020
(731) Стефан Патчев ул. Григор Прличев
бр. 9, Охрид, MK

апликации, мрежни проблеми и проблеми
со податоци и бази со
податоци;синхронизирање податоци

(540)

помеѓу компјутери и мобилни направи
(210) TM 2019/1456

(220) 25/12/2019

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство, услуги
и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ
Скопје
ул. 1571 бр. 37, Визбегово, Скопје, MK

(591) сина, бела, жолта
(531) 01.03.15;25.01.19;27.05.24;29.01.04

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 хотелски услуги, ресторански

(591) црна, сина
(531) 14.03.00;27.05.25;28.11.00

услуги, спремање храна и пијалоци,
изнајмување на соби за сместување

(551) индивидуална

(приватно сместување)

(510, 511)
кл. 25 хеланки,хулахопки, чорапи, петици

(210) TM 2020/306

за чорапи, чорапи против потење, кратки
чорапи
(210) TM 2020/64

(220) 09/04/2020

(442) 31/12/2020
(731) Costas d.o.o Rade Končar 1, 21131
Petrovaradin, Novi Sad, RS

(220) 29/01/2020

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(442) 31/12/2020
(731) БИОТЕРМИКА ДОО Охрид
ул."Веле Марков" бр. 41, Охрид, MK

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово
(540)

(540)
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(591) црна, жолта, бела
(531) 26.05.22;26.13.25;27.05.02
(591) црна, светло црвена, темно црвена,
бела, зелена, сите нијанси на кафена,

(551) индивидуална
(510, 511)

сива, беж, златна

кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки

(531) 05.07.06;08.01.15;25.05.01
(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(510, 511)
кл. 30 кори за баклава
(210) TM 2020/307

канцелариски работи
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(220) 09/04/2020

(442) 31/12/2020
(731) Costas d.o.o Rade Končar 1, 21131
Petrovaradin, Novi Sad, RS

(210) TM 2020/548

(220) 26/06/2020

(442) 31/12/2020
(731) МЕДИАНЕТ Скопје бул. Илинден

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

бр.103/12, 1000, Скопје, MK

КУМАНОВО

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(540)

(591) црна, светло црвена, темно црвена,
бела, сите нијанси на кафена, сива, беж,
жолта, златна
(531) 08.01.04;25.05.01;25.07.02
(551) индивидуална
(591) бела, црвена, црна, сива
(531) 26.04.18;27.05.01

(510, 511)
кл. 30 кори за гибаница

(551) индивидуална
(210) TM 2020/507

(220) 02/06/2020

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; огласување, водење

(442) 31/12/2020
(731) PASTA FASTA SH.P.K. Sheshi Nëna
Terezë, 10000, Prishtinë, XX

на работење; управување со работи;
канцелариски работи; пишување на

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул.
'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје

рекламни текстови; изнајмување на време
за рекламирање на сите комуникациски

(540)

средства; истражување на пазарот;
истражување на јавното мислење;
консултантски услуги за комуникациски
стратегии за односи со јавност; маркетинг;
објавување на рекламни текстови;
оптимизација на промет на веб-страница;
давање на деловни информации преку
веб-страница; рекламирање он-лајн на
информатичка мрежа; услуги за односи со
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медиуми

мрежа

кл. 38 телекомуникации; бази на

кл. 36 финансиски услуги, имено,

податоци, безжична радиодифузија;
изнајмување на време на пристап на

овозможување на прифаќање, управување
и исплата на парични средства преку

светски информатички мрежи; пренос на
видео содржини на барање; пристап на

компјутерска мрежа; финансиски услуги,
имено, овозможување на размена на

светски информатички мрежи; услуги на
агенции за вести

валута преку компјутерска мрежа;
финансиски услуги, имено, овозможување

кл. 41 пишување на текстови кои не се

електронски трансфер на парични

рекпамни текстови; образование; обука;
забава; спортски и културни активности

средства преку компјутерска мрежа
кл. 42 компјутерски услуги, имено,

(210) TM 2020/571

обезбедување на привремено користење
на компјутерски софтвер за прифаќање,

(220) 03/07/2020

управување и исплата на парични
средства преку компјутерска мрежа кој не

(442) 31/12/2020
(300) 88780865 31/01/2020 US
(731) Stripe, Inc. Delaware corporation 510

може да се презема

Townsend Street, San Francisco,
California 94103, US

(210) TM 2020/576

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство трговија

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

и услуги ГАЛА ВОШ ДООЕЛ Скопје бул.
Партизански одреди бр. 104 , 1000,

(540)

Скопје, MK

(220) 08/07/2020

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

GPTN
(551) индивидуална

Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9 комплет за развој на софтвер (SDK)
кој може да се преземе;компјутерски
софтвер кој може да се преземе за
прифаќање, управување и исплата на
парични средства преку компјутерска
мрежа;електронски ажурирања на
софтвер, имено, компјутерски софтвер кој
може да се преземе и поврзани фајлови со
податоци кои може да се преземат за
ажурирање на компјутерски софтвер за

(591) црна, бела, светлосина, црвена,

прифаќање, управување и исплата на
парични средства преку компјутерска

кафена, крем

мрежа;компјутерски софтвер кој може да

(531) 02.01.15;02.01.23;18.01.09;27.05.24
(551) индивидуална

се преземе за употреба како интерфејс за
програмирање на апликација (API) за

(510, 511)
кл. 37 миење, миење возила,

прифаќање, управување и исплата на
парични средства преку компјутерска

заштитување од рѓосување возила,
полирање возила, чистење возила,
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хемиско чистење, самоуслужни
автоперални
(210) TM 2020/577

(220) 08/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство трговија
и услуг ФОРЦА ШПЕД ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бр. 104, 1000,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

migg Natura Trajno mlijeko
(591) црвена, сина, зелена, жолта, бела

Скопје
(540)

(531) 08.03.01;19.07.12;27.05.10
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 Mлеко

(591) црвена, зелена, крем, црна, бела
(531) 02.01.01;02.01.11;26.05.18

(210) TM 2020/590

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2020
(731) Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska

кл. 43 служење храна и пијалоци,
кетеринг, бифеа, кантини, кафетерии

bb, Gradačac, BA

(220) 10/07/2020

(експрес ресторани), ресторани,

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

летувалишта, пансиони, мотели,
ресторани со самопослужување, снек

(540)

барови, услуги на кампови за летување,
хотели
(210) TM 2020/587

(220) 10/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska
bb, Gradačac, BA
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

migg Natura Jogurt

(540)

(591) црвена, сина, зелена, жолта, бела
(531) 08.03.01;19.07.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт; млечни пијалаци во кои
преовладува млеко; производи од млеко;
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кисело млеко

кл. 16 новини; книги; периодични

кл. 30 замрзнат јогурт

списанија; објавени публикации; брошури;

(210) TM 2020/591

каталози; календари и постери
кл. 41 објавување текстови, со исклучок

(220) 10/07/2020

на реклами, организирање настани,
конференции, семинари и конгреси

(442) 31/12/2020
(731) Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska
bb, Gradačac, BA
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

(210) TM 2020/607

Орце Николов 98, 1000, Скопје

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија, транспорт и
услуги ГОЛДЕН АРРОВ ДОО експорт-

(540)

(220) 17/07/2020

импорт Гостивар, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

migg Natura Jogurt
(591) црвена, сина, зелена, жолта, бела

(591) Жолта, зелена, портокалова, црна и

(531) 08.03.01;19.03.01;27.05.10
(554) тродимензионална

бела
(531) 01.13.01;01.13.15;02.05.05

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 јогурт; млечни пијалаци во кои
преовладува млеко; производи од млеко;

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и

кисело млеко
кл. 30 замрзнат јогурт
(210) TM 2020/606

шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; смеши за

(220) 17/07/2020

гаснење и спречување пожар; препарати
за калење и заварување метали;

(442) 31/12/2020
(731) Стопанска Комора на СевероЗападна Македонија ул. Димитрија

супстанции за штавење на животински
кожи; адхезиви [лепливи материи]
наменети за индустријата и градежништво;

Чуповски бр. 13, Скопје, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

кит [мека, леплива смеса] и други пасти и
полнила; компост, природни и вештачки

1000, Скопје
(540)

ѓубриња; биолошки препарати за употреба
во индустријата и науката; силикони за

Top 100 Топ 100

употреба во индустриа и градежништво

(551) индивидуална

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови;средства за
заштита од 'рѓа и гниење на

(510, 511)
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дрвото;материи за боење;мастила за

машини за видео-игри; слот-машини

печатење, маркирање и гравирање;сурови

[машини за игри]; тркала за рулет; чипови

природни смоли;метали во листови и во
прав за примена во сликарството,

за игри на среќа
кл. 35 трговија на големо и мало за знаци,

уредувањето на просторот, печатарството
и уметноста

светлечки; компјутерски програми за
играње; машини за броење и сортирање

кл. 19 градежни материјали [неметални];
цврсти неметални цевки за градба;

пари; механизми за апарати што се
вклучуваат со паричка; неонски натписи;

асфалт, црна смола и битумен; неметални

апарати за забава, автоматски и на

преносливи конструкции; споменици, што
не се од метал

парички; апарати за игри на среќа; апарати
за игри различни од оние адаптирани за

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

користење со надворешни екрани или
монитори); жетони [дискови] за игри; игри

(210) TM 2020/609

со чипови; карти за играње; картички за
бинго; картички за гребење за игри на

(220) 17/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за услуги КСНМ
ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 8

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра];

Визбегово 12, MK
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

за игри на среќа
кл. 41 забава; изнајмување опрема за

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

играње; казина [коцкање] (обезбедување
опрема во казина); коцкање [играње за

машини за видео-игри; слот-машини
[машини за игри]; тркала за рулет и чипови

пари]; обезбедување видео автомати за
забава; организирање лотарии; услуги на
игри што се обезбедуваат он-лајн од една
информатичка мрежа
кл. 43 бифеа; кафетерии [експрес

(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.11

ресторани]; служење храна и пијалаци;
снек-барови; услуги во барови

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 знаци, светлечки; компјутерски
програми за играње; машини за броење и

(210) TM 2020/612

(220) 20/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје ул.
Христо Татарчев 47д-44 , Скопје, MK

сортирање пари; механизми за апарати
што се вклучуваат со паричка; неонски
натписи

(540)

кл. 28 апарати за забава, автоматски и на
парички; апарати за игри на среќа; апарати
за игри различни од оние адаптирани за
користење со надворешни екрани или
монитори); жетони [дискови] за игри; игри
со чипови; карти за играње; картички за
бинго; картички за гребење за игри на
среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра];

(591) жолта, сина, бела
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(531) 01.03.12;01.03.13;27.01.12

масло, бадемово млеко за козметичка

(551) индивидуална

употреба, балсам за коса, бои за коса, бои

(510, 511)
кл. 9 инструменти и апарати за навигација

(козметички бои), брилијантин за
козметичка употреба, вештачки нокти,

и мерење на соларен потенцијал

вештачки трепки, восок за депилација,
гелови за белење на забите, дезодоранси

(210) TM 2020/613

за лична употреба, дезодорантни сапуни,
екстракти од цвеќе (парфеми),

(220) 20/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје ул.

есенцијални масла, етерични екстракти,

Христо Татарчев 47д-44 , Скопје, MK

кармини, козметички препарати за
слабеење, козметички прибор, козметички

(540)

производи, колонска вода, креми за
белење на кожата, креми (козметички
креми), лавандова вода, лак за нокти,
лосиони за козметичка употреба, лосиони

(531) 26.04.22;27.05.01;27.05.05
(551) индивидуална

за коса, лосиони што се користат по

(510, 511)
кл. 9 инструменти и апарати за навигација

бричење, марамчиња натопени со
препарати за вадење шминка, маскара,

и мерење на соларен потенцијал
(210) TM 2020/621

маски за разубавување, масла за
козметичка употреба, масла за парфеми и

(220) 24/07/2020

мириси, масла за тоалетна употреба,
масло од лаванда, масло од роза, масло

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија на големо и

од јасмин, масти за козметичка употреба,

мало ЕРА-КОЗМЕТИКА ДООЕЛ Скопје
бул. Видое Смилевски Бато бр. 35/3-3,

миризлива водичка, млеко за чистење за
тоалетна употреба, моливчиња за веѓи,

1000, Скопје, MK

моливчиња (козметички моливчиња),
мошус, нане за парфимерија, нафтено

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

желе за козметичка употреба, нега на
кожата (козметички производи за нега на

Скопје
(540)

кожата), отстранувачи на лак за нокти,
памук за козметичка употреба, парфеми,
парфимерија, препарати за сончање,
препарати од алое вера за козметичка
намена, производи за шминкање, пудра за
шминкање, сапун, сјај за усни,
фитокозметички препарати, шампони,
шминка
кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на: аромати (есенцијални масла),

(531) 02.09.04;26.01.22;27.05.24

амбра (парфем), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

употреба, балсам за коса, бои за коса, бои
(козметички бои), брилијантин за

кл. 3 аромати (есенцијални масла), амбра
(парфем), бадемов сапун, бадемово
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козметичка употреба, вештачки нокти,
вештачки трепки, восок за депилација,
гелови за белење на забите, дезодоранси
за лична употреба, дезодорантни сапуни,
екстракти од цвеќе (парфеми),
есенцијални масла, етерични екстракти,
кармини, козметички препарати за
слабеење, козметички прибор, козметички
производи, колонска вода, креми за
белење на кожата, креми (козметички
креми), лавандова вода, лак за нокти,

(591) црвена, бела
(531) 02.01.23;18.01.19;26.01.16;26.01.22

лосиони за козметичка употреба, лосиони
за коса, лосиони што се користат по

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и картон;печатена

бричење, марамчиња натопени со
препарати за вадење шминка, маскара,
маски за разубавување, масла за

материја;материјал за
книговодство;фотографии;канцелариски

козметичка употреба, масла за парфеми и
мириси, масла за тоалетна употреба,

материјал и канцелариски реквизити,
освен мебел;лепила за употреба во

масло од лаванда, масло од роза, масло
од јасмин, масти за козметичка употреба,

канцеларија или за
домаќинство;материјали за цртање и
материјали за уметници;четки за

миризлива водичка, млеко за чистење за
тоалетна употреба, моливчиња за веѓи,

бои;наставни материјали и
упатства;пластични чаршафи, обвивки и

моливчиња (козметички моливчиња),

кеси за завиткување и пакување;тип на

мошус, нане за парфимерија, нафтено
желе за козметичка употреба, нега на

печатачи, блокови за печатење
кл. 22 јажиња и жици; мрежи; шатори и

кожата (козметички производи за нега на
кожата), отстранувачи на лак за нокти,

церада; тенди од текстил или синтетички
материјали; едра; вреќи за транспорт и

памук за козметичка употреба, парфеми,
парфимерија, препарати за сончање,

складирање на материјали на големо;
материјали за подлоги, амортизација и

препарати од алое вера за козметичка

полнење, но не од хартија, картон, гума

намена, производи за шминкање, пудра за
шминкање, сапун, сјај за усни,

или пластика; сурови влакнести текстилни
материјали и нивни замени

фитокозметички препарати, шампони,
шминка
(210) TM 2020/640

кл. 24 текстил и замени за текстил;
постелнина за домаќинство; завеси од
текстил или пластика
кл. 25 облека, обувки, капи

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње;
апарат за видео игри; предмети за
гимнастика и спорт; украси за

ДООЕЛ Скопје ул.852 бр.62, Скопје, MK

новогодишни елки
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;

(540)

бизнис администрација; канцелариски

179

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

функции

складирање на материјали на големо;

кл. 38 телекомуникации

материјали за подлоги, амортизација и

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
на стоки; патнички аранжмани

полнење, но не од хартија, картон, гума
или пластика; сурови влакнести текстилни

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

материјали и нивни замени
кл. 24 текстил и замени за текстил;

активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

постелнина за домаќинство; завеси од
текстил или пластика

истражувања и дизајн што се однесуваат

кл. 25 облека, обувки, капи

на нив; услуги за индустриска анализа и
индустриско истражување; дизајн и развој

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње;
апарат за видео игри; предмети за

на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и

гимнастика и спорт; украси за
новогодишни елки

пијалок; привремено сместување

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски

(210) TM 2020/641

функции

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП
ДООЕЛ Скопје ул.852 бр.62, Скопје, MK

на стоки; патнички аранжмани
кл. 41 образование; обезбедување на

(540)

обука; забава; спортски и културни
активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(591) црвена, бела

истражувања и дизајн што се однесуваат
на нив; услуги за индустриска анализа и

(531) 02.01.23;18.01.19;26.01.22;27.05.01
(551) индивидуална

индустриско истражување; дизајн и развој
на компјутерски хардвер и софтвер

(510, 511)
кл. 16 хартија и картон;печатена

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалок; привремено сместување

материја;материјал за
книговодство;фотографии;канцелариски

(210) TM 2020/643

материјал и канцелариски реквизити,

(220) 29/07/2020

освен мебел;лепила за употреба во
канцеларија или за

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП

домаќинство;материјали за цртање и
материјали за уметници;четки за

ДООЕЛ Скопје ул.852 бр.62, Скопје, MK
(540)

бои;наставни материјали и
упатства;пластични чаршафи, обвивки и

KECKO
(551) индивидуална

кеси за завиткување и пакување;тип на

(510, 511)

печатачи, блокови за печатење
кл. 22 јажиња и жици; мрежи; шатори и

кл. 9 апарати и инструменти за наука,
истражување, навигација, геодезија,

церада; тенди од текстил или синтетички
материјали; едра; вреќи за транспорт и

фотографија, кинематографија,
аудиовизуелизација, оптика, мерење,
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сигнализација, откривање, тестирање,

текстил или пластика

контрола, спасување на живот и настава;

кл. 25 облека, обувки, капи

апарати и инструменти за спроведување,
префрлување, трансформација,

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње;
апарат за видео игри; предмети за

собирање, регулирање или контрола на
дистрибуцијата или употребата на

гимнастика и спорт; украси за
новогодишни елки

електрична енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренесување,

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски

репродукција или обработка на звук, слики

функции

или податоци; снимени и преземени
медиуми, компјутерски софтвер, празен

кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

дигитален или аналоген медиум за
снимање и складирање; механизми за

на стоки; патнички аранжмани
кл. 41 образование; обезбедување на

апарати за монети; каси, пресметковни
уреди; компјутери и компјутерски

обука; забава; спортски и културни
активности

периферни уреди; костуми за нуркање,

кл. 42 научни и технолошки услуги и

маски за нуркачи, ушни приклучоци за
нуркачи, клипови за нос за нуркачи и

истражувања и дизајн што се однесуваат
на нив; услуги за индустриска анализа и

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; против

индустриско истражување; дизајн и развој
на компјутерски хардвер и софтвер

пожарен апарат
кл. 16 хартија и картон;печатена

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалок; привремено сместување

материја;материјал за
книговодство;фотографии;канцелариски
материјал и канцелариски реквизити,

(210) TM 2020/644

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП

освен мебел;лепила за употреба во
канцеларија или за

ДООЕЛ Скопје ул.852 бр.62, Скопје, MK

домаќинство;материјали за цртање и
материјали за уметници;четки за

(540)

бои;наставни материјали и
упатства;пластични чаршафи, обвивки и
кеси за завиткување и пакување;тип на
печатачи, блокови за печатење
кл. 22 јажиња и жици; мрежи; шатори и
церада; тенди од текстил или синтетички
материјали; едра; вреќи за транспорт и
складирање на материјали на големо;
материјали за подлоги, амортизација и
полнење, но не од хартија, картон, гума

(591) светло кафена, црна, црвена
(531) 02.01.23;04.05.02;21.01.25

или пластика; сурови влакнести текстилни
материјали и нивни замени

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 текстил и замени за текстил;
постелнина за домаќинство; завеси од
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кл. 9 апарати и инструменти за наука,

или пластика; сурови влакнести текстилни

истражување, навигација, геодезија,

материјали и нивни замени

фотографија, кинематографија,
аудиовизуелизација, оптика, мерење,

кл. 24 текстил и замени за текстил;
постелнина за домаќинство; завеси од

сигнализација, откривање, тестирање,
контрола, спасување на живот и настава;

текстил или пластика
кл. 25 облека, обувки, капи

апарати и инструменти за спроведување,
префрлување, трансформација,

кл. 28 игри, играчки и предмети за играње;
апарат за видео игри; предмети за

собирање, регулирање или контрола на

гимнастика и спорт; украси за

дистрибуцијата или употребата на
електрична енергија; апарати и

новогодишни елки
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;

инструменти за снимање, пренесување,
репродукција или обработка на звук, слики

бизнис администрација; канцелариски
функции

или податоци; снимени и преземени
медиуми, компјутерски софтвер, празен

кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

дигитален или аналоген медиум за

на стоки; патнички аранжмани

снимање и складирање; механизми за
апарати за монети; каси, пресметковни

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

уреди; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костуми за нуркање,

активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

маски за нуркачи, ушни приклучоци за
нуркачи, клипови за нос за нуркачи и

истражувања и дизајн што се однесуваат
на нив; услуги за индустриска анализа и

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за

индустриско истражување; дизајн и развој

дишење за подводно пливање; против
пожарен апарат

на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и

кл. 16 хартија и картон;печатена
материја;материјал за

пијалок; привремено сместување

книговодство;фотографии;канцелариски
материјал и канцелариски реквизити,

(210) TM 2020/645

(220) 29/07/2020

освен мебел;лепила за употреба во

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

канцеларија или за
домаќинство;материјали за цртање и

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ
ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна

материјали за уметници;четки за
бои;наставни материјали и

Бригада бр.24, Скопје, MK
(540)

упатства;пластични чаршафи, обвивки и
кеси за завиткување и пакување;тип на

OMADA CAPITAL INVEST
(551) индивидуална

печатачи, блокови за печатење

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;

кл. 22 јажиња и жици; мрежи; шатори и
церада; тенди од текстил или синтетички

бизнис администрација; канцелариски

материјали; едра; вреќи за транспорт и
складирање на материјали на големо;

функции
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

материјали за подлоги, амортизација и
полнење, но не од хартија, картон, гума

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности
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кл. 38 телекомуникации

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна

кл. 41 образование; обезбедување на

Бригада бр.24, Скопје, MK

обука; забава; спортски и културни
активности

(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајн што се однесуваат

(591) темно сина, сина

на нив; услуги за индустриска анализа и
индустриско истражување; дизајн и развој

(531) 27.05.01;27.05.15;29.01.12
(551) индивидуална

на компјутерски хардвер и софтвер

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти за наука,

(210) TM 2020/646

истражување, навигација, геодезија,

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

фотографија, кинематографија,
аудиовизуелизација, оптика, мерење,

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ
ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна

сигнализација, откривање, тестирање,
контрола, спасување на живот и настава;

Бригада бр.24, Скопје, MK

апарати и инструменти за спроведување,
префрлување, трансформација,

(540)

собирање, регулирање или контрола на
дистрибуцијата или употребата на
електрична енергија; апарати и

(591) темно сина, црвена

инструменти за снимање, пренесување,
репродукција или обработка на звук, слики

(531) 27.05.01;27.05.15;29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)

или податоци снимени и преземени
медиуми, компјутерски софтвер, празен

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски

дигитален или аналоген медиум за
снимање и складирање; механизми за
апарати за монети; каси, пресметковни

функции
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

уреди; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костуми за нуркање,

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности
кл. 38 телекомуникации

маски за нуркачи, ушни приклучоци за
нуркачи, клипови за нос за нуркачи и

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; против
пожарен апарат

активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 16 хартија и картон; печатена
материја; материјал за книговодство;

истражувања и дизајн што се однесуваат
на нив; услуги за индустриска анализа и
индустриско истражување; дизајн и развој

фотографии; канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, освен мебел;

на компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2020/647

лепила за употреба во канцеларија или за
домаќинство; материјали за цртање и
материјали за уметници; четки за бои;

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

наставни материјали и упатства;
пластични чаршафи, обвивки и кеси за

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ
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завиткување и пакување; тип на печатачи,

апарати за монети; каси, пресметковни

блокови за печатење

уреди; компјутери и компјутерски

кл. 18 кожа и имитации од кожа;
животински кожи и кожи со крзно; куфер и

периферни уреди; костуми за нуркање,
маски за нуркачи, ушни приклучоци за

торби за носење;чадори и чадори за
сонце; бастум; камшик, прицврстувач,

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и
пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за

седло; ремени, поводници и облека за
животни

дишење за подводно пливање; против
пожарен апарат

кл. 36 осигурување; финансиски работи;

кл. 16 хартија и картон; печатена

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности

материја; материјал за книговодство;
фотографии; канцелариски материјал и

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
на стоки; патнички аранжмани

канцелариски реквизити, освен мебел;
лепила за употреба во канцеларија или за

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалок; привремено сместување

домаќинство; материјали за цртање и
материјали за уметници; четки за бои;
наставни материјали и упатства;

(210) TM 2020/648

пластични чаршафи, обвивки и кеси за
завиткување и пакување; тип на печатачи,

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ

блокови за печатење
кл. 18 кожа и имитации од кожа;

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна
Бригада бр.24, Скопје, MK

животински кожи и кожи со крзно; куфер и
торби за носење;чадори и чадори за

(540)

сонце; бастум; камшик, прицврстувач,
седло; ремени, поводници и облека за
животни

OMADA TRAVEL
(551) индивидуална

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти за наука,

недвижности
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

истражување, навигација, геодезија,
фотографија, кинематографија,

на стоки; патнички аранжмани

аудиовизуелизација, оптика, мерење,
сигнализација, откривање, тестирање,

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалок; привремено сместување

контрола, спасување на живот и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
префрлување, трансформација,

(210) TM 2020/649

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

собирање, регулирање или контрола на
дистрибуцијата или употребата на

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ

електрична енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренесување,

ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна
Бригада бр.24, Скопје, MK

репродукција или обработка на звук, слики
или податоци снимени и преземени
медиуми, компјутерски софтвер, празен

(540)

дигитален или аналоген медиум за
снимање и складирање; механизми за

(551) индивидуална
(510, 511)

OMADA TECHNOLOGY
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кл. 9 апарати и инструменти за наука,

кл. 37 градежна конструкција; поправка;

истражување, навигација, геодезија,

услуги за инсталација

фотографија, кинематографија,
аудиовизуелизација, оптика, мерење,

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

сигнализација, откривање, тестирање,
контрола, спасување на живот и

активност
кл. 42 научни и технолошки услуги и

настава;апарати и инструменти за
спроведување, префрлување,

истражувања и дизајн што се однесуваат
на нив; услуги за индустриск^ анализа и

трансформација, собирање, регулирање

индустриско истражување; дизајн и развој

или контрола на дистрибуцијата или
употребата на електрична

на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 услуги за обезбедување на храна и

енергија;апарати и инструменти за
снимање, пренесување, репродукција или

пијалок; привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

обработка на звук, слики или
податоци;снимени и преземени медиуми,

услуги; хигиена и нега за убавина за луѓе
или животни; услуги за земјоделство,

компјутерски софтвер, празен дигитален

хортикултура и шумарство

или аналоген медиум за снимање и
складирање;механизми за апарати за

кл. 45 правни услуги; услуги за физичка
заштита на материјална сопственост и

монети;каси, пресметковни
уреди;компјутери и компјутерски

лица; лични и социјални услуги понудени
од други за да се задоволат потребите на

периферни уреди;костуми за нуркање,
маски за нуркачи, ушни приклучоци за

поединците.

нуркачи, клипови за нос за нуркачи и

(210) TM 2020/650

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; против

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

пожарен апарат
кл. 16 хартија и картон; печатена

трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ
ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје ул.8-ма Ударна

материја; материјал за книговодство;
фотографии; канцелариски материјал и

Бригада бр.24, Скопје, MK

(220) 29/07/2020

(540)

канцелариски реквизити, освен мебел;
лепила за употреба во канцеларија или за
домаќинство; материјали за цртање и

(591) темно сина, темно портокалова
(531) 27.05.01;27.05.15;29.01.12

материјали за уметници; четки за бои;
наставни материјали и упатства;

(551) индивидуална
(510, 511)

пластични чаршафи, обвивки и кеси за
завиткување и пакување; тип на печатачи,

кл. 9 апарати и инструменти за наука,

блокови за печатење

истражување, навигација, геодезија,
фотографија, кинематографија,

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски

аудиовизуелизација, оптика, мерење,
сигнализација, откривање, тестирање,

функции
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

контрола, спасување на живот и

монетарни работи; работи поврзани со
недвижности

настава;апарати и инструменти за
спроведување, префрлување,
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трансформација, собирање, регулирање

индустриско истражување; дизајн и развој

или контрола на дистрибуцијата или

на компјутерски хардвер и софтвер

употребата на електрична
енергија;апарати и инструменти за

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и
пијалок; привремено сместување

снимање, пренесување, репродукција или
обработка на звук, слики или

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиена и нега за убавина за луѓе

податоци;снимени и преземени медиуми,
компјутерски софтвер, празен дигитален

или животни; услуги за земјоделство,
хортикултура и шумарство

или аналоген медиум за снимање и

кл. 45 правни услуги; услуги за физичка

складирање;механизми за апарати за
монети;каси, пресметковни

заштита на материјална сопственост и
лица; лични и социјални услуги понудени

уреди;компјутери и компјутерски
периферни уреди;костуми за нуркање,

од други за да се задоволат потребите на
поединците.

маски за нуркачи, ушни приклучоци за
нуркачи, клипови за нос за нуркачи и

(210) TM 2020/651

пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Осигурително брокерско друштво
ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ул.

дишење за подводно пливање; против
пожарен апарат

852 бр. 62, Скопје, MK

кл. 16 хартија и картон; печатена
материја; материјал за книговодство;

(540)

фотографии; канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, освен мебел;

OMADA INSURANCE
(551) индивидуална

лепила за употреба во канцеларија или за

(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; печатена

домаќинство; материјали за цртање и
материјали за уметници; четки за бои;

материја; материјал за книговодство;

наставни материјали и упатства;
пластични чаршафи, обвивки и кеси за

фотографии; канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, освен мебел;

завиткување и пакување; тип на печатачи,
блокови за печатење

лепила за употреба во канцеларија или за
домаќинство; материјали за цртање и

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;

материјали за уметници; четки за бои;
наставни материјали и упатства;

бизнис администрација; канцелариски
функции

пластични чаршафи, обвивки и кеси за

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со

завиткување и пакување; тип на печатачи,
блокови за печатење

недвижности
кл. 37 градежна конструкција; поправка;

кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски

услуги за инсталација

функции
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

монетарни работи; работи поврзани со

активност
кл. 42 научни и технолошки услуги и

недвижности
кл. 37 градежна конструкција; поправка;

истражувања и дизајн што се однесуваат
на нив; услуги за индустриск^ анализа и

услуги за инсталација
кл. 41 образование; обезбедување на
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обука; забава; спортски и културни

истражувања и дизајн што се однесуваат

активност

на нив; услуги за индустриск^ анализа и

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајн што се однесуваат

индустриско истражување; дизајн и развој
на компјутерски хардвер и софтвер

на нив; услуги за индустриск^ анализа и
индустриско истражување; дизајн и развој

(210) TM 2020/653

(220) 29/07/2020

на компјутерски хардвер и софтвер

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија ФАУНА

(210) TM 2020/652

ЦЕНТАР ДОО Скопје Улица Мирослав

(220) 29/07/2020

Крлежа број 46, Скопје, MK

(442) 31/12/2020
(731) Осигурително брокерско друштво

(540)

ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ул.
852 бр. 62, Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, зелена
(531) 27.05.01;27.05.15;29.01.12

(591) бела, црна, жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 03.01.06;03.01.08;03.01.24;27.05.01

кл. 16 хартија и картон; печатена

(551) индивидуална
(510, 511)

материја; материјал за книговодство;
фотографии; канцелариски материјал и

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на домашни миленици, храна и

канцелариски реквизити, освен мебел;
лепила за употреба во канцеларија или за

додатоци на храна за домашни миленици,
опрема и облека за домашни миленици

домаќинство; материјали за цртање и
материјали за уметници; четки за бои;

(210) TM 2020/654

наставни материјали и упатства;

(220) 29/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за услуги КСНМ
ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 8

пластични чаршафи, обвивки и кеси за
завиткување и пакување; тип на печатачи,
блокови за печатење
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент;

ВИЗБЕГОВО 12, MK

бизнис администрација; канцелариски
функции

Орце Николов 98, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
(540)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижности
кл. 37 градежна конструкција; поправка;
услуги за инсталација
кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

(591) црвена, црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.12;27.05.24
(551) индивидуална

активност
кл. 42 научни и технолошки услуги и
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(510, 511)
кл. 9 знаци, светлечки; компјутерски

(210) TM 2020/655

програми за играње; машини за броење и
сортирање пари; механизми за апарати

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за услуги КСНМ

што се вклучуваат со паричка; неонски
натписи

ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 8
ВИЗБЕГОВО 12, MK

кл. 28 апарати за забава, автоматски и на
парички; апарати за игри на среќа; апарати

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје

за игри различни од оние адаптирани за

(540)

(220) 29/07/2020

користење со надворешни екрани или
монитори); жетони [дискови] за игри; игри
со чипови; карти за играње; картички за
бинго; картички за гребење за игри на
среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра];
машини за видео-игри; слот-машини

(591) црвена, црна, бела

[машини за игри]; тркала за рулет; чипови
за игри на среќа
кл. 35 трговија на големо и мало за знаци,

(531) 27.05.01;27.05.10;27.05.12
(551) индивидуална

светлечки; компјутерски програми за
играње; машини за броење и сортирање

(510, 511)
кл. 9 знаци, светлечки; компјутерски
програми за играње; машини за броење и

пари; механизми за апарати што се
вклучуваат со паричка; неонски натписи;

сортирање пари; механизми за апарати
што се вклучуваат со паричка; неонски

апарати за забава, автоматски и на

натписи
кл. 28 апарати за забава, автоматски и на

парички; апарати за игри на среќа; апарати
за игри различни од оние адаптирани за

парички; апарати за игри на среќа; апарати

користење со надворешни екрани или
монитори); жетони [дискови] за игри; игри

за игри различни од оние адаптирани за
користење со надворешни екрани или

со чипови; карти за играње; картички за
бинго; картички за гребење за игри на

монитори); жетони [дискови] за игри; игри
со чипови; карти за играње; картички за

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра];

бинго; картички за гребење за игри на
среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра];

машини за видео-игри; слот-машини
[машини за игри]; тркала за рулет и чипови

машини за видео-игри; слот-машини

за игри на среќа
кл. 41 забава; изнајмување опрема за

[машини за игри]; тркала за рулет; чипови
за игри на среќа

играње; казина [коцкање] (обезбедување
опрема во казина); коцкање [играње за

кл. 35 трговија на големо и мало за знаци,
светлечки; компјутерски програми за

пари]; обезбедување видео автомати за

играње; машини за броење и сортирање
пари; механизми за апарати што се

забава; организирање лотарии; услуги на
игри што се обезбедуваат он-лајн од една

вклучуваат со паричка; неонски натписи;

информатичка мрежа
кл. 43 бифеа; кафетерии [експрес

апарати за забава, автоматски и на
парички; апарати за игри на среќа; апарати

ресторани]; служење храна и пијалаци;
снек-барови; услуги во барови

за игри различни од оние адаптирани за
користење со надворешни екрани или
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монитори); жетони [дискови] за игри; игри

цели

со чипови; карти за играње; картички за

кл. 35 малопродажни услуги кои

бинго; картички за гребење за игри на
среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра];

вклучуваат заштитни маски за лице за немедицински цели, заштитни маски за

машини за видео-игри; слот-машини
[машини за игри]; тркала за рулет и чипови

намалување на вдишаните контаминанти,
маски за прашина и маски за загадување

за игри на среќа
кл. 41 забава; изнајмување опрема за

на воздухот, и медицински маски;сите од
претходно наведените маски се за

играње; казина [коцкање] (обезбедување

филтрирање на микроби, полен, бактерии,

опрема во казина); коцкање [играње за
пари]; обезбедување видео автомати за

влага и индустриска прашина

забава; организирање лотарии; услуги на
игри што се обезбедуваат он-лајн од една

(210) TM 2020/666

(220) 31/07/2020

информатичка мрежа
кл. 43 бифеа; кафетерии [експрес

(442) 31/12/2020
(731) OHLONE PRESS, LLLC 1830
Leavenworth Street, San Francisco,

ресторани]; служење храна и пијалаци;

California 94109, US

снек-барови; услуги во барови

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

(210) TM 2020/665

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје

(220) 31/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) OHLONE PRESS, LLLC 1830
Leavenworth Street, San Francisco,

(540)

Vogmask

California 94109, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

кл. 9 заштитни маски, што не се за

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје

вештачко дишење
кл. 10 заштитни маски за вештачко

(540)

дишење, санитарни маски за медицински
цели
кл. 35 малопродажни услуги кои
вклучуваат заштитни маски за лице за немедицински цели, заштитни маски за
намалување на вдишаните контаминанти,
маски за прашина и маски за загадување
на воздухот, и медицински маски;сите од
претходно наведените маски се за

(531) 26.11.06;26.11.09;27.05.01
(551) индивидуална

филтрирање на микроби, полен, бактерии,
влага и индустриска прашина

(510, 511)
кл. 9 заштитни маски, што не се за

(210) TM 2020/667

вештачко дишење
кл. 10 заштитни маски за вештачко

(220) 31/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија, услуги и посредување

дишење, санитарни маски за медицински
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МАКСАТ ДОО експорт-импорт Скопје ул.
1550 бр.25, Скопје, MK

(210) TM 2020/692

(540)

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

(220) 17/11/2020

АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ експортимпорт Скопје

(591) бела, зелена, црна
(531) 26.11.08;27.05.01;27.05.11

бул.„Партизански Одреди бр. 23, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 оптички апарати и инструменти
(210) TM 2020/668

(591) црвена, црна
(531) 26.01.03;26.11.01;27.05.17

(220) 31/07/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

(551) индивидуална
(510, 511)

трговија, услуги и посредување

кл. 16 хартија, картон и производите од

МАКСАТ ДОО експорт-импорт Скопје ул.
1550 бр.25, Скопје, MK

нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(540)

материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;
сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

(591) црна, бела, сина

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за

(531) 25.05.02;26.04.18;27.05.01
(551) индивидуална

пакување (кои не се опфатени во другите
класи); печатарски букви; клишиња

(510, 511)
кл. 9 оптички апарати и инструменти
(210) TM 2020/669

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(220) 31/07/2020

канцелариски работи

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
ТРИОС МЕДИА ДОО Скопје ул. 1550 бр.

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спорстки и културни активности

25, Визбегово, Скопје, MK

(210) TM 2020/693

(540)

(220) 17/11/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ експортимпорт Скопје
бул.„Партизански Одреди бр. 23, MK

(591) црвена, бордо, сива
(531) 27.05.01;27.05.10;29.01.12
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 обезбедување онлајн пазар за
(591) црвена, зелена, црна

купувачи и продавачи на стоки и услуги
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(531) 05.03.14;20.07.01;27.05.17

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Христо

(551) индивидуална

Татарчев бр.47ж-лок.7, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Сава
Ковачевиќ бр.47J/2-20

нив кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(540)

материјал; фотографии; канцелариски
материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; уметнички материјали;

(591) црна, жолта
(531) 27.05.24

сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);

(551) индивидуална
(510, 511)

материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за

кл. 7 машини и машински алати,
електрични алати; мотори и погонски
машини [освен за сувоземни возила];

пакување (кои не се опфатени во другите
класи); печатарски букви; клишиња

машински спојници и трансмисиски
елементи [освен за сувоземни возила];

кл. 35 рекламирање; водење на

земјоделски направи [кои не се рачни];

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

инкубатори за јајца; автоматски апарати за
продажба

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спорстки и културни активности
(210) TM 2020/742

кл. 12 возила; апарати за движење по
земја, воздух или вода
кл. 37 градежни конструкции;
инсталациски услуги

(220) 13/08/2020

(442) 31/12/2020
(731) Makpharm d.o.o. Folnegovićeva 1/A,
1000, Zagreb, HR

(210) TM 2020/768

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(220) 26/08/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за градежништво, промет
и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул.

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

Миле Поп Јорданов 50б - 1/3, 1000,
Скопје, MK

(540)

(540)

(591) темно црвена (бордо)
(531) 27.05.17

(591) црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.01.01;07.01.19;27.05.17
(551) индивидуална

кл. 5 лекови за лекување на хематолошки
болести; лекови за човечка употреба
(210) TM 2020/752

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(220) 21/08/2020

канцелариски работи
кл. 37 гадежни конструкции; поправки;

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство, сервис,
трговија и услуги МЕГА ТЕХНИКА

инсталациски услуги
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кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2020/769

(591) сина, виолетова, сива, бела
(531) 24.17.17;27.05.12

(220) 26/08/2020

(551) индивидуална

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за градежништво, промет

(510, 511)
кл. 9 апарати за обработка на податоци;

и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул.
Миле Поп Јорданов 50б - 1/3, 1000,

дискетни единици за компјутери; дискови
(компакт дискови) [меморија само за

Скопје, MK

читање]; дискови (оптички дискови);
елементи со магнетска лента за

(540)

компјутери; интегрални кола; картички
(кодирани картички),магнетни; картички со
интегрално коло [мемориски смарт

(591) црна, бела
(531) 05.01.01;07.01.19;27.05.17

картички], кодирани белегзии за
идентификација, магнетни; кодирани

(551) индивидуална

картички, магнетни; компакт дискови

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

[меморија само за читање]; компјутери;
дискетни единици за компјутери; печатачи

работење; управување со работи;
канцелариски работи

за употреба со компјутери; компјутерски
бележници; компјутерски глувчиња ;

кл. 37 гадежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

подлоги за компјутерски глувчиња;
компјутерски мемории; компјутерски

кл. 42 научни и технолошки услуги и

оперативни програми, снимени;

истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и

компјутерски периферни уреди;
компјутерски програми; софтвер што може

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2020/783

да се симнува од интернет; компјутерски
програми за играње; компјутерски
програми, снимени; компјутерски софтвер,
снимен; компјутерски тастатури;

(220) 01/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги АНЕЛ-КОМПЈУТЕРИ

компјутерско глувче [опрема за обработка

ДОО увоз-извоз Штип ул. Ванчо Прќе
бр. 12-2, Штип, MK

картички [картички со интегрално коло];
микропроцесори; монитори [компјутерски

на податоци]; лаптоп компјутери; магнетни
носачи на податоци; мемориски смарт

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

програми]; монитори [компјутерски
хардвер]; носачи на податоци (магнетни

(540)

носачи на податоци); носачи на податоци
(оптички носачи на податоци); програми
(компјутерски оперативни програми)
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снимени; програми (компјутерски програми

(731) Dow AgroSciences LLC 9330

за играње); програми (компјутерски

Zionsville Road, Indianopolis, Indiana

програми) [софтвер штоможе да се
симнува од интернет]; софтвер

46268, US

(компјутерски софтвер), снимен;
централни процесорски единици

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

[процесори]; чипови [интегрални кола];
читачи [опрема за обработка на податоци]

LORTAMA
(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање [огласување];

(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за

рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи); рекламни текстови (објавување

уништување штетници, фунгициди,

рекламни текстови); систематизација на
информации во компјутерски бази на

хербициди, и инсектициди

податоци; собирање информации во
компјутерски бази на податоци

(210) TM 2020/785

(220) 01/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Dow AgroSciences LLC 9330
Zionsville Road, Indianopolis, Indiana

кл. 42 изнајмување веб [интернет]
сервери; изнајмување компјутери;
изнајмување компјутерски програми;

46268, US

инсталирање компјутерски програми;
одржување компјутерски програми;

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

осовременување на компјутерските
програми; советување за компјутерски

(540)

TADESTA

програми; умножување компјутерски
програми; компјутерски системи
(програмирање компјутерски системи);

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерски хардвер (советување на
полето на компјутерски хардвер);

кл. 5 пестициди, препарати за
уништување штетници, фунгициди,

компјутерско програмирање; креирање и
одржување веб [интернет] страници за

хербициди, и инсектициди

други; обновување комјутерски бази на

(210) TM 2020/786

податоци; одржување (креирање и
одржување) веб [интернет] страници за

(442) 31/12/2020
(731) Liang Yongqi Unit 101, Block 2,

други; програмирање компјутерски
системи; размена на компјутерски

Hexinyajing Garden No.39, Annan Road,
Taijiang District, Fuzhou Fujian CHINA

програми и податоци [конверзија која не е
физичка]; сервери (изнајмување веб

350000, CN
(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

[интернет] сервери); советување за

(540)

компјутерски програми; советување на
полето на компјутерски хардвер
(210) TM 2020/784

(220) 01/09/2020

(220) 01/09/2020
(531) 27.05.01;27.05.17

(442) 31/12/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 25 облека, бебешки комплети [облека],

телевизиски апарати; продукција на радио

долна облека, капи, чевли, трикотажа,

и телевизиски програми; вариетеа; услуги

ракавици [облека], шалови, костими за
капење, гаќи, појаси

на оркестри; театарски изведби;
продукција на шоу програми; телевизиска

(210) TM 2020/787

забава; изнајмување сценски декор;
зоолошки градини; обезбедување спортска

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Винсент Хуг ул. Мариовска 3 бр.

опрема; позирање за уметници како
модели; услуги на подвижни библиотеки;

10/4-12, 1000, Скопје, MK

казина [коцкање] (обезбедување опрема

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков

во казина); услуги на клубови [забава или
образование]; организирање и водење

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000,
Скопје

колоквиуми; организирање и водење
конференции; организирање и водење

(540)

конгреси; услуги на дискотеки;
информирање за образование; педагошки
истражувања; известување за забави;
организирање изложби за културни или
образовни цели; услуги на здравствени
клубови; услуги на кампови за летување
[забава]; одржување претстави во живо;

(591) сива, црвена, жолта, сина, зелена,

прикажување филмови; забавишта;
организирање спортски натпревари;

тиркизна

забави (планирање забави); практична

(531) 02.01.03;02.01.23;26.01.06
(551) индивидуална

обука [демонстрирање]; опрема за музеи
(обезбедување опрема за музеи)

(510, 511)
кл. 41 академии [образование]; забава;

[претставувања, изложби]; услуги на
студија за снимање; известување за

изнајмување филмски проектори и
прибори;услуги на естрадни уметници

рекреација; изнајмување спортска опрема,
со исклучок на возила; изнајмување

[забавувачи]; филмски студија;

видеорекордери; изнајмување

организирање натпревари [образование
или забава]; курсеви за кореспонденција;

видеоленти; организирање и водење
семинари; услуги на спортски кампови;

физичко образование; изнајмување
сценски декор за приредби; услови за

организирање и водење симпозиуми;
организирање време на спортски

рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање); забава со помош на радио;

натпревари; интернати; организирање и
водење работилници [обука]; резервирање

објавување текстови, со исклучок на

места за шоу програми; синхронизација;

рекламни текстови; образовни услуги;
изнајмување звучни записи; изнајмување

организирање лотарии; организирање
балови; организирање шоу програми

кинематографски филмови; производство
на филмови; гимнастичка обука;

[импресарио услуги]; обезбедување видео
автомати за забава; изнајмување аудио

библиотеки за изнајмување книги;
објавување книги; изнајмување радио и

опрема; изнајмување уреди за
осветлување за театарска сценографија и
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телевизиски студија; изнајмување тениски

на барање; аикидо обука; изнајмување

игралишта; изнајмување видеокамери;

уметнички дела

услуги на пишување сценарија; монтажа
на видеоленти; он-лајн публикување

(210) TM 2020/788

електронски книги и списанија;
електронско издаваштво; титлување

(442) 31/12/2020
(731) Винсент Хуг ул. Мариовска 3 бр.

филмови; услуги на игри што се
обезбедуваат он-лајн од една

10/4-12, 1000, Скопје, MK

информатичка мрежа; обезбедување

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков

услуги за караоке; услуги на компонирање
музика; обезбедување електронски он-лајн

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000,
Скопје

публикации што не можат да се
даунлодираат; фотографски репортажи;

(540)

(220) 02/09/2020

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

фотографија; професионално насочување
[совети во врска со образованието и
оспособувањето]; услуги на репортери;
преведување; толкување јазик со знаци;
снимање видеоленти; микрофилмување
[снимање микрофилмови]; продавање
билети [забава]; пишување текстови што
не се рекламни текстови; организирање и
водење концерти; калиографски услуги;
дизајнерски услуги што не се за рекламни

(591) сива, црвена, жолта, сина, зелена,
тиркизна

цели; организирање модни ревии за
забавни цели; обука [тренирање];

(531) 02.01.03;02.01.23;26.01.06
(551) индивидуална

изнајмување спортски терени;
изнајмување диск-џокеј; услуги за

(510, 511)
кл. 41 академии [образование]; забава;

толкување; услуги за вокална
преквалификација; продукција на музика;

изнајмување филмски проектори и

изнајмување играчки; изнајмување опрема

прибори;услуги на естрадни уметници
[забавувачи]; филмски студија;

за играње; школски образовни услуги;
обезбедување користење онлајн музика,

организирање натпревари [образование
или забава]; курсеви за кореспонденција;

која не може да се преземе; обезбедување
користење онлајн видеа, кои не може да

физичко образование; изнајмување
сценски декор за приредби; услови за

се преземат; подучување; услуги на обука
кои се даваат преку симулатори; ставање

рекреирање (обезбедување услови за

на располагање на филмови, кои не можат

рекреирање); забава со помош на радио;
објавување текстови, со исклучок на

да се преземаат, по пат на услуги на
пренос на видео записи на барање;

рекламни текстови; образовни услуги;
изнајмување звучни записи; изнајмување

ставање на расплагање на телевизиски
програми, кои не можат да се преземат, по

кинематографски филмови; производство
на филмови; гимнастичка обука;

пат на услуги на пренос на видео записи

библиотеки за изнајмување книги;
објавување книги; изнајмување радио и
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телевизиски апарати; продукција на радио

телевизиски студија; изнајмување тениски

и телевизиски програми; вариетеа; услуги

игралишта; изнајмување видеокамери;

на оркестри; театарски изведби;
продукција на шоу програми; телевизиска

услуги на пишување сценарија; монтажа
на видеоленти; он-лајн публикување

забава; изнајмување сценски декор;
зоолошки градини; обезбедување спортска

електронски книги и списанија;
електронско издаваштво; титлување

опрема; позирање за уметници како
модели; услуги на подвижни библиотеки;

филмови; услуги на игри што се
обезбедуваат он-лајн од една

казина [коцкање] (обезбедување опрема

информатичка мрежа; обезбедување

во казина); услуги на клубови [забава или
образование]; организирање и водење

услуги за караоке; услуги на компонирање
музика; обезбедување електронски он-лајн

колоквиуми; организирање и водење
конференции; организирање и водење

публикации што не можат да се
даунлодираат; фотографски репортажи;

конгреси; услуги на дискотеки;
информирање за образование; педагошки

фотографија; професионално насочување
[совети во врска со образованието и

истражувања; известување за забави;

оспособувањето]; услуги на репортери;

организирање изложби за културни или
образовни цели; услуги на здравствени

преведување; толкување јазик со знаци;
снимање видеоленти; микрофилмување

клубови; услуги на кампови за летување
[забава]; одржување претстави во живо;

[снимање микрофилмови]; продавање
билети [забава]; пишување текстови што

прикажување филмови; забавишта;
организирање спортски натпревари;

не се рекламни текстови; организирање и
водење концерти; калиографски услуги;

забави (планирање забави); практична

дизајнерски услуги што не се за рекламни

обука [демонстрирање]; опрема за музеи
(обезбедување опрема за музеи)

цели; организирање модни ревии за
забавни цели; обука [тренирање];

[претставувања, изложби]; услуги на
студија за снимање; известување за

изнајмување спортски терени;
изнајмување диск-џокеј; услуги за

рекреација; изнајмување спортска опрема,
со исклучок на возила; изнајмување

толкување; услуги за вокална
преквалификација; продукција на музика;

видеорекордери; изнајмување

изнајмување играчки; изнајмување опрема

видеоленти; организирање и водење
семинари; услуги на спортски кампови;

за играње; школски образовни услуги;
обезбедување користење онлајн музика,

организирање и водење симпозиуми;
организирање време на спортски

која не може да се преземе; обезбедување
користење онлајн видеа, кои не може да

натпревари; интернати; организирање и
водење работилници [обука]; резервирање

се преземат; подучување; услуги на обука
кои се даваат преку симулатори; ставање

места за шоу програми; синхронизација;

на располагање на филмови, кои не можат

организирање лотарии; организирање
балови; организирање шоу програми

да се преземаат, по пат на услуги на
пренос на видео записи на барање;

[импресарио услуги]; обезбедување видео
автомати за забава; изнајмување аудио

ставање на расплагање на телевизиски
програми, кои не можат да се преземат, по

опрема; изнајмување уреди за
осветлување за театарска сценографија и

пат на услуги на пренос на видео записи
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на барање; аикидо обука; изнајмување

опрема; позирање за уметници како

уметнички дела

модели; услуги на подвижни библиотеки;

(210) TM 2020/789

казина [коцкање] (обезбедување опрема
во казина); услуги на клубови [забава или

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Винсент Хуг ул. Мариовска 3 бр.

образование]; организирање и водење
колоквиуми; организирање и водење

10/4-12, 1000, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР

конференции; организирање и водење
конгреси; услуги на дискотеки;

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков

информирање за образование; педагошки

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000,
Скопје

истражувања; известување за забави;
организирање изложби за културни или

(540)

образовни цели; услуги на здравствени
клубови; услуги на кампови за летување
[забава]; одржување претстави во живо;
прикажување филмови; забавишта;
организирање спортски натпревари;

(591) сива, црвена, жолта, сина, зелена,

забави (планирање забави); практична
обука [демонстрирање]; опрема за музеи

тиркизна
(531) 27.05.01

(обезбедување опрема за музеи)
[претставувања, изложби]; услуги на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 академии [образование]; забава;

студија за снимање; известување за
рекреација; изнајмување спортска опрема,

изнајмување филмски проектори и
прибори;услуги на естрадни уметници

со исклучок на возила; изнајмување
видеорекордери; изнајмување
видеоленти; организирање и водење

[забавувачи]; филмски студија;
организирање натпревари [образование

семинари; услуги на спортски кампови;
организирање и водење симпозиуми;

или забава]; курсеви за кореспонденција;
физичко образование; изнајмување
сценски декор за приредби; услови за

организирање време на спортски
натпревари; интернати; организирање и

рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање); забава со помош на радио;

водење работилници [обука]; резервирање
места за шоу програми; синхронизација;
организирање лотарии; организирање

објавување текстови, со исклучок на
рекламни текстови; образовни услуги;

балови; организирање шоу програми
[импресарио услуги]; обезбедување видео

изнајмување звучни записи; изнајмување
кинематографски филмови; производство
на филмови; гимнастичка обука;

автомати за забава; изнајмување аудио
опрема; изнајмување уреди за

библиотеки за изнајмување книги;
објавување книги; изнајмување радио и

осветлување за театарска сценографија и
телевизиски студија; изнајмување тениски
игралишта; изнајмување видеокамери;

телевизиски апарати; продукција на радио
и телевизиски програми; вариетеа; услуги

услуги на пишување сценарија; монтажа
на видеоленти; он-лајн публикување

на оркестри; театарски изведби;
продукција на шоу програми; телевизиска
забава; изнајмување сценски декор;

електронски книги и списанија;
електронско издаваштво; титлување

зоолошки градини; обезбедување спортска
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филмови; услуги на игри што се

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,

обезбедуваат он-лајн од една

Скопје, MK

информатичка мрежа; обезбедување
услуги за караоке; услуги на компонирање

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

музика; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се

Скопје
(540)

даунлодираат; фотографски репортажи;
фотографија; професионално насочување
[совети во врска со образованието и
оспособувањето]; услуги на репортери;
преведување; толкување јазик со знаци;
снимање видеоленти; микрофилмување
[снимање микрофилмови]; продавање

(591) зелена, сива, бела
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална

билети [забава]; пишување текстови што
не се рекламни текстови; организирање и

(510, 511)

водење концерти; калиографски услуги;

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

дизајнерски услуги што не се за рекламни
цели; организирање модни ревии за

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

забавни цели; обука [тренирање];
изнајмување спортски терени;

користат во индустијата, лепило,

изнајмување диск-џокеј; услуги за
толкување; услуги за вокална

препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со

преквалификација; продукција на музика;

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи за

изнајмување играчки; изнајмување опрема
за играње; школски образовни услуги;

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

обезбедување користење онлајн музика,
која не може да се преземе; обезбедување

маси (разложувачи на пластични маси),

користење онлајн видеа, кои не може да
се преземат; подучување; услуги на обука

производи за конзервирање цемент со
исклучок на бои и масла), производи за

кои се даваат преку симулатори; ставање

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла

на располагање на филмови, кои не можат
да се преземаат, по пат на услуги на

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

пренос на видео записи на барање;
ставање на расплагање на телевизиски

материјали за обвивање за заптисување и

програми, кои не можат да се преземат, по
пат на услуги на пренос на видео записи

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

на барање; аикидо обука; изнајмување

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

уметнички дела
(210) TM 2020/790

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,
198

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

бетон, фасади што не се од метал за

изолација на градби против влага,

градба

материјали изолатори, изолациони облоги

(210) TM 2020/791

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,

обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за

Скопје, MK

градба

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(210) TM 2020/792

Скопје
(540)

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и

(220) 02/09/2020

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) зелена, сива, бела
(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, сива, бела

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

(531) 26.13.25;27.05.17
(551) индивидуална

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

користат во индустијата, лепило,

пластични материјали во сурова состојба,

препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи за

користат во индустијата, лепило,
препарати за постигнување

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

маси (разложувачи на пластични маси),

за сврзување (зрна и прав), производи за

производи за конзервирање цемент со
исклучок на бои и масла), производи за

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање цемент со

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

исклучок на бои и масла), производи за
конзервирање ѕидови со искпучок на бои и

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

кл. 17 пресувани пластични материјали

масла
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што се користат во производството,

исклучок на бои и масла), производи за

материјали за обвивање за заптисување и

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

масла
кл. 17 пресувани пластични материјали

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

градежни табли што не се од метал,

изолација на градби против влага,

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

материјали изолатори, изолациони облоги
што не се од метал

бетон, фасади што не се од метал за
градба

кл. 19 неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал,

(210) TM 2020/793

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

бетон, фасади што не се од метал за

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK

(210) TM 2020/794

градба
(220) 02/09/2020

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

Скопје

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,

(540)

Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

(591) зелена, сива, бела
(531) 26.13.25;27.05.17

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,

(591) петролеј зелена, црна, бела

адхезиви (лепливи материи) што се
користат во индустијата, лепило,

(531) 26.13.25;26.15.09;27.05.17
(551) индивидуална

препарати за постигнување

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,

за сврзување (зрна и прав), производи за
конзервирање бетон, хемиски производи

адхезиви (лепливи материи) што се

за проветрување на бетонот, пластични

користат во индустијата, лепило,
препарати за постигнување

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање цемент со

водонепропустливост на цементот со
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исклучок на бои и масла, керамички смеси

кл. 1 хемиски производи за индустријата,

за сврзување (зрна и прав), производи за

пластични материјали во сурова состојба,

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање цемент со

користат во индустијата, лепило,
препарати за постигнување

исклучок на бои и масла), производи за
конзервирање ѕидови со искпучок на бои и

водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

масла

за сврзување (зрна и прав), производи за

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

материјали за обвивање за заптисување и
за изолација, изолатори, непропустливи

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање цемент со

материјали за задржување топлина,
изолација на градби против влага,

исклучок на бои и масла), производи за
конзервирање ѕидови со искпучок на бои и

материјали изолатори, изолациони облоги

масла

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,

материјали за обвивање за заптисување и
за изолација, изолатори, непропустливи

обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за

материјали за задржување топлина,
изолација на градби против влага,

градба

материјали изолатори, изолациони облоги

(210) TM 2020/795

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,

обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за

Скопје, MK

градба

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(210) TM 2020/796

Скопје
(540)

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и

(220) 02/09/2020

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

(591) петролеј зелена, црна, бела
(531) 26.13.25;26.15.09;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) петролеј зелена, црна, бела

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(531) 26.13.25;26.15.09;27.05.17

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
(540)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

(591) петролеј зелена, црна, бела
(531) 26.13.25;26.15.09;27.05.17

користат во индустијата, лепило,

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи за

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

користат во индустијата, лепило,

маси (разложувачи на пластични маси),

препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со

производи за конзервирање цемент со
исклучок на бои и масла), производи за

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи за

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

маси (разложувачи на пластични маси),

материјали за обвивање за заптисување и

производи за конзервирање цемент со
исклучок на бои и масла), производи за

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

материјали за обвивање за заптисување и

градежни табли што не се од метал,

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

бетон, фасади што не се од метал за
градба
(210) TM 2020/797

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

(220) 02/09/2020

градежни табли што не се од метал,

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за
градба

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK

(210) TM 2020/798

(220) 02/09/2020
(442) 31/12/2020
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(731) Друштво за производство и

што не се од метал

трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

кл. 19 неметални градежни материјали,

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

обвивки што не се од метал за градби,
бетон, фасади што не се од метал за

Скопје
(540)

градба
(210) TM 2020/799

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
(591) окер, портокалова, виолетова,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

циклама, црна, бела
(531) 26.04.08;27.05.17

Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се
користат во индустијата, лепило,

(591) окер, портокалова, виолетова,
циклама, црна, бела

препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со

(531) 26.04.08;27.05.17
(551) индивидуална

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи за
конзервирање бетон, хемиски производи

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

за проветрување на бетонот, пластични
маси (разложувачи на пластични маси),

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,

производи за конзервирање цемент со
исклучок на бои и масла), производи за

адхезиви (лепливи материи) што се
користат во индустијата, лепило,
препарати за постигнување

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла
кл. 17 пресувани пластични материјали

водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

за сврзување (зрна и прав), производи за
конзервирање бетон, хемиски производи

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

за проветрување на бетонот, пластични
маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање цемент со

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

исклучок на бои и масла), производи за
конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
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масла

за проветрување на бетонот, пластични

кл. 17 пресувани пластични материјали

маси (разложувачи на пластични маси),

што се користат во производството,
материјали за обвивање за заптисување и

производи за конзервирање цемент со
исклучок на бои и масла), производи за

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

што не се од метал

материјали за обвивање за заптисување и

кл. 19 неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал,

за изолација, изолатори, непропустливи
материјали за задржување топлина,

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

бетон, фасади што не се од метал за
градба

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,
градежни табли што не се од метал,

(210) TM 2020/800

тавани што не се од метал, цемент,
обвивки што не се од метал за градби,

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

бетон, фасади што не се од метал за
градба

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK

(210) TM 2020/801

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(220) 02/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство и
трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

Скопје ул. Борис Трајковски бр. 94,
Скопје, MK

(540)

(591) окер, портокалова, виолетова,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

циклама, црна, бела
(531) 26.04.08;27.05.17

(540)

Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,

(591) окер, портокалова, виолетова,
циклама, црна, бела

пластични материјали во сурова состојба,
хемиски материи за конзервирање,

(531) 26.04.08;27.05.17
(551) индивидуална

адхезиви (лепливи материи) што се
користат во индустијата, лепило,

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
пластични материјали во сурова состојба,

препарати за постигнување
водонепропустливост на цементот со
исклучок на бои и масла, керамички смеси

хемиски материи за конзервирање,
адхезиви (лепливи материи) што се

за сврзување (зрна и прав), производи за
конзервирање бетон, хемиски производи

користат во индустијата, лепило,
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препарати за постигнување

место, печатени материјали, материјали

водонепропустливост на цементот со

за поврзување на книги, фотографии,

исклучок на бои и масла, керамички смеси
за сврзување (зрна и прав), производи за

канцелариски материјал, лепила за
канцелариски и домашни потреби,

конзервирање бетон, хемиски производи
за проветрување на бетонот, пластични

материјал за уметници, четки за боење,
машини за пишување и канцелариски

маси (разложувачи на пластични маси),
производи за конзервирање цемент со

реквизити (освен мебел), материјали за
обуки и настава (освен апарати),

исклучок на бои и масла), производи за

пластични материјали за пакување (не

конзервирање ѕидови со искпучок на бои и
масла

спомнати на друго место), букви за
печатење, блокови за печатење

кл. 17 пресувани пластични материјали
што се користат во производството,

кл. 28 играчки, игри и предмети за игра,
коли-играчки, возила - иргачки, мали

материјали за обвивање за заптисување и
за изолација, изолатори, непропустливи

модели на коли, мали модели на возила,
комплет за моделирање на мали коли и

материјали за задржување топлина,

возила, божикни играчки, образовни

изолација на градби против влага,
материјали изолатори, изолациони облоги

играчки, играчки за педучилишно
образование, електронски играчки

што не се од метал
кл. 19 неметални градежни материјали,

кл. 35 рекламирање, деловен менаџмент,
деловна администрација, функции на

градежни табли што не се од метал,
тавани што не се од метал, цемент,

канцеларија, продажба на мало и големо и
продажба преку интернет на играчки, игри

обвивки што не се од метал за градби,

и предмети за игра

бетон, фасади што не се од метал за
градба

(210) TM 2020/804

(210) TM 2020/803

(220) 03/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) May Cheong Toy Products Factory

(442) 31/12/2020
(731) GOODWILL TRADEMARKS PTE.

Limited 7/F., East Wing Tsim Sha Tsui
Centre, 66 Mody Road, Tsimshatsui East

LTD., 3 Anson Road, #27-01 Springleaf

Kowloon, HK

Tower, Singapore 079909, SG

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/09/2020

(540)

(591) црна, бела

(591) црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.02

(531) 27.05.03;27.05.17
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и добра направени

кл. 16 хартија, картон и добра направени
од овие материјали неспомнати на друго

од овие материјали неспомнати на друго
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место, печатени материјали, материјали

употреба; дезинфициенси; гелови за

за поврзување на книги, фотографии,

дезинфекција; дезинфекциони стапчиња;

канцелариски материјал, лепила за
канцелариски и домашни потреби,

сапуни за дезинфекција
кл. 9 заштитни маски; маски за дишење;

материјал за уметници, четки за боење,
машини за пишување и канцелариски

заштитни шлемови; заштитни визири;
работнички заштитни маски за лице;

реквизити (освен мебел), материјали за
обуки и настава (освен апарати),

облека и заштитни уреди за лична
употреба против незгоди; заштитни

пластични материјали за пакување (не

ракавици; заштитни очила; заштитни

спомнати на друго место), букви за
печатење, блокови за печатење

одела
кл. 10 медицински маски; заштитни визири

кл. 28 играчки, игри и предмети за игра,
коли-играчки, возила - иргачки, мали

за медицинска употреба
кл. 35 огласување; водење на работење;

модели на коли, мали модели на возила,
комплет за моделирање на мали коли и

управување со работи; канцелариски
работи; водење дејност; водење на

возила, божикни играчки, образовни

комерцијални работи; рекпамирање;

играчки, играчки за педучилишно
образование, електронски играчки.

ширење на рекпамен материјал,
проспекти, печатени примероци; рекпамни

кл. 35 рекламирање, деловен менаџмент,
деловна администрација, функции на

огласи; објавување рекламни текстови;
организирање дејности; проучување на

канцеларија, продажба на мало и големо и
продажба преку интернет на играчки, игри

пазарот (маркетинг); комерцијална
администрација; услуги при продажба на

и предмети за игра

големо и мало и увоз-извоз со средства за

(210) TM 2020/805

дезинфекција, дезинфекциони средства за
хигиенска употреба, дезинфициенси,

(220) 03/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) МАКСИГАРД ДОО ул. Партизанска

гелови за дезинфекција, дезинфекциони
стапчиња, сапуни за дезинфекција,

бр. 3, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

заштитни маски, маски за дишење,
заштитни шлемови, заштитни визири,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

работнички заштитни маски за лице,

(540)

облека и заштитни уреди за лична
употреба против незгоди, заштитни
ракавици, заштитни очила, заштитни
одела, медицински маски, заштитни
визири за медицинска употреба
(210) TM 2020/806

(220) 31/08/2020

(531) 24.01.15

(442) 31/12/2020
(731) Божо Павковиќ and Станислава

(551) индивидуална
(510, 511)

Шаровиќ-Павковиќ ул. Васил Ѓоргов бр.
22-38, Скопје, MK and ул. Капиштец бр.

кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони средства за хигиенска

20, Скопје, MK

(591) сина, сива, црна
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(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.

производи од нив кои не се опфатени со

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

другите класи; кожа од животни; куфери и

(540)

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи; текстил и текстилни производи,
кои не се опфатени со другите класи;
покривки за кревети; покривки за маси;
облека, обувки и капи
(210) TM 2020/807

(220) 01/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ
БИТОЛА ул. Никола Тесла бр. 42,
(531) 05.09.15
(551) индивидуална

Битола, MK
(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив

ПРИЈАТЕЛИ
(551) индивидуална

кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

(510, 511)
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска и
куќна употреба; материјали што ги

опфатени со другите класи; живи животни;
свежо овошје и зеленчук; семиња;

користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски

природни билки и цвеќиња; храна за
животни; слад

прибор (освен мебел); материјали за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (кои не се

(210) TM 2020/808

опфатени во другите класи); видови
печатари; печатарски букви; блокови за

(442) 31/12/2020
(731) Henan Yadu Industrial Co., Ltd No.
234, Jianpu West Road, Puxi District,

печатење, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и

(220) 04/09/2020

Changyuan City, Henan Province, CN
(740) Друштво за застапување од областа

производи од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки
производи

(540)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети; покривки за маси
кл. 25 облека, обувки и капи

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; трговија на големо и

кл. 5 кутии за прва помош,
полни;медицински алкохол;дезинфекциони

мало со кожа и имитација на кожа и
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средства за хигиенски

облека, обувки, капи, чорапи; спортски

намени;самолепливи траки за медицинска

чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна

употреба;пелени-гаќи за бебиња;завои,
медицински;гази за завој;преврски за очи

облека; долна облека за жени; корсети;
боди; долна облека за апсорбирање пот;

за медицинска употреба;сунѓери за
рани;стапчиња со памук за земање

костуми за капење; гаќички за капење;
пижами, бањарки, гаќи, градници, килоти,

брисеви за медицински цели

комбинезони, маици, трикотажа, хеланки

(210) TM 2020/810

(210) TM 2020/811

(220) 04/09/2020

(220) 04/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

(442) 31/12/2020
(731) FREZYDERM S.A. 75, Menandrou

трговија на големо и мало и услуги ТРИ
СТАР Т.К.М. ДООЕЛ Скопје ул.

street, GR 104-37, Athens, GR

Самоилова бр. 116, 1000, Скопје, MK

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(540)

RECTANAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински средства за чистење
за цели на интимна лична хигиена;

(531) 27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)

марамчиња импрегнирани со средство за
чистење на кожа; стипси за козметички

кл. 24 текстил и замена за текстил; платно

цели; немедицински масти (мелеми)
против хемороиди кои содржат билни

за домаќинства; завеси од текстил или
пластика, постелнина, чаршафи, завеси,

состојки; козметички препарати за сува

платна, материјали, крпи, прекривки за
кревети, прекривки за мебел, ткаенини,

кожа во тек на бременост
кл. 5 фармацевтски препарати за

трикотажа, ќебиња
кл. 25 облека, обувки, капи, чорапи;

третирање на епидермални проблеми;
масти за хемороиди; супозитории против

спортски чорапи; кратки чорапи;

хемороиди; медикаментозни препарати за
третман на кожа; марамчиња

хулахопки; долна облека; долна облека за
жени; корсети; боди; долна облека за

импрегнирани со фармацевтски лосиони;

апсорбирање пот; костуми за капење;
гаќички за капење; пижами, бањарки, гаќи,

масти против чешање; креми против
чешање; фармацевтски препарати за

градници, килоти, комбинезони, маици,
трикотажа, хеланки

третирање на сува кожа предизвикана од
бременост; фармацевтски препарати за

кл. 35 рекламирање; услуги при продажба

превенција од дамки на кожа за време на
бременост

на големо и мало со: текстил и замена за
текстил; платно за домаќинства; Завеси од
текстил или пластика, постелнина,
чаршафи, завеси, платна, материјали,

(210) TM 2020/814

(220) 09/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) EKOM Dooel 2-ra Makedonska
brigada 86/24-5, 1000, Skopje, MK

крпи, прекривки за кревети, прекривки за
мебел, ткаенини, трикотажа, ќебиња,
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(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

GÜLTAÇ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 производи од текстил
(210) TM 2020/815

(220) 10/09/2020

(591) виолетова, сина, зелена, бела
(531) 03.01.14;03.01.24;27.05.01

(442) 31/12/2020
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд ул.

(551) индивидуална

Батајнички друм бб, Београд, RS

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции

FLONIVIN

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

(551) индивидуална

материјали за пломбирање заби и

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за

штетници, фунгициди, хербициди

бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

(210) TM 2020/820

(220) 10/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) The Procter & Gamble Company One

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio
45202, US

(210) TM 2020/817

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,

(220) 10/09/2020

Скопје

(442) 31/12/2020
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд ул.

(540)

Батајнички друм бб, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)
(591) виолетова
(531) 24.17.15;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи;диететски
препарати за медицинска употреба,
додатоци на исхрана за медицинска
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употреба; фластери, материјали за

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

завиткување, адхезивни фластери за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

медицинска употреба; медицински креми;
масла и масти и деривати на масла и

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

масти за медицинска употреба, рибино
масло

(540)

(210) TM 2020/830

(220) 14/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R1052200, Свети Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 26.11.12;26.13.25

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

(591) бела, жолта, црвена, сина, кафена,

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

црна
(531) 08.01.10;27.05.01

тутун (кои не се користат во медицински

(551) индивидуална
(510, 511)

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи
хартија за цигари и туби, филтери за

кл. 30 производи од тесто и слатки;

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

слаткарски производи, колачиња, чајни
колачиња, бисквити, кекси

мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња одтутун, производи одтутун за

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето;управување со

загревање, електронски уреди и нивни

работата;групирање во корист на други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно

делови за загревање на цигари или тутун
со цел за ослободување на аеросоли кои

да гледаат и ги купуваат овие стоки;услуги

содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;

при увоз-извоз и продажба на големо и
мало со: производи од тесто и

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

слатки;слаткарски производи, колачиња,
чајни колачиња, бисквити, кекси
(210) TM 2020/833

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

(220) 15/09/2020
(442) 31/12/2020

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

(300) 35243 28/08/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
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се вклучени во класата 34; апарати за

средства за белење и други супстанции за

гаснење на загреани цигари и пури како и

перење; препарати за чистење, полирање,

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари; заштитни

триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски, медицински и

кутии, декоративни маски и кутии за
носење за електронски цигари, уреди за

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска

загревање на тутун и електронски уреди за
пушење; носачи за во автомобил и држачи

храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

за во автомобил за електронски цигари, за

храна за бебиња; додатоци во исхраната

уреди за загревање на тутун и за
електронски уреди за пушење; садови за

за луѓе и животни; фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на

отпадоци од употребени загреани
стапчиња од тутун; средства за чистење,

заби, забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

препарати за чистење, прибор за чистење
и четки за чистење на електронски цигари,

на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

уреди за загревање на тутун и електронски

производство на пареа, варење [готвење],

уреди за пушење

ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни

(210) TM 2020/835

намени
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

(220) 15/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за
производство, промет и услуги увоз-

книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски

извоз АД с. Бојане Општина Сарај

предмети, освен мебел; лепила за

Населено место без уличен систем с.
Бојане, Сарај, MK

канцелариска и куќна употреба;
материјали за сликање и материјали за

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

уметници; сликарски четки; материјали за
обука и настава; пластични листови,

1000, Скопје
(540)

фолии и кеси за завиткување и пакување;
печатарски букви, клишиња
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 и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи

(591) црвена, бела, црна, зелена, сина

од жита; леб, производи одтесто и слатки;

(531) 06.01.02;26.01.16;27.05.02
(551) индивидуална

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашокза печење; сол; оцет, сосови [како

(510, 511)

мирудии]; мраз [замрзната вода]
кл. 32 пива; минерална и сода вода и

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни
препарати; немедицински забни пасти;

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

парфимерија, есенцијални масла;
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препарати за производство на пијалоци

медицинска или ветеринарна употреба,

кл. 35 рекламирање; водење на

храна за бебиња; додатоци во исхраната

работење; управување со работи;
канцелариски работи; продажба на големо

за луѓе и животни; фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на

и мало на: хигиенски и козметички
препарати; медицински и ветеринарни

заби, забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

препарати; апарати за осветлување и
греење; хартија и картон; прехрамбени

на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

производи; алкохолни и безалкохолни

производство на пареа, варење [готвење],

пијалоци; апарати за домаќинство и
садови за готвење; текстилни производи;

ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни

облека и обивки; производи за возила и
нивно одржување; материали и алати за

намени
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

градежништво
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски

стоки; организирање патувања

предмети, освен мебел; лепила за

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци;привремено сместување

канцелариска и куќна употреба;
материјали за сликање и материјали за

(210) TM 2020/836

(220) 15/09/2020

уметници; сликарски четки; материјали за
обука и настава; пластични листови,

(442) 31/12/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за

фолии и кеси за завиткување и пакување;
печатарски букви, клишиња

производство, промет и услуги увоз-

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

извоз АД с. Бојане Општина Сарај
Населено место без уличен систем с.

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,

Бојане, Сарај, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи

(540)

од жита; леб, производи одтесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашокза печење; сол; оцет, сосови [како

DAUTI KOMERC
(551) индивидуална

мирудии]; мраз [замрзната вода]
кл. 32 пива; минерална и сода вода и

(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

препарати; немедицински забни пасти;
парфимерија, есенцијални масла;

препарати за производство на пијалоци

средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

триење и нагризување

канцелариски работи; продажба на големо
и мало на: хигиенски и козметички

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни

препарати; медицински и ветеринарни
препарати; апарати за осветлување и

препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за
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греење; хартија и картон; прехрамбени

ориз; тапиока и саго; брашно и производи

производи; алкохолни и безалкохолни

од жита; леб, производи одтесто и слатки;

пијалоци; апарати за домаќинство и
садови за готвење; текстилни производи;

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашокза печење; сол; оцет, сосови [како

облека и обивки; производи за возила и
нивно одржување; материали и алати за

мирудии]; мраз [замрзната вода]

градежништво
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

(210) TM 2020/838

(220) 15/09/2020

стоки; организирање патувања

(442) 31/12/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
пијалоци;привремено сместување

производство, промет и услуги увозизвоз АД с. Бојане Општина Сарај

(210) TM 2020/837

Населено место без уличен систем с.
Бојане, Сарај, MK

(220) 15/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

производство, промет и услуги увоз-

1000, Скопје

извоз АД с. Бојане Општина Сарај
Населено место без уличен систем с.

(540)

Бојане, Сарај, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, црна, зелена, кафена
(531) 05.09.03;08.07.05;19.03.03
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 компири (снегулки од компири)
кл. 30 смеса за инстант пире од компир
(591) црвена, сина, бела, црна, зелена,

(210) TM 2020/839

(220) 15/09/2020

кафена, жолта
(531) 06.01.02;26.01.16;26.07.07

(442) 31/12/2020
(731) Сулејдин Касами ул. Никола

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

Петров бр. 6, Бутел, Скопје, MK
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,

(540)

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
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конци, вез, патенти (затварачи), копчиња,
тантелн и секаков вид на игли
(210) TM 2020/841

(220) 15/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,
трговија, услуги и угостителство
КУЧИНА ПИЦА ДООЕЛ увоз-извоз

(591) црна, бела, розева, жолта, кафена,
портокалова

Скопје ул. Васил Главинов бр. 14,

(531) 02.03.08;02.03.23;27.05.01
(551) индивидуална

Скопје, MK

(510, 511)

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 35 продажба на големо и мало на
облека, обувки и капи; женска машка и

(540)

облека за деца; облека за бебиња, долна
облека
(210) TM 2020/840

(220) 15/09/2020

(591) црна, зелена

(442) 31/12/2020
(731) Омер Касами and Муса Касами ул.
Никола Петров бр. 6, Бутел, Скопје, MK

(531) 05.03.13;11.01.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од тесто - пици

and ул. Никола Петров бр. 18А, Бутел,
Скопје, MK

кл. 39 испорака на храна и пијалоци

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

подготвени за конзумирање
кл. 43 услуги за подготвување на храна и

1000, Скопје

пијалоци; пицерии

(540)

(210) TM 2020/844

(220) 16/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Henan Yadu Industrial Co., Ltd
No.234 Jianpu West Road, Puxi District,
Changyuan City, Henan Province China,
XX
(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул.

(591) црна, златна

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

(531) 25.01.15;26.01.18;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на
текстил и текстилни матерјали, покривачи
за
кревети и маси, постави, шамии, кебиња;

(591) црна, бела
(531) 27.05.01;27.05.17
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(551) индивидуална

(210) TM 2020/853

(510, 511)
кл. 10 катетри, термоелектрични облоги
(хирургија) санитарна маска за

(442) 31/12/2020
(731) Kalceks, Joint Stock company 53,
Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV

медицински цели, ракавици за медицински
цели, облека особено за операциони сали,

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

маска за употреба од медицински
персонал, материјали за шиење,

(540)

(220) 17/09/2020

еластични завои, термометри за
медицински цели, чаршави за болнички
кревети
кл. 35 презентација на стоки за
комуникација преку медиуми, за
малопродажни цели, комерцијална
администрација на лиценцирање на стоки

(591) бела, зелена, сина, црна,

и услуги на други лица, набавки услуги за

портокалова
(531) 26.04.16;26.13.25

други (набавка на стоки и услуги за други
бизниси) изнајмување на автомати,

(551) индивидуална
(510, 511)

малопродажни сервиси за фармацевтски,
ветеринарни и санитарни препарати и

кл.

5

фармацевтски

медицински материјали, услуги на големо
за фармацевтски, ветеринарни и

производи

санитарни препарати и медицински

(210) TM 2020/854

материјали, анализа на цени на
трошоците, административни услуги за

и

ветеринарни

(220) 17/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Kalceks, Joint Stock company 53,
Krustpils Street, LV-1057, Riga, LV

медицински упати, составување извештаи
за сметки, промоција на продажбата за

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

други

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2020/849

(220) 15/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Goodyear Tyres UK Limited 2920
Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham
B37 7YN, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(591) бела, сина, црна, портокалова

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(531) 26.04.16;26.13.25
(551) индивидуална

(540)

TRAILMAX RAID

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5
фармацевтски
производи

и

ветеринарни

кл. 12 пневматски гуми
(210) TM 2020/856
215
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(442) 31/12/2020
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

услуги за продажба на мало кои се

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

загревање, електронски цигари,
електронски уреди за пушење,

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун, орални

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

вапоризатори, вапоризатори за
електронски цигари и уреди за пушење,

однесуваат на производи од тутун за

табакери за полнење на електронски
цигари, полначи и докови за полнење за
гореспоменатите производи, апарати за
гаснење на загреани цигари и загреани
стапчиња од тутун, делови и опрема за
горенаведените производи, раствори од
течен никотин за електронски цигари,
замени за тутун (кои не се користат во
медицински цели), артикли за пушачи,
заштитни кутии, декоративни маски и

(551) индивидуална
(510, 511)

кутии за носење за електронски цигари и
електронски уреди за пушење, прибор за

кл. 9 батерии за електронски цигари;
батерии за електронски уреди кои се

чистење, предмети за домаќинство;
маркетинг истражување, истражување на

користат за загревање на тутун, полначи
за електронски уреди кои се користат за
загревање на тутун; USB полначи за

пазарот, услуги за следење на пазарот,
испитување на јавното мислење;
управување на односи со корисници;

електронски уреди кои се користат за
загревање на тутун; полначи за

управување со кориснички услуги; услуги
за лојалност на корисници; сите овие

автомобили за електронски цигари;
полначи за автомобили за уреди кои се

услуги исклучиво поврзани со електронски
цигари, уреди за загревање на тутун,

користат за загревање на тутун; полначи
на батерии за електронски цигари
кл. 18 кожа и имитација на кожа;

електронски уреди за пушење и батерии и
полначи за батерии за електронски
цигари, уреди за загревање на тутун и

обработени и сирови животински кожи;
повеќенаменски торби од кожа или

електронски уреди за пушење
кл. 37 одржување и поправка на

имитација на кожа, актовки, преносни
цврсти торби, џебни паричници,

електронски цигари, уреди за загревање
на тутун и електронски уреди за пушење;

паричници, папки за хартија со стандардна
големина, торбици, портмонеа, кутии за
клучеви, кутии за визит картички, ознаки за

одржување и поправка на батерии и
полначи за батерии за елетронски цигари,
уреди за загревање на тутун и електронски

багаж, рачни торби; големи куфери,
куфери, патни торби, патни торби за

уреди за пушење; сите овие услуги
исклучиво поврзани со електронски

облека, ранци, торби за носење на грб,
козметички торбици; чадори, чадори за

цигари, уреди за загревање на тутун,
електронски уреди за пушење и батерии и

сонце и стапови за одење
кл. 35 услуги за продажба на мало и oline
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полначи за батерии за електронски

(540)

цигари, уреди за загревање на тутун и
електронски уреди за пушење
кл. 41 услуги на забава; организирање
настани за културни и забавни цели;
организирање културни активности
(210) TM 2020/857

(220) 21/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица за производство

(591) црна, сива, портокалова, сина

услуги и трговија НАНА-ВИКИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје бул. 3-та Македонска

(531) 02.01.08;25.01.15;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

Бригада бр. 5/18, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

кл. 1 протеин (суровина)
кл. 5 протеините како диететски додаток;

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

белковини како диететски додаток
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со пијалоци што се основа на
протеин
(210) TM 2020/859

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за деловни и

(591) бела, црвена

маркетиншки услуги ФРАЈДЕЈ
КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз

(531) 02.09.01;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје бул. Гоце Делчев бр. 11, 1000,
Скопје, MK

кл. 30 кафе; пијалоци од кафе со млеко;
пијалоци што не се основа на кафе

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со кафе и пијалоци што се на основа

(540)

на кафе
(210) TM 2020/858

(220) 21/09/2020

(220) 21/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица за производство
услуги и трговија НАНА-ВИКИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје бул. 3-та Македонска
Бригада бр. 5/18, Скопје, MK
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
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кл. 16 печатени материјали, печатени
публикации, весници, магазини, каталози,
брошури, постери, летоци, списанија,
периодични публикации

(531) 27.05.17

кл. 38 емитување на кабелска телевизија,
телевизиски емисии, емитување радио

(510, 511)
кл. 25 чевли;трикотажа;шамии;ракавици

програми, емитување телевизиски
програми, телекомуникации,

[облека];појаси;долна
облека;облека;гаќи;костуми за

телекомуникациски услуги

капење;капи;палта;готова облека
[конфекциска

(551) индивидуална

кл. 41 едукативни и забавни услуги,
организирање музички и едукативни

облека];елеци;шалови;вратоврски;џемпер

настани, он-лајн публикувања, културни
активности, забава, планирање забави,

и;кошули;здолништа;панталони;бебешки
комплети [облека]

натпревари (организирање натпревари),
организирање шоу-програми, образовни

(210) TM 2020/902

услуги

(220) 28/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија,

(210) TM 2020/887

производство и услуги КП

(220) 24/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Mylan Healthcare GmbH Lütticher

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул.
Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје,

Straße 5, 53842 Troisdorf, DE

MK

(740) Друштво за застапување од областа

(740) Адвокатско друштво Поповски и

на индустриската сопственост ЖИВКО

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)

LIXDERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи;
фармацевтски препарати; лекови; билни

(591) црна, бела, портокалова, кафена

лекови; препарати за искашлување;

(531) 08.01.10;08.01.22;25.01.15
(551) индивидуална

антитусици; билни лекови за третирање на
дишниот тракт и заболување на бронхии

(510, 511)

(210) TM 2020/895

кл. 30
чоколадни колачи полнети со
мачмелоу

(220) 25/09/2020

(442) 31/12/2020
(731) Liang Yongqi Unit 101, Block 2,

(210) TM 2020/903

(220) 28/09/2020

Hexinyajing Garden No.39, Annan Road,

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија,

Taijiang District, Fuzhou Fujian China, CN

производство и услуги КП

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул.
Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MK
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(740) Адвокатско друштво Поповски и

(731) Друштво за трговија,

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,

производство и услуги КП

Скопје
(540)

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул.
Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна, бела, златна, портокалова,
кафена
(531) 08.01.10;08.01.22;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни бисквити полнети со
мачмелоу
(210) TM 2020/904

(220) 28/09/2020
(591) црна, бела, златна, жолта, кафена

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија,

(531) 05.07.06;08.01.03;25.01.15
(551) индивидуална

производство и услуги КП
МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул.

(510, 511)
кл. 30 солени стапчиња (соленки)

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Поповски и

(210) TM 2020/906

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија,
производство и услуги КП

(540)

(220) 28/09/2020

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул.
Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
(591) црна, бела, златна, портокалова,
кафена

Скопје
(540)

(531) 05.07.18;08.01.22;25.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадни бананчиња полнети со
мачмелоу
(210) TM 2020/905

(220) 28/09/2020
(442) 31/12/2020
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(210) TM 2020/937

(220) 01/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Миладиновиќ Даниела ул. Јордан
Мијалков бр. 8/2/5, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црна, бела, златна, жолта, кафена,
сина
(531) 02.01.23;05.07.06;25.01.15

(591) бела, кафена
(531) 27.05.25;28.11.00;29.01.02

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 кикиритки (преработени)

кл. 30 чоколадо, десерти од чоколадо,

(210) TM 2020/936

чоколадни бонбони (пралини), чоколадни
десерти со различни видови полнења,

(220) 01/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство,

слаткарски производи на база на чоколадо
кл. 35 рекламирање; водење на

трговија и услуг ВЕЛМАР ФУДС
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

работење; управување со работата; услуги
на увоз-извоз и трговија на големо и мало

УЛИЦА 1 бр. 161/А об. 1/вл.1 приз.канц.1, Скопје, MK

со: чоколадо, десерти од чоколадо,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

чоколадни бонбони (пралини), чоколадни
десерти со различни видови полнења,

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

слаткарски производи на база на чоколадо
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; ресторани; кафе барови
(210) TM 2020/938

(220) 02/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

(591) црвена, бела

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

(531) 08.07.04;27.05.17;27.05.24;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

кл. 29 замрзнато тесто (пици)
кл. 30 пици, производи одтесто

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање, телевизиско
рекламирање, рекламирање преку радио,

TOYOTA BZ2
(551) индивидуална
(510, 511)

објавување рекламни текстови,
рекламирање преку интернет и сите други
неспоменати облици на рекламирање,

кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови

водење на работењето, управување со
работата
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(210) TM 2020/939

медицински цели; диететска храна и

(220) 02/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

супстанции прилагодени за медицинска

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP

животни; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување

(540)

штетници; фунгициди, хербициди

или ветеринарна употреба, храна за
бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и

BZ3X
(210) TM 2020/942

(551) индивидуална

(442) 31/12/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

делови
(210) TM 2020/940

(220) 29/09/2020

shi, Aichi-ken, JP

(220) 02/10/2020

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(442) 31/12/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

(540)

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

BZ1X

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(551) индивидуална
(510, 511)

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови

shi, Aichi-ken, JP

BZ5X
(210) TM 2020/943

(551) индивидуална

(442) 31/12/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови
(210) TM 2020/941

(220) 30/09/2020

DE
(740) Друштво за застапување од областа

(220) 02/10/2020

на индустриската сопственост ЖИВКО

(442) 31/12/2020
(731) Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

York, New York 10017, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Dulano

CIBINQO

кл. 29 месо, месни продукти и подготвени
производи од месо, конзервирано месо и

(551) индивидуална
(510, 511)

колбаси, желеа од месо, екстракти од

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

месо
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(540)
(210) TM 2020/946

(220) 05/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(591) розева, бела

(540)

(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

TOYOTA BZ5
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 женска долна облека, гаќи, долна
облека, делови од облека, женски

кл. 12 автомобили и нивни структурни
делови
(210) TM 2020/947

гаќиќички, гаќи со двојно дно, гаќи за
менструација, маици, маици со кратки
ракави, облека

(220) 05/10/2020

кл. 35 рекламирање, телевизиско
рекламирање, рекламирање преку радио,

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за издавачка дејност и
услуги АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ увоз-

рекламни огласи, рекламни текстови,
рекламирање преку интернет и сите други

извоз Скопје ул. Џон Кенеди бр. 9А-4/5,
Скопје, MK

неспоменати облици на рекламирање,
продажба на големо и мало, онлајн
продажба

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје

(210) TM 2020/951

(540)

(220) 06/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

NOTA FEST aa
(551) индивидуална
(510, 511)

hemijska industrija Vršac Beogradski put

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

bb, 26300, Vršac, RS
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
(210) TM 2020/950

AXONIN
(551) индивидуална

(220) 06/10/2020

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(442) 31/12/2020
(731) Јасна Петков Стојановиќ ул.
Македонска Војска 38-68, Скопје, MK

(210) TM 2020/952

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(220) 06/10/2020
(442) 31/12/2020

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

(210) TM 2020/958

bb, 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје ул. Јосиф
Јосифовски - Сваштарот 35А-11, Скопје,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MK

(220) 07/10/2020

(540)

BELIMON
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, бела

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/953

(531) 27.05.17;27.05.24;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 06/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

кл. 35 услуги за посредување во трговија;
компјутерско рекламирање преку интернет
кл. 42 креирање и одржување веб

bb, 26300, Vršac, RS

[интернет] страници за други

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(210) TM 2020/963

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(220) 07/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Lee Jieun 113-601, 74, Toegye-ro 90gil, Jung-gu, Seoul, KR

(540)

LOTREKA

(740) Друштво за застапување од областа

(551) индивидуална
(510, 511)

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл. 5 фармацевтски производи

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2020/954

(220) 06/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

(531) 27.05.01;27.05.15;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(510, 511)
кл. 35 услуги на продавници за

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

големопродажба кои вклучуваат пакувани
маски за козметички цели; услуги на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

продавници за големопродажба кои
вклучуваат шминка; услуги на продавници
за големопродажба кои вклучуваат

XELORAMIN

чистачи за тело; услуги на продавници за
големопродажба кои вклучуваат сапуни за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

лична употреба; услуги на продавници за
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големопродажба кои вклучуваат шампони;
услуги на продавници за големопродажба
кои вклучуваат пена за чистење на кожа;
услуги на продавници за големопродажба
кои вклучуваат козметички препарати за
нега на кожа; услуги на продавници за
малопродажба кои вклучуваат козметика
набавена преку интернет; услуги на
продавници за големопродажба кои
вклучуваат козметика набавена преку
интернет; промовирање на стоки и услуги

(591) црна, бела, златна
(531) 05.13.08;27.05.17;29.01.03

преку раководење на онлајн опсежен
шопинг мол; бизнис услуги за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво),

посредување во врска со поштенски
нарачки преку телекомуникација; услуги на
продавници за големопродажба кои

вино
кл. 35 рекламирање, услуги при продажба

вклучуваат парфеми; услуги на
продавници за големопродажба кои

на големо и мало со вино
кл. 43 услуги на обезбедување храна и

вклучуваат одмивачи за коса; услуги на
продавници за големопродажба кои

пијалоци

вклучуваат препарати за нега на коса;
услуги на продавници за големопродажба

(210) TM 2020/965

(220) 01/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд ул.

кои вклучуваат козметика; услуги на
продавници за малопродажба кои
вклучуваат козметика

Батајнички друм бб, Београд, RS

(210) TM 2020/964

(540)

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

(220) 07/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-

HIMORAL
(551) индивидуална
(510, 511)

извоз Градско АВТОПАТ бр.2, Градско,
MK

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска

(540)

употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2020/967

(220) 08/10/2020
(442) 31/12/2020
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(731) Фармацевтска хемиска козметичка

домаќинствата; хемиски препарати за

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.

санитарна употреба

Александар Македонски бр.12, 1000,
Скопје, MK

(210) TM 2020/968

(540)

(220) 08/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) GO ANADOLU ŞEKERLI MAMULLER
GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED
ŞIRKETI
Kartaltepe Mahallesi, 50.Yil Caddesi,
Tuberk Tekstil, No:122 B, Bayrampaşa,
Istanbul, TR

(591) бела, розева

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(531) 26.04.02;28.11.00;29.01.05;29.01.12
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање,

Oruçdede
(551) индивидуална
(510, 511)

триење и нагризување;препарати за
чистење во

кл. 30 кафе, какао; пијалоци на база на

домаќинствата; средства за чистење раце;

кафе или какао, пијалоци на база на
чоколадо; тестенини за исхрана; полнети

марамчиња импрегнирани со препарати за
чистење; ткаенини импрегнирани со

кнедли, резанки од тесто; слатки и
пекарски производи на основа на брашно;

детергент за чистење; детергенти; хемиски
препарати за употреба во домаќинствата

десерти на основа на брашно и чоколадо;
леб, печива, пита леб, сендвичи, пити,

кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони средства за хемиски

колачи, баклава [турски десерт на основа

тоалети; дезинфекциони средства за

на тесто обложено со сируп]; десерти на
основа на тесто обложено со сируп;

употреба во домаќинствата;
дезинфекциони стапчиња; сапуни за

пудинзи, крем пудинг, пудинг од ориз; мед,
пчелен лепак за човечка исхрана,

дезинфекција; дезинфекциони марамчиња
за една употреба; марамчиња

прополис за исхрана; додатоци на јадења,
ванила (арома), зачини, сосови (додатоци

импрегнирани со дезинфекциони
средства; антибактериски средства;

на храна), доматен сос; квасец, прашок за

антибактериски средства за чистење;

печење; брашно, гриз, скроб за храна;
шеќер, коцка шеќер, шеќер во прав; чај,

антибактериски средства за миење раце;
антибактериски марамчиња; марамчиња

леден чај; слаткарски производи,
чоколадо, бисквити, крекери, наполитанки;

импрегнирани со антибактериски
средства; антибактериски сапун;

гуми за жвакање; сладолед, десерти со
мраз; сол; закуска од храна на основа на

антисептици; антисептички средства;
антисептички средства за чистење;

жита, пуканки, дробен овес, пченкарен

антисептички памук; марамчиња

чипс, житарки за појадок, преработена
пченица за човечка исхрана, дробен

импрегнирани со антисептички средства;
алгициди; бактерициди; вируциди;

јачмен за човечка исхрана, преработен

фунгициди; фунгициди за употреба во
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овес за човечка исхрана, преработена 'рж

përgatitjet zbardhuese (decorative) për

за човечка исхрана, меласа за исхрана

përdorime industrial, përgatitjet për arritjen e

(210) TM 2020/969

hidroizolimit të çimentos me përjashtim të
ngjyrave, masa vetrafshuese, prodhime

(220) 09/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Сувафикс дооел експорт-импорт

kimike për ndryçimin e ngjyrave, mjete kimike
per zbardhim dhe ciment

с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksportimport fsh.Poroj-Tetovë ул. 101 бб

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, материи за
боење и декоратерите

с.Порој; rr 101 pn fsh.Poroj, Тетово;

ngjyra, firnajzi, llaqe, substanca për ngjyrosje

Tetovë, MK

dhe dekoratorët
кл. 19 неметални градежни материјали,

(540)

сув малтер, цврсти неметални цевки за
градба, црна смола и битумен, неметални

(591) бела, розева; e berdhë dhe rozë
(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.01

преносни конструкции, фасади што не се
од метал за градба

(551) индивидуална
(510, 511)

materiale ndërtimore jometalike, mallter i
thatë, tubacione të ngurta ndërtimi jo

кл. 1 пластични материи во сурова
состојба, бои (хемиски производи за
производство на бои), лепила за ѕидни

metalike, rrëshirë e zezë dhe bitumen,
struktura transferimi jo metalik, fasada për

плочки, лепила за лепење плакати, лепила
за премачкување основни бои, лепило за

ndërtim që nuk janë nga metali

индустриска употреба, лепила за
изолациони фасади, лепливи материи за

(210) TM 2020/970

(220) 09/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Сувафикс дооел експорт-импорт

индустријата, пигменти (хемиски
производи што се користат во
производството на пигменти),

с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksportimport fsh.Poroj-Tetovë ул. 101 бб

полиуретански лепила, препарати за
белење [деколоранти] за индустриска

с.Порој; rr 101 pn fsh.Poroj, Тетово;
Tetovë, MK

употреба, препарати за постигнување
водонепропустливост на цемент со

(540)

исклучок на бои, самоизрамнувачки маси,
хемиски производи за осветлување на
боите, хемиски средства за белење и

(591) бела, сина; e berdhë dhe e kaltërt
(531) 26.05.08;27.05.17;29.01.04

цемент;
materje plastike në gjendje të papërpunuar,

(551) индивидуална
(510, 511)

ngjyra (prodhime kimike për prodhimin e
ngjyrave), ngjitëse të pllakave në mur,

кл. 1 пластични материи во сурова
состојба, бои (хемиски производи за

ngjitëse për posterë ngjitës, shtresa ngjitëse

производство на бои), лепила за ѕидни

themelore e ngjyrave, ngjitëse për prodhime
industriale, ngjitëse për fasada izoluese,

плочки, лепила за лепење плакати, лепила
за премачкување основни бои, лепило за

ngjitëse për prodhime industriale, pigmente
(produkte kimike të cilat shërbejnë për

индустриска употреба, лепила за
изолациони фасади, лепливи материи за

prodhime të pigmenteve), ngjitëse poliuretani,
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индустријата, пигменти (хемиски
производи што се користат во

(210) TM 2020/971

производството на пигменти),
полиуретански лепила, препарати за

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за маркетинг, трговија и

белење [деколоранти] за индустриска
употреба, препарати за постигнување

услуги Ад Ваелју ДООЕЛ Скопје Бул. 8ми Септември бр. 18, 1000, Скопје, MK

водонепропустливост на цемент со
исклучок на бои, самоизрамнувачки маси,

(540)

(220) 09/10/2020

хемиски производи за осветлување на
боите, хемиски средства за белење и
цемент
materje plastike në gjendje të papërpunuar,
ngjyra (prodhime kimike për prodhimin e
ngjyrave), ngjitëse të pllakave në mur,
ngjitëse për posterë ngjitës, shtresa ngjitëse
themelore e ngjyrave, ngjitëse për prodhime
industriale, ngjitëse për fasada izoluese,

(531) 26.03.00;27.05.17;29.01.08
(551) индивидуална

ngjitëse për prodhime industriale, pigmente
(produkte kimike të cilat shërbejnë për

(510, 511)
кл. 35
рекламирање; водење
работење; управување со работи

prodhime të pigmenteve), ngjitëse poliuretani,
përgatitjet zbardhuese (decorative) për
përdorime industrial, përgatitjet për arritjen e

(210) TM 2020/974

hidroizolimit të çimentos me përjashtim të
ngjyrave, masa vetrafshuese, prodhime

(442) 31/12/2020
(731) Драган Живковиќ ул. Црниче бр.
13, Скопје, MK

kimike për ndryçimin e ngjyrave, mjete kimike
per zbardhim dhe ciment

на

(220) 09/10/2020

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, материи за
боење и декоратерите

(540)

ŠPIC
ngjyra, firnajzi, llaqe, substanca për ngjyrosje
dhe dekoratorët

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали,
сув малтер, цврсти неметални цевки за

кл. 16 печатени материјали, печатени
публикации, весници, магазини, каталози,

градба, црна смола и битумен, неметални
преносни конструкции, фасади што не се

брошури, постери, летоци, списанија,

од метал за градба

периодични публикации
кл. 35 рекламирање (огласување),

materiale ndërtimore jometalike, mallter i

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), рекламни текстови (објавување

thatë, tubacione të ngurta ndërtimi jo
metalike, rrëshirë e zezë dhe bitumen,

рекламни текстови), рекламирање преку
радио, рекламирање преку интернет и

struktura transferimi jo metalik, fasada për
ndërtim që nuk janë nga metali

сите други неспоменати облици на
рекламирање, водење на работењето,
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управување со работата

за телевизиско купување (телешопинг);

кл. 38 емитување на кабелска телевизија;

повикување (радиотелефонски или други

емитување радио програми; емитување
телевизиски програми; информации од

средства за електронска комуникација);
радиопрограми (емитување радио

областа на телекомуникациите;
обезбедување телекомуникациски канали

програми); телекомуникации (информации
од областа на телекомуникациите);

за телевизиско купување (телешопинг);
повикување (радиотелефонски или други

телекомуникациски услуги; пренесување
преку сателит; пренесување слики и

средства за електронска комуникација);

пораки со помош на компјутери

радиопрограми (емитување радио
програми); телекомуникации (информации

(210) TM 2020/976

од областа на телекомуникациите);
телекомуникациски услуги; пренесување

(442) 31/12/2020
(731) АДЕМИ ИМЕРИ ул. Џон Кенеди бр.

преку сателит; пренесување слики и
пораки со помош на компјутери

9Б/2-26, MK

(220) 09/10/2020

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр.

(210) TM 2020/975

43/3, 1000 Скопје
(540)

(220) 09/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Драган Живковиќ ул. Црниче бр.
13, Скопје, MK

YLBERI
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(540)

работењето; управување со работата;
канцелатиски работи

ШПИЦ
(551) индивидуална

кл. 38 телекомуникации

(510, 511)
кл. 16 печатени материјали, печатени

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

публикации, весници, магазини, каталози,
брошури, постери, летоци, списанија,

(210) TM 2020/982

периодични публикации
кл. 35 рекламирање (огласување),

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

рекламни огласи (ширење на рекламни

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104

огласи), рекламни текстови (објавување
рекламни текстови), рекламирање преку

бр. 140, Желино, MK

(220) 13/10/2020

(540)

радио, рекламирање преку интернет и
сите други неспоменати облици на
рекламирање, водење на работењето,
управување со работата
кл. 38 емитување на кабелска телевизија;
емитување радио програми; емитување
телевизиски програми; информации од

(591) црвена, жолта, црна, бела

областа на телекомуникациите;
обезбедување телекомуникациски канали

(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.01;29.01.02
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(551) индивидуална

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

(510, 511)

ориз; тапиока и саго; брашно и производи

кл. 30 производи од жита; производи од
тесто

од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

кл. 35 водење на работење; управување
со работи

прашок за печење; сол; оцет, сосови [како
мирудии]; мраз [замрзната вода]

(210) TM 2020/983

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

(220) 13/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104

канцелариски работи

бр. 140, Желино, MK

(210) TM 2020/985

(540)

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104

кл. 39 пакување и складирање стоки
(220) 13/10/2020

бр. 140, Желино, MK
(540)

(591) кафена, бела
(531) 06.19.15;28.11.00;29.01.05;29.01.11

(591) кафена

(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.02
(551) индивидуална

кл. 30
производи од тесто и слатки;
производи од жита

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита; леб,
производи од тесто и слатки; квасец,

(210) TM 2020/984

прашок за печење

(220) 13/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104

(210) TM 2020/986

(220) 13/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104

бр. 140, Желино, MK
(540)

бр. 140, Желино, MK
(540)

(591) црвена, бела, зелена
(531) 05.03.15;28.11.00;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 25.05.00;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 16 хартија и картон; пластични
листови, фолии и кеси за завиткување и
пакување
кл. 21 производи што се користат за
чистење; чешли и сунѓери
кл. 35 водење на работење; управување
со работи
(210) TM 2020/987

(591) златна, бела, црна
(531) 24.09.12;27.05.00;28.11.00;29.01.08

(220) 13/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104

(551) индивидуална

бр. 140, Желино, MK

(510, 511)
кл. 29 желе, џемови, компоти

(540)

кл. 30 мед, меласа, сосови
(210) TM 2020/991

(220) 14/10/2020
(442) 31/12/2020

(531) 26.05.16;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална

(300) 90240199 07/10/2020 US
(731) Lenovo (Beijing) Limited 6 Chuangye
Road, Shangdi Information Industry Base

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

Haidian Dist. Beijing, China 100085, CN

варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти

на индустриската сопственост ЖИВКО

(740) Друштво за застапување од областа

кл. 30 ориз; шеќер, меласа; грав; сол;

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

сосови
кл. 35 водење на работење; управување

(540)

LENOVO GO

со работи
(210) TM 2020/988

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 13/10/2020

кл. 9 компјутерски периферни уреди и
додатоци, имено, тастатури, нумеролошка

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за трговија и услуги

тастатура, глувци, контролери, тракери,
подлога на допир за лаптоп/ глушец на

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104
бр. 140, Желино, MK

лаптоп, контролери за движења, тракери

(540)

за движења, слушалки со микрофон,
слушалки, звучници, долгнавести звучници
(sound bars), микрофони, камери,
приклучни станици, репликатори на порти,
адаптери и конвертори за влез и излез,
рутери, преклопници (switches), пристапни
точки, личен хотспот, повторувачи, филтри
за приватност, филтри за заштита, кабли
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за напојување, безжични полначи, полначи
за телефон, полначи за повеќе уреди,
уреди за напојување (power banks), уреди
за резервно снабдување со енергија, УСБ
драјвери, оптички драјвери и складишни
драјвери; држачи за компјутер; држачи за
ноутбук компјутери; држачи за таблети;
држачи за телефони; држачи за екрани
(display arms); метални држачи за екрани
(531) 01.07.00;01.11.00;09.01.17;27.05.24

(display mounts); кабли за податоци; видео
кабли; аудио кабли; мрежни размножувачи

(551) индивидуална
(510, 511)

за компјутер; ранци особено прилагодени
за држење лаптопи и ноутбук компјутери;

кл. 5 пелени за еднократна употреба и
гаќички за одвикнување од пелени

ранци со тркала особено прилагодени за
држење лаптопи и ноутбук компјутери;
торби за носење особено прилагодени за

(210) TM 2020/1004

електронска опрема, имено, преносни
компјутери, лаптоп компјутери, ноутбук

(442) 31/12/2020
(731) Basit SH.P.K. Matiçan, Rruga Ndue
Përlleshi, 17, Prishtinë, Republika e

компјутери и паметни телефони, и кабли
за целата претходна опрема; торби за

(220) 22/10/2020

Kosovës, XX

носење, држачи, имено, заштитни торби,
заштитни обвивки и држачи со приклучоци

(740) Адвокатско друштво Георги

за напојување, адаптери, звучници и уреди

бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)

Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар,

за полнење на батерии, особено
прилагодени за рачни дигитални

CHAPO

електронски уреди, имено, преносни
компјутери, лаптоп компјутери, ноутбук

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

компјутери и паметни телефони, и кабли
за целата претходна опрема
(210) TM 2020/1002

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе,

(220) 21/10/2020

џемови, компоти; јајца; млеко, сирење,

(442) 31/12/2020
(731) The Procter & Gamble Company One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio

путер, јогурт и други млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, паста и нудли; тапиока и саго;

45202, US
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,

брашно и производи од жита; леб,
производи од тесто и слатки; чоколадо;

Скопје
(540)

сладолед, сорбет и други производи од
мраз за јадење; шеќер, мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, мирудии,
зачини, сушени зачини; оцет, сосови и
други преливи; мраз [замрзната вода]
кл. 32 минерална и сода вода, пијалоци
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од овошје и овошни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за производство
на пијалоци, безалкохолни пијалоци;
пијалоци од ориз и пијалоци од соја, кои не
се супститути за млеко; енергетски
пијалоци, електролитни пијалоци, спортски
пијалоци збогатени со протеини;
безалкохолни концентрати и овошни
екстракти за производство на пијалоци
(210) TM 2020/1005

(591) бела, златно жолта, окер, кафена
(531) 26.01.00;27.05.00;28.11.00;29.01.02

(220) 22/10/2020

(551) индивидуална

(442) 31/12/2020
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан

(510, 511)
кл. 33 вино, бело вино

Чернодрински бр.8 , 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 35 рекламирање, услуги при продажба
на големо и мало со вино

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2020/1007

(220) 22/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан
Чернодрински бр.8 , 2310, Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) златно жолта, окер, кафена, црна
(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.02;29.01.08
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена, кафена

кл. 33 вино, црвено вино

(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.01;29.01.07
(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање, услуги при продажба
на големо и мало со вино

(510, 511)

(210) TM 2020/1006

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, паста и тестенини; тапиока и саго,

(220) 22/10/2020

брашно и производи од жита; леб,
производи од тесто и слатки, пекарски

(442) 31/12/2020
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан
Чернодрински бр.8 , 2310, Виница, MK

производи; слатки; колачиња; кекси;
бисквити; тортици; производи од

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

житарици; житни барови; чоколадо;
сладолед; сорбети и ладни десерти;
шеќер; мед, меласа; квасец, прашок за

(540)

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
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кл. 35 огласување; водење на работење;

кл. 12 возила; апарати за движење по

управување со работи; канцелариски

копно, воздух или вода; компоненти на

работи; трговски дејности; услуги на увозизвоз и трговија на големо и мало со:

возилото, имено, тркала, бандажи на
тркалата, поклопки од оски на тркала,

кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,
паста и тестенини; тапиока и саго, брашно

вентили, оски на тркала, центри на диск
тркала, завртки за монтирање на тркала,

и производи од жита; леб, производи од
тесто и слатки, пекарски производи;

дихтунзи, рамки за тркала, амортизери,
трансмисиони ремени, заштитни

слатки; колачиња; кекси; бисквити;

пневматски пружини во случај на удар,

тортици; производи од житарици; житни
барови; чоколадо; сладолед; сорбети и

суспендирачки пружини, картери, облоги
на гуртни и системи за кочење, ауспуси и

ладни десерти; шеќер; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;

каросерии на возила; непневматски гуми
за возила; пневматски гуми за велосипеди,

оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

мотоцикли, автомобили, авиони и други
возила; компоненти на пневматски гуми;
надворешни гуми и внатрешни гуми;

(210) TM 2020/1010

лепливи гумени парчиња за поправка на
внатрешни гуми и надворешни гуми; траги

(220) 22/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Златевски Љубиша ул. Фазанерија
1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, MK

од возила; шарки за возила; шарки за
преработка (повторно нанесување на
шарки) на гуми; материјали за преработка
(повторно нанесување на шарки) на гуми;

(540)

GT-5

нелизгачки уреди за возила; сопирачки;

(551) индивидуална
(510, 511)

црева за возила; балансирачка тежина за
тркала на возила; апарати за дување на

кл. 32 енергетски пијалоци
(210) TM 2020/1015

гуми за возила; опрема за гуми; делови за
возила изработени во голем дел од гума;

(220) 26/10/2020

делови и фитинзи за сите горенаведени
производи

(442) 31/12/2020
(731) Vulco Developpement S.A. Tour First

кл. 35 рекламирање и промовирање на

1, Place des Saisons, 92400 Courbevoie,
FR

гуми, внатрешни гуми, траги од возила,
шарки за возила, шарки за преработка

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(повторно нанесување на шарки) на гуми,
тркала, оски, поклопки од оски на тркала,

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

материјали за поправка на надворешни и
внатрешни гуми, и делови и фитинзи за
моторни возила;рекламирање и
промовирање на гуми, внатрешни гуми,
траги од возила, шарки за возила, шарки

(591) темно сина, жолта, бела

за преработка (повторно нанесување на
шарки) на гуми, тркала, оски, поклопки од

(531) 26.01.00;27.05.24;28.11.00;29.01.13
(551) индивидуална

оски на тркала, материјали за поправка на
надворешни и внатрешни гуми, и делови и

(510, 511)
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фитинзи за моторни возила употребувајќи

за возила, шарки за преработка (повторно

електронски комуникациски мрежи,

нанесување на шарки) на гуми, тркала,

интернет, екстранет, интранет и LAN
мрежи; услуги за набавка кои им помагаат

оски, поклопки од оски на тркала,
материјали за поправка на надворешни и

на трети лица за набават гуми, внатрешни
гуми, траги од возила, шарки за возила,

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за
моторни возила;услуги на продавница за

шарки за преработка (повторно
нанесување на шарки) на гуми, тркала,

малопродажба на гуми;услуги за
малопродажба на гуми;информации

оски, поклопки од оски на тркала,

обезбедени на интернет во врска со

материјали за поправка на надворешни и
внатрешни гуми, и делови и фитинзи за

гореспоменатото;консултации и
информации во врска со горенаведените

моторни возила; услуги за набавка
обезбедени по електронски пат кои им

услуги;обезбедување на горенаведените
услуги со користење на интернет и други

помагаат на трети лица да набават гуми,
внатрешни гуми, траги од возила, шарки за

електронски комуникациски
мрежи;комерцијални услуги поврзани со

возила, шарки за преработка (повторно

гуми, услуги за управување поврзани со

нанесување на шарки) на гуми, тркала,
оски, поклопки од оски на тркала,

гуми, водење на работењето, управување
со работата, рекламирање, канцелариски

материјали за поправка на надворешни и
внатрешни гуми, и делови и фитинзи за

работи, помош (поддршка) при
консултантско, комерцијално или

моторни возила; услуги за продажба на
мало и големо во врска со гуми,

индустриско управување, помош
(поддршка) при комерцијално или

внатрешни гуми, траги од возила, шарки за

индустриско управување поврзано со гуми,

возила, шарки за преработка (повторно
нанесување на шарки) на гуми, тркала,

демонстрација на производи, промоција на
продажба, услуги за набавки за други

оски, поклопки од оски на тркала,
материјали за поправка на надворешни и

кл. 37 гаражни услуги; склопување,
балансирање, одржување, подесување и

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за
моторни возила;здружување, во корист на

поправка на сите видови возила; сервисни
станици за возила; склопување и

другите, на разновидни производи (со

поставување (монтирање) на

исклучок на транспорт на истите),
имено;внатрешни гуми, траги од возила,

компонентите на возилото; дијагностика на
возило; центри за тестирање и

шарки за возила, шарки за преработка
(повторно нанесување на шарки) на гуми,

подесување на возила; влечење возила;
перење и полирање на каросеријата на

тркала, оски, поклопки од оски на тркала,
материјали за поправка на надворешни и

возилата; преработка (повторно
нанесување на шарки) и вулканизација на

внатрешни гуми и/или делови и фитинзи

гуми; склопување на тркала и гуми;

за моторни возила обезбедени од
продавници за малопродажба, продавници

третман против 'рѓа за возила; инсталација
и поправка на аларм против провалници

за продажба на големо, преку веб
страници или телевизиски програми за

за возила; информации за поправка и
одржување; услуги за поправка на гуми;

купување;деловни консултации и совети
во врска со гуми, траги од возила, шарки

поставување (монтирање) на гуми;
консултација, совет и обезбедување на
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информации во врска со поправка,
структура, преработка (повторно
нанесување на шарки), состав,
одржување, поставување (монтирање) и
инсталација на гуми, траги од возила,
шарки за возила, шарки за преработка
(повторно нанесување на шарки) на гуми,
тркала, оски, поклопки од оски на тркала;
консултација, совет и обезбедување на

(591) бела, зелена, светло и темно сина

информации во врска со поправка и
преработка (повторно нанесување на

(531) 24.15.00;26.01.00;28.11.00;29.01.13
(551) индивидуална

шарки) на гуми и внатрешни гуми
употребувајќи материјали за поправка на

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

надворешни и внатрешни гуми;
обезбедување на горенаведените услуги

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис (помош во

со користење на интерактивна база на
податоци, интернет и електронски
комуникациски мрежи; консултации,

водењето биснис), бизнис информации,
бизнис испитување, бизнис истражување,

информации и советодавни услуги во
врска со или кои се однесуваат на

бизнис консултирање (професионално
бизнис консултирање), бизнис проценки,

горенаведените услуги; информации
обезбедени на интернет или други

вработување персонал (НР логистика);
експерти за ефикасност, компјутерски бази
на податоци (систематизација на

електронски комуникациски мрежи во
врска со горенаведените услуги; технички
услуги поврзани со гуми; услуги за

информации во компјутерски бази на
податоци); компјутерски бази на податоци

поправка; услуги за инсталација на гуми и
делови на возила; услуги за одржување;

(собирање информации во компјутерски
бази на податоци), компјутерско

техничка поддршка; инсталација на
машини; одржување на возила;

рекламирање преку интернет,
комуникациски медиуми (презентација на
стоки преку комуникациски медиуми), за

одржување на моторни возила; поправка
на моторни возила
кл. 42 услуги на давател на франшиза и

малопродажба, консултации за
раководење со персонал, консултирање

примател на франшиза, имено
обезбедување на техничко, организационо

(професионално бизнис консултирање),
маркетинг истражување, маркетинг студии,

и комерцијално практично знаење
(210) TM 2020/1016

надворешно рекпамирање, односи со
јавноста, организирање бизнис настани за
комерцијални и рекпамни цели,

(220) 26/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) 8ТЕК ДООЕЛ Скопје ул. Методија

организирање трговски саеми за
комерцијални и рекпамни цели,

Шаторов Шарло 10/57, 1000, Скопје, MK

организирање бизнис конференции
(маркетинг, продажба, менаџмент),

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

семинари и обуки од областа на бизнисот;
помош во водењето бизнис, бизнис
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консалтинг, медијација за започнување

(обновување компјутерски бази на

бизнис локално и меѓународно;

податоци), компјутерски системи,

пребарување податоци во компјутерски
датотеки за трети лица, проценки (бизнис

компјутерско програмирање; дизајн на веб
страни

проценки), раководење (советодавни слуги
за бизнис раководење), раководење со

(210) TM 2020/1018

датотеки (компјутеризирано раководење
со датотеки), раководење со персонал

(442) 31/12/2020
(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

(консултации за раководење со персонал),

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци, собирање

Merkesi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

информации во компјутерските бази на
податоци, советување за бизнис

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/10/2020

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

работење, советување за бизнис
работење и организација, услуги за

Upadil
(551) индивидуална

преместување на бизнисите

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите, услуги за
индустриски анализи и истражувања,

(210) TM 2020/1022

(220) 22/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Златевски Љубиша ул. Фазанерија
1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, MK

проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер, издавање на софтвер,
изработка (концепирање) на софтвери,

(540)

други консултации и понуда на софтвер,
консултации во врска со сметачи;
интегриран софтвер дизајниран и развиен
за управување со лабораториски
информации и податоци и управување со
работните процеси, автоматско
преземање на податоците директно од

(591) црна, бела

инструментите, следење и управување на
работните активности и гаранција на

(531) 27.05.17;27.05.24;28.11.00
(551) индивидуална

квалитетот на извршената задача,
софтвер дизајниран за управување со

(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

лаборатории и лабораториски инвентар;
централна база на податоци (изнајмување

(210) TM 2020/1040

време за пристап до базите на податоци),

(220) 28/10/2020

обработка на податоци, компјутерски
активности; софтверски решенија и

(442) 31/12/2020
(731) Dr. Dusan Ninkov Terez kōrut 10,
1066 Budapest, HU

развивање на апликации за он-лајн
бизниси; изнајмување веб [интернет]

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

сервери, изнајмување компјутерски
програми, компјутерски бази на податоци

(540)
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преземаат; електронски и магнетни
идентификациони картички за употреба
поврзана со плаќање за услуги; магнетни
кодирани картички за дебитен кредит и

(591) бела, сина, црвена

трансакции со складирана вредност;
компјутерски софтвер, имено, електронска

(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)

финансиска платформа преку која се
вршат повеќе видови на плаќање и

кл. 5 фармацевтски производи, ентеро
антисептици

дебитни трансакции во интегриран

кл. 35 огласување и рекламирање;
водење на работење, управување до

мобилен телефон, личен дигитален
асистент (PDA), и веб окружување;

работење, претставување на производи,
промоција

компјутерски софтвер кој овозможува
пребарување на податоци; компјутерски

(210) TM 2020/1041

софтвер за управување со дата бази;
компјутерски софтвер кој овозможува

(220) 27/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Western Union Holdings, Inc., a
corporation organized under the laws of

пружање на банкарски услуги;

the State of Georgia 7001 East Belleview

за шифрирање; апликациски софтвер;
апликации за компјутерски софтвер за

компјутерски софтвер за испитување на
кредитоспособност; компјутерски софтвер

Avenue, Denver, Colorado, US

мобилни телефони; компјутерски програми
и компјутерски софтвер за електронско

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

тргување со хартии од вредност;
компјутерски софтвер за електронско
тргување кој им овозможува на

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

корисниците да вршат електронски
деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа; компјутерски
фирмвер; купони за потрошувачи во

(591) црна, жолта
(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.12
(551) индивидуална

електронска форма; електронски
публикации, што може да се преземат;
компјутери; паметни телелфони; паметни

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски
оперативни програми, снимени;

часовници
кл. 36 осигурување; услуги на

компјутерски програми, што може да се
преземаат; компјутерски програми,

осигурување; финансиски работи;
финансиски услуги; парични (монетарни)

снимени; апликации за компјутерски
софтвер, што може да се преземаат;

работи; банкарски услуги; работи поврзани
со недвижности; услуги за префрлање на
пари; услуги за плаќање на сметки; услуги

платформи за компјутерски софтвер,
снимени или што може да се преземаат;
компјутерски софтвер, снимен;

на плаќање со дознака; услуги на
исплаќање на чекови; услуги за наплаќање

криптографски кпучеви што може да се
симнуваат за примање и трошење на

на долгови; услуги на електронско
пренесување на средства; префрлање на

криптовалута; е-новчаници што може да се
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пари преку електронски средства од

обезбедување на финансиски

кпиенти; префрлање на плаќања за

информации преку веб страна;

корисници; услуги на кредитни картички;
процесирање на електронски плаќања

финансиски услуги; фискално
проценување; финансирање на кредит;

направени преку припејд картички;
издавање на поклон ваучери кои потоа

финансирање на лизинг; кредити со
отплата на рати; посредување при

можат да бидат заменети за производи
или услуги; услуги на банкомати; услуги на

осигурување; советување во врска со
осигурување; осигурување; обезбедување

дебитни картички; издавање на картички

на информации за осигурување;

со складирана вредност; директна уплата
на средствата на тековните сметки на

инвестиција на фондови; кредитирање со
заложно обезбедување; заеми;

клиентите; услуги за автоматско
депонирање на финансиски клириншки

организирање на парични собирања;
онлајн банкарство; процесирање на

куќи и услуги на онлајн аукциско плаќање
и порамнување; услуги на менувачници;

плаќања со кредитна картичка;
процесирање на плаќања со дебитна

услуги на претпријатија за недвижности;

картичка; услуги на фондови за помош за

управување со недвижности; услуги на
управување со инвестиции; договарање на

позајмување; работи поврзани со
недвижности; проценка на недвижности;

заеми; банкарски хипотеки; инвестициски
фондови; трговија на акции и обврзници;

посредници за недвижности; давање на
попуст на трети лица во објекти преку

доверителство банкарски трансакции од
дома; лизинг на недвижности; кауција;

употреба на членски карти; наплаќање
кирија; услуги на плаќање на пензија;

брокерство; инвестирање на капитал;

услуги поврзани со индивидуални сефови

верификација на чекови; финансиски
кпириншки куќи; услуги на кредитни

во банки; штедилници; посредување на
хартии од вредност; услуги за берзанско

агенции; групно финансирање; услуги на
советување во врска со задолжување;

посредување; известување за цени на
хартии од вредност; трговија за акции и

услуги на агенции за наплата на долгови;
депозити на драгоцености; услуги на

обврзници; гаранции; издавање на токени
од вредност; издавање на патнички

плаќање со е-новчаник; електронско

чекови; доверителство; фундицијарни

префрлање на виртуелни валути; замена
на пари (менувачница); финансиски

работи; услуги за усогласеност
кл. 42 услуги за контрола на квалитет и

анализи; финансиски проценки;
финансиски консултации; финансиски

автентичност; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер;

услуги при царинско посредување;
финансиски евалуации; финансиска

компјутерско програмирање; изнајмување
на компјутери; советување во врска со

замена на виртуелни валути; финансиско

компјутерско обезбедување; советување

управување; финансиско управување со
исплатата на надомести за други;

во врска со компјутерски софтвер; дизајн
на компјутерски софтвер; анализа на

финансиско пребарување; финансиско
спонзорирање; финансиска проценка на

компјутерски систем; дизајн на
компјутерски систем; советување во врска

интелектуална сопственост; обезбедување
на финансиски информации;

со компјутерска технологија; изнајмување
на компјутерски софтвер; конвертирање на
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компјутерски програми и податоци, освен

(731) Друштво за производство трговија

физичко конвертирање; конвертирање на

и услуги ТЕРА ФРУКТУС ДООЕЛ

податоци или документи од физички на
електронски носачи; услуги на кодирање

Неготино
ул. 29-ти Ноември бр. 10, 1440,

на податоци; советување во врска со
безбедност на податоци; развој на

Неготино, MK

компјутерски платформи; дуплирање на
компјутерски програми; електронско

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје

складирање на податоци; електронско

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

надгледување на користење кредитни
картички заради откривање измами преку
Интернет; електронско надгледување на
податоци за лична идентификација заради
откривање кражба на идентитетот преку
Интернет; советуваењ во врска со
информатичка технологија (IT);
обезбедување на информации за
компјутерски технологии и програмирање
преку веб страници; инсталирање на
компјутерски софтвер; советување во

(591) зелена, црвена, темносина, жолта,
кафена, сива, црна, бела

врска со безбедноста на интернет;
одржување на компјутерски софтвер;

(531) 05.07.10;27.05.17;28.11.00
(551) индивидуална

следење компјутерски системи со

(510, 511)
кл. 33 ракија (лозова, од тиквешкиот

далечински пристап; надгледување
компјутерски системи заради откривање

регион)

неовластен пристап или повреда на
податоци; надгледување компјутерски

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на ракија (лозова, од тиквешкиот

системи заради откривање дефекти;
платформи како услуга (РааЅ); софтвер

регион)

како услуга (ЅааЅ); ажурирање на

(210) TM 2020/1043

компјутерски софтвер; кориснички услуги
за автентификација користејќи единствени

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за производство трговија

пријави за технологија за онлајн
софтверски апликации; кориснички услуги

и услуги ТЕРА ФРУКТУС ДООЕЛ
Неготино

за автентификација користејќи технологија
за трансакција со електронска трговија;

ул. 29-ти Ноември бр. 10, 1440,
Неготино, MK

хостирано софтверско решение за

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

употреба во склад со прописите

Скопје
(210) TM 2020/1042

(540)

(220) 29/10/2020
(442) 31/12/2020
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истражување на јавното мислење;
консултантски услуги за комуникациски
стратегии за односи со јавност; маркетинг;
објавување на рекламни текстови;
оптимизација на промет на веб-страница;
давање на деловни информации преку
веб-страница; рекламирање он-лајн на
информатичка мрежа; услуги за односи со
медиуми
(591) зелена, црвена, темносина, жолта,
кафена, сива, црна, бела

кл. 38 телекомуникации, бази на
податоци, бежична радиодифузија;

(531) 05.07.10;25.01.10;27.05.17;28.11.00

изнајмување на време на пристап на
светски информатички мрежи; пренос на

(551) индивидуална
(510, 511)

видеосодржини на барање; пристап на
светски информатички мрежи; услуги на

кл. 32 сируп (маџун гроздов сок од
тивешки регион)

агенции за вести

кл. 35 продажба на големо и продажба на
мало на сируп (маџун гроздов сок од

кл. 41 пишување на текстови кои не се
рекламни текстови; образование; обука;

тивешки регион)

забава; спортски и културни активности

(210) TM 2020/1045

(220) 29/10/2020

(442) 31/12/2020
(731) Друштво за маркетинг и
пропаганда ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ
Зелениково
5, бр. 132, Зелениково, MK
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена
(531) 26.04.21;27.05.21;28.05.00;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; огласување, водење
на работење; управување со работи;
канцелариски работи; пишување на
рекламни текстови; изнајмување на време
за рекламирање на сите комуникациски
средства; истражување на пазарот;
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

1

MK/T/2020/0607

5

MK/T/2020/0785

9

MK/T/2020/0609

1

MK/T/2020/0790

5

MK/T/2020/0805

9

MK/T/2020/0612

1

MK/T/2020/0791

5

MK/T/2020/0808

9

MK/T/2020/0613

1

MK/T/2020/0792

5

MK/T/2020/0811

9

MK/T/2020/0643

1

MK/T/2020/0793

5

MK/T/2020/0815

9

MK/T/2020/0644

1

MK/T/2020/0794

5

MK/T/2020/0817

9

MK/T/2020/0647

1

MK/T/2020/0795

5

MK/T/2020/0820

9

MK/T/2020/0648

1

MK/T/2020/0796

5

MK/T/2020/0835

9

MK/T/2020/0649

1

MK/T/2020/0797

5

MK/T/2020/0836

9

MK/T/2020/0650

1

MK/T/2020/0798

5

MK/T/2020/0853

9

MK/T/2020/0654

1

MK/T/2020/0799

5

MK/T/2020/0854

9

MK/T/2020/0655

1

MK/T/2020/0800

5

MK/T/2020/0858

9

MK/T/2020/0665

1

MK/T/2020/0801

5

MK/T/2020/0887

9

MK/T/2020/0666

1

MK/T/2020/0858

5

MK/T/2020/0941

9

MK/T/2020/0667

1

MK/T/2020/0969

5

MK/T/2020/0951

9

MK/T/2020/0668

1

MK/T/2020/0970

5

MK/T/2020/0952

9

MK/T/2020/0783

2

MK/T/2020/0607

5

MK/T/2020/0953

9

MK/T/2020/0805

2

MK/T/2020/0969

5

MK/T/2020/0954

9

MK/T/2020/0856

2

MK/T/2020/0970

5

MK/T/2020/0965

9

MK/T/2020/0991

3

MK/T/2020/0621

5

MK/T/2020/0967

9

MK/T/2020/1041

3

MK/T/2020/0811

5

MK/T/2020/1002

10

MK/T/2020/0665

3

MK/T/2020/0835

5

MK/T/2020/1018

10

MK/T/2020/0666

3

MK/T/2020/0836

5

MK/T/2020/1040

10

MK/T/2020/0805

3

MK/T/2020/0967

7

MK/T/2019/1096

10

MK/T/2020/0844

5

MK/T/2019/0981

7

MK/T/2020/0752

11

MK/T/2019/1096

5

MK/T/2020/0742

9

MK/T/2019/1096

11

MK/T/2020/0064

5

MK/T/2020/0784

9

MK/T/2020/0571

11

MK/T/2020/0835
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11

MK/T/2020/0836

17

MK/T/2020/0800

25

MK/T/2020/0895

12

MK/T/2020/0752

17

MK/T/2020/0801

25

MK/T/2020/0950

12

MK/T/2020/0849

18

MK/T/2020/0647

28

MK/T/2020/0609

12

MK/T/2020/0938

18

MK/T/2020/0648

28

MK/T/2020/0640

12

MK/T/2020/0939

18

MK/T/2020/0806

28

MK/T/2020/0641

12

MK/T/2020/0940

18

MK/T/2020/0856

28

MK/T/2020/0643

12

MK/T/2020/0942

19

MK/T/2020/0607

28

MK/T/2020/0644

12

MK/T/2020/0946

19

MK/T/2020/0790

28

MK/T/2020/0654

12

MK/T/2020/1015

19

MK/T/2020/0791

28

MK/T/2020/0655

16

MK/T/2020/0606

19

MK/T/2020/0792

28

MK/T/2020/0803

16

MK/T/2020/0640

19

MK/T/2020/0793

28

MK/T/2020/0804

16

MK/T/2020/0641

19

MK/T/2020/0794

29

MK/T/2020/0587

16

MK/T/2020/0643

19

MK/T/2020/0795

29

MK/T/2020/0590

16

MK/T/2020/0644

19

MK/T/2020/0796

29

MK/T/2020/0591

16

MK/T/2020/0647

19

MK/T/2020/0797

29

MK/T/2020/0835

16

MK/T/2020/0648

19

MK/T/2020/0798

29

MK/T/2020/0836

16

MK/T/2020/0649

19

MK/T/2020/0799

29

MK/T/2020/0837

16

MK/T/2020/0650

19

MK/T/2020/0800

29

MK/T/2020/0838

16

MK/T/2020/0651

19

MK/T/2020/0801

29

MK/T/2020/0841

16

MK/T/2020/0652

19

MK/T/2020/0969

29

MK/T/2020/0906

16

MK/T/2020/0692

19

MK/T/2020/0970

29

MK/T/2020/0936

16

MK/T/2020/0693

21

MK/T/2020/0986

29

MK/T/2020/0943

16

MK/T/2020/0803

22

MK/T/2020/0640

29

MK/T/2020/0987

16

MK/T/2020/0804

22

MK/T/2020/0641

29

MK/T/2020/0988

16

MK/T/2020/0806

22

MK/T/2020/0643

29

MK/T/2020/1004

16

MK/T/2020/0835

22

MK/T/2020/0644

30

MK/T/2020/0306

16

MK/T/2020/0836

24

MK/T/2020/0640

30

MK/T/2020/0307

16

MK/T/2020/0859

24

MK/T/2020/0641

30

MK/T/2020/0507

16

MK/T/2020/0974

24

MK/T/2020/0643

30

MK/T/2020/0590

16

MK/T/2020/0975

24

MK/T/2020/0644

30

MK/T/2020/0591

16

MK/T/2020/0986

24

MK/T/2020/0806

30

MK/T/2020/0830

17

MK/T/2020/0790

24

MK/T/2020/0810

30

MK/T/2020/0835

17

MK/T/2020/0791

24

MK/T/2020/0814

30

MK/T/2020/0836

17

MK/T/2020/0792

25

MK/T/2019/1456

30

MK/T/2020/0837

17

MK/T/2020/0793

25

MK/T/2020/0640

30

MK/T/2020/0838

17

MK/T/2020/0794

25

MK/T/2020/0641

30

MK/T/2020/0857

17

MK/T/2020/0795

25

MK/T/2020/0643

30

MK/T/2020/0902

17

MK/T/2020/0796

25

MK/T/2020/0644

30

MK/T/2020/0903

17

MK/T/2020/0797

25

MK/T/2020/0786

30

MK/T/2020/0904

17

MK/T/2020/0798

25

MK/T/2020/0806

30

MK/T/2020/0905

17

MK/T/2020/0799

25

MK/T/2020/0810

30

MK/T/2020/0936
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30

MK/T/2020/0937

35

MK/T/2020/0669

35

MK/T/2020/1042

30

MK/T/2020/0968

35

MK/T/2020/0692

35

MK/T/2020/1043

30

MK/T/2020/0982

35

MK/T/2020/0693

35

MK/T/2020/1045

30

MK/T/2020/0983

35

MK/T/2020/0768

36

MK/T/2020/0571

30

MK/T/2020/0984

35

MK/T/2020/0769

36

MK/T/2020/0645

30

MK/T/2020/0985

35

MK/T/2020/0783

36

MK/T/2020/0646

30

MK/T/2020/0987

35

MK/T/2020/0803

36

MK/T/2020/0647

30

MK/T/2020/0988

35

MK/T/2020/0804

36

MK/T/2020/0648

30

MK/T/2020/1004

35

MK/T/2020/0805

36

MK/T/2020/0649

30

MK/T/2020/1007

35

MK/T/2020/0806

36

MK/T/2020/0650

31

MK/T/2020/0807

35

MK/T/2020/0810

36

MK/T/2020/0651

32

MK/T/2020/0835

35

MK/T/2020/0830

36

MK/T/2020/0652

32

MK/T/2020/0836

35

MK/T/2020/0835

36

MK/T/2020/1041

32

MK/T/2020/1004

35

MK/T/2020/0836

37

MK/T/2020/0576

32

MK/T/2020/1010

35

MK/T/2020/0839

37

MK/T/2020/0607

32

MK/T/2020/1022

35

MK/T/2020/0840

37

MK/T/2020/0649

32

MK/T/2020/1043

35

MK/T/2020/0844

37

MK/T/2020/0650

33

MK/T/2020/0964

35

MK/T/2020/0856

37

MK/T/2020/0651

33

MK/T/2020/1005

35

MK/T/2020/0857

37

MK/T/2020/0652

33

MK/T/2020/1006

35

MK/T/2020/0858

37

MK/T/2020/0752

33

MK/T/2020/1042

35

MK/T/2020/0936

37

MK/T/2020/0768

34

MK/T/2020/0833

35

MK/T/2020/0937

37

MK/T/2020/0769

35

MK/T/2020/0507

35

MK/T/2020/0947

37

MK/T/2020/0856

35

MK/T/2020/0548

35

MK/T/2020/0950

37

MK/T/2020/1015

35

MK/T/2020/0609

35

MK/T/2020/0958

38

MK/T/2020/0548

35

MK/T/2020/0621

35

MK/T/2020/0963

38

MK/T/2020/0640

35

MK/T/2020/0640

35

MK/T/2020/0964

38

MK/T/2020/0641

35

MK/T/2020/0641

35

MK/T/2020/0971

38

MK/T/2020/0643

35

MK/T/2020/0643

35

MK/T/2020/0974

38

MK/T/2020/0644

35

MK/T/2020/0644

35

MK/T/2020/0975

38

MK/T/2020/0645

35

MK/T/2020/0645

35

MK/T/2020/0976

38

MK/T/2020/0646

35

MK/T/2020/0646

35

MK/T/2020/0982

38

MK/T/2020/0859

35

MK/T/2020/0649

35

MK/T/2020/0984

38

MK/T/2020/0947

35

MK/T/2020/0650

35

MK/T/2020/0986

38

MK/T/2020/0974

35

MK/T/2020/0651

35

MK/T/2020/0987

38

MK/T/2020/0975

35

MK/T/2020/0652

35

MK/T/2020/1005

38

MK/T/2020/0976

35

MK/T/2020/0653

35

MK/T/2020/1006

38

MK/T/2020/1045

35

MK/T/2020/0654

35

MK/T/2020/1007

39

MK/T/2020/0640

35

MK/T/2020/0655

35

MK/T/2020/1015

39

MK/T/2020/0641

35

MK/T/2020/0665

35

MK/T/2020/1016

39

MK/T/2020/0643

35

MK/T/2020/0666

35

MK/T/2020/1040

39

MK/T/2020/0644
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39

MK/T/2020/0647

41

MK/T/2020/0789

43

MK/T/2020/0140

39

MK/T/2020/0648

41

MK/T/2020/0856

43

MK/T/2020/0507

39

MK/T/2020/0835

41

MK/T/2020/0859

43

MK/T/2020/0577

39

MK/T/2020/0836

41

MK/T/2020/0947

43

MK/T/2020/0609

39

MK/T/2020/0841

41

MK/T/2020/0976

43

MK/T/2020/0640

39

MK/T/2020/0984

41

MK/T/2020/1045

43

MK/T/2020/0641

41

MK/T/2020/0548

42

MK/T/2019/1096

43

MK/T/2020/0643

41

MK/T/2020/0606

42

MK/T/2020/0571

43

MK/T/2020/0644

41

MK/T/2020/0609

42

MK/T/2020/0640

43

MK/T/2020/0647

41

MK/T/2020/0640

42

MK/T/2020/0641

43

MK/T/2020/0648

41

MK/T/2020/0641

42

MK/T/2020/0643

43

MK/T/2020/0649

41

MK/T/2020/0643

42

MK/T/2020/0644

43

MK/T/2020/0650

41

MK/T/2020/0644

42

MK/T/2020/0645

43

MK/T/2020/0654

41

MK/T/2020/0645

42

MK/T/2020/0646

43

MK/T/2020/0655

41

MK/T/2020/0646

42

MK/T/2020/0649

43

MK/T/2020/0835

41

MK/T/2020/0649

42

MK/T/2020/0650

43

MK/T/2020/0836

41

MK/T/2020/0650

42

MK/T/2020/0651

43

MK/T/2020/0841

41

MK/T/2020/0651

42

MK/T/2020/0652

43

MK/T/2020/0937

41

MK/T/2020/0652

42

MK/T/2020/0768

43

MK/T/2020/0964

41

MK/T/2020/0654

42

MK/T/2020/0769

44

MK/T/2020/0649

41

MK/T/2020/0655

42

MK/T/2020/0783

44

MK/T/2020/0650

41

MK/T/2020/0692

42

MK/T/2020/0958

45

MK/T/2020/0649

41

MK/T/2020/0693

42

MK/T/2020/1015

45

MK/T/2020/0650

41

MK/T/2020/0787

42

MK/T/2020/1016

41

MK/T/2020/0788

42

MK/T/2020/1041
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

8ТЕК ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/1016

Basit SH.P.K.

MK/T/2020/1004

Costas d.o.o

MK/T/2020/0306

Costas d.o.o

MK/T/2020/0307

Dow AgroSciences LLC

MK/T/2020/0784

Dow AgroSciences LLC

MK/T/2020/0785

Dr. Dusan Ninkov

MK/T/2020/1040

EKOM Dooel

MK/T/2020/0814

FREZYDERM S.A.

MK/T/2020/0811

GO ANADOLU ŞEKERLI MAMULLER GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

MK/T/2020/0968

GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD.,

MK/T/2020/0803

Gilead Sciences, Inc., a Delaware corporation

MK/T/2019/0981

Goodyear Tyres UK Limited

MK/T/2020/0849

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0951

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0952

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0953

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

MK/T/2020/0954

Henan Yadu Industrial Co., Ltd

MK/T/2020/0808

Henan Yadu Industrial Co., Ltd

MK/T/2020/0844

Intuit Inc.

MK/T/2019/1096

Kalceks, Joint Stock company

MK/T/2020/0853

Kalceks, Joint Stock company

MK/T/2020/0854

Lee Jieun

MK/T/2020/0963

Lenovo (Beijing) Limited

MK/T/2020/0991

Liang Yongqi

MK/T/2020/0786

Liang Yongqi

MK/T/2020/0895

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/0943

Makpharm d.o.o.

MK/T/2020/0742

May Cheong Toy Products Factory Limited

MK/T/2020/0804

Mliječna industrija d.o.o.

MK/T/2020/0587

Mliječna industrija d.o.o.

MK/T/2020/0590

Mliječna industrija d.o.o.

MK/T/2020/0591

Mylan Healthcare GmbH

MK/T/2020/0887

OHLONE PRESS, LLLC

MK/T/2020/0665
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OHLONE PRESS, LLLC

MK/T/2020/0666

PASTA FASTA SH.P.K.

MK/T/2020/0507

Pfizer Inc

MK/T/2020/0941

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2020/0833

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2020/0856

Stripe, Inc. Delaware corporation

MK/T/2020/0571

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0938

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0939

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0940

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0942

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

MK/T/2020/0946

The Procter & Gamble Company

MK/T/2020/0820

The Procter & Gamble Company

MK/T/2020/1002

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

MK/T/2020/1018

Vulco Developpement S.A.

MK/T/2020/1015

Western Union Holdings, Inc., a corporation organized under the laws of the State of
Georgia

MK/T/2020/1041

Јасна Петков Стојановиќ

MK/T/2020/0950

АДЕМИ ИМЕРИ

MK/T/2020/0976

БИОТЕРМИКА ДОО Охрид

MK/T/2020/0064

ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Градско

MK/T/2020/0964

Винсент Хуг

MK/T/2020/0787

Винсент Хуг

MK/T/2020/0788

Винсент Хуг

MK/T/2020/0789

ГАЛЕНИКА АД Београд

MK/T/2020/0815

ГАЛЕНИКА АД Београд

MK/T/2020/0817

ГАЛЕНИКА АД Београд

MK/T/2020/0965

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.
Бојане Општина Сарај

MK/T/2020/0835

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.
Бојане Општина Сарај

MK/T/2020/0836

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.
Бојане Општина Сарај

MK/T/2020/0837

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.
Бојане Општина Сарај

MK/T/2020/0838

ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ БИТОЛА

MK/T/2020/0807

ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје

MK/T/2020/0612

ДППУ Свифт Дата ДОО Скопје

MK/T/2020/0613

Драган Живковиќ

MK/T/2020/0974
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Драган Живковиќ

MK/T/2020/0975

Друштво за градежништво, промет и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0768

Друштво за градежништво, промет и услуги БОР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0769

Друштво за деловни и маркетиншки услуги ФРАЈДЕЈ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0859

Друштво за издавачка дејност и услуги АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/2020/0947

Друштво за маркетинг и пропаганда ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Зелениково

MK/T/2020/1045

Друштво за маркетинг, трговија и услуги Ад Ваелју ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0971

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0790

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0791

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0792

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0793

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0794

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0795

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0796

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0797

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0798

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0799

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0800

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0801

Друштво за производство трговија и услуг ФОРЦА ШПЕД ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0577

Друштво за производство трговија и услуги ГАЛА ВОШ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0576

Друштво за производство трговија и услуги ТЕРА ФРУКТУС ДООЕЛ Неготино

MK/T/2020/1042

Друштво за производство трговија и услуги ТЕРА ФРУКТУС ДООЕЛ Неготино

MK/T/2020/1043

Друштво за производство, сервис, трговија и услуги МЕГА ТЕХНИКА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0752

Друштво за производство, трговија и услуг ВЕЛМАР ФУДС КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0936

Друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛ-КОМПЈУТЕРИ ДОО увозизвоз Штип

MK/T/2020/0783

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0645

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0646

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0647

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0648

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0649

Друштво за производство, трговија и услуги ОМАДА КАПИТАЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0650

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0640
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Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0641

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0643

Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТОП ШОП ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0644

Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги ТРИ СТАР Т.К.М.
ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0810

Друштво за производство, трговија, услуги и посредување МАКСАТ ДОО
експорт-импорт Скопје

MK/T/2020/0667

Друштво за производство, трговија, услуги и посредување МАКСАТ ДОО
експорт-импорт Скопје

MK/T/2020/0668

Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство КУЧИНА ПИЦА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0841

Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС СТАЈЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2019/1456

Друштво за трговија ФАУНА ЦЕНТАР ДОО Скопје

MK/T/2020/0653

Друштво за трговија и услуги АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/2020/0692

Друштво за трговија и услуги АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/2020/0693

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0982

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0983

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0984

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0985

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0986

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0987

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино

MK/T/2020/0988

Друштво за трговија и услуги РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0958

Друштво за трговија и услуги ТРИОС МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/2020/0669

Друштво за трговија на големо и мало ЕРА-КОЗМЕТИКА ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0621

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО
Скопје

MK/T/2020/0902

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО
Скопје

MK/T/2020/0903

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО
Скопје

MK/T/2020/0904

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО
Скопје

MK/T/2020/0905

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО
Скопје

MK/T/2020/0906

Друштво за трговија, транспорт и услуги ГОЛДЕН АРРОВ ДОО експорт-импорт
Гостивар

MK/T/2020/0607

Друштво за услуги КСНМ ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје

MK/T/2020/0609

Друштво за услуги КСНМ ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје

MK/T/2020/0654

Друштво за услуги КСНМ ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје

MK/T/2020/0655

Златевски Љубиша

MK/T/2020/1010

Златевски Љубиша

MK/T/2020/1022

ЛИОН ДОО

MK/T/2020/0830

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/2020/1005
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МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/2020/1006

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/2020/1007

МАКСИГАРД ДОО

MK/T/2020/0805

МЕДИАНЕТ Скопје

MK/T/2020/0548

Миладиновиќ Даниела

MK/T/2020/0937

Муса Касами

MK/T/2020/0840

Осигурително брокерско друштво ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

MK/T/2020/0651

Осигурително брокерско друштво ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

MK/T/2020/0652

Станислава Шаровиќ-Павковиќ

MK/T/2020/0806

Стефан Патчев

MK/T/2020/0140

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија

MK/T/2020/0606

Сувафикс дооел експорт-импорт с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksport-import
fsh.Poroj-Tetovë

MK/T/2020/0969

Сувафикс дооел експорт-импорт с.Порој-Тетово; Suvafiks dooel eksport-import
fsh.Poroj-Tetovë

MK/T/2020/0970

Сулејдин Касами

MK/T/2020/0839

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство услуги и
трговија НАНА-ВИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0857

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство услуги и
трговија НАНА-ВИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/0858

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

MK/T/2020/0967
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 29118

(151) 14/12/2020

кл. 14 благородни метали и нивните

(210) TM 2009/494

(220) 21/05/2009

легури и производите изработени од нив

(181) 21/05/2019
(450) 31/12/2020
(732) Коктел Трејд Дооел Тетово с. Г.
Речица Тетово, MK

или преслечени со нив, кои не се
опфатени со другите класи, накит,

(540)

кл. 16 хартија, картони и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,

бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти

JAFFA JUPI

печатени работи, книговезнички

(551) индивидуална
(510, 511)

материјали, фотографии, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна

кл. 25 облека, чевли и капи
(111) 29119

(151) 14/12/2020

(210) TM 2011/552

(220) 25/05/2011
(181) 25/05/2021

употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор( освен мебелот),
материјали за пакување кои не се
опфатени со другите класи, печатарски
букви, клишиња

(450) 31/12/2020
(732) Коктел Трејд с.Голема Речица, MK

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени од

(540)

другите класи, кожа од животни, куфери и
патни торби, чадори за дожд и за сонце,

JAFFA JUPI
(551) индивидуална

стапови за одење, камшици и сарачки
производи

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други

кл. 25 облека, чевли и капи

супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

кл. 28 игри и грачки, производи за
гимнастика и спорт кои не се опфатени со

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,

другите класи, украси за елка
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

лосиони за коса, препарати за нега на

тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жита, леб, сладолед, мед,

забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски

меласа, квасец, прашок за печење, сол,

препарати, санитарни препарати за
медицински цели, диететски супстанци

сенф, оцет, сосови(како мирудии),
мирудии, мраз

што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,

кл. 44 медицински услуги, ветеринарски
услуги, гигиенска нега и нега на убавина

замтеријали за пломбирање заби и

на луѓето и животните, услуги од областа
на земјоделството, градинарството и

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

шумарството

штетници, фунгициди, хербициди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство н апареа, варење(готвење),
ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и за санитарни

(111) 29117

(151) 11/12/2020

(210) TM 2017/759

(220) 28/07/2017
(181) 28/07/2027
(450) 31/12/2020

намени
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(732) Друштво за туристички услуги

(510, 511)

САВАТОУРС МК ДОО Скопје ул. „Вељко

кл. 35 рекламирање, водење и

Влаховиќ“ бр. 7, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

управување, компјутерско рекламирање
преку интернет, интернет продажба

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 29196

(151) 22/12/2020

(210) TM 2019/982

(220) 26/08/2019
(181) 26/08/2029

savatours.mk
(551) индивидуална

(450) 31/12/2020
(732) ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ ул. Булевар
Видое Смилевски Бато бр. 1/2, 1000,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање во полето на туризам
и патувања; водење на работењето;

Скопје, MK

управување со работата; организирање
трговски саеми за комерцијални или

(540)

рекламни цели; радио реклами;
телевизиско рекламирање; сметки; хотели;
цени
кл. 39 превоз и патни услуги; услуги во
воздушен превоз; поштенски и платен
превоз; туристички услуги; организирање
на патувања; услуги на туристички
агенции; организација на дополнителни
патнички програм; поштенско и платено

(591) розева, бела, црна
(551) индивидуална

складиштење; услуги на превоз по копнен
пат; услуги на туристички резервации

(510, 511)

преку компјутерска мрежа; информирање

кл. 18 кожа и имитација на кожа; куфери и
патни торби; чадори за дожд и сонце;

за превоз; резервации за патувања
кл. 43 услуги на туристички агенции за

сл. разни производи
кл. 20 мебел;огледала;рамки за

сместување; привремено сместување;
услуги на обезбедување храна и пијалоци;

слики;производи од
дрво;трска;плута;рогозина

услуги на камповите за летување
(111) 29191

(151) 23/12/2020

(210) TM 2019/872

(220) 12/07/2019
(181) 12/07/2029

коски;слонова
коска;килибар;седеф;морска пена или
нивна замена;пластика
кл. 35 рекламирање; водење и работење
канцелариски услуги на продажма на

(450) 31/12/2020
(732) Марија Јосифоска ул.2 бр. 48,

големо и мало работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

Визбегово, Скопје, MK
(540)

стоки; организирање; патувања

(591) црвена и златна
(551) индивидуална

252

(111) 29190

(151) 21/12/2020

(210) TM 2019/1332

(220) 03/12/2019
(181) 03/12/2029

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(450) 31/12/2020
(732) ManarThon 02 Place Mendes France

(591) црна, златна; e zez dhe ngjyrë ari

Mutuelleville 1080 Tunis, TN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жита;леб,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

производи од тесто и слатки;чоколадо;
miell dhe produkte drithërash; bukë, produkte

(551) индивидуална

brumi dhe ëmbëlsirat; çokollatë
кл. 32 минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
препарати за производство на пијалоци;
ujë dhe sode minerale, pije të tjera
joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash,

El Manar

shurupe dhe përgatitje të tjera për pije
кл. 43 услуги за подготување на храна и

(554) тродимензионална

пијалоци , ресторани, ресторани со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

самопослужување, служење храна и
пијалаци;

преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,

shërbime për pregaditje ushqimore dhe
pije,rRestorante, Restorante me

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење

vetëshërbimi,shërbim të ushqimit dhe pijeve

(111) 29198

(151) 23/12/2020

(210) TM 2020/93

(220) 10/02/2020

(111) 29121

(151) 14/12/2020

(210) TM 2020/132

(220) 18/02/2020
(181) 18/02/2030

(450) 31/12/2020
(732) Мото Клуб Ретки Птици, Слободан

(181) 10/02/2030
(450) 31/12/2020
(732) Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey
Mah. Taşocaği Yolu Cad. Ağaoğlu 212 My

Дачев Партизанска 11, Гевгелија, MK
(540)

Office Kat:23/387 Bağcilar-Istanbul
TURKEY 34218, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) црна, бела, црвена, кафена, окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека *(трикотажна
облека,качулки,готова облека
[конфекциска облека], долна
облека,јакни,ремени,ракавици,водоотпорн
а облека,елеци,производи што се носат на
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глава [капи,шапки,украси за коса],облека

употреба;додатоци во исхраната за

за мотористи идр.)

луѓе;минерални додатоци во

кл. 32 графички симболи и логоа,
дизајнирани површини, украсни предмети

исхраната;витамини и витамински
додатоци во исхраната;диететски

кл. 43 кафетерии, снек барови, бифеа

производи за деца;капки за нос за
медицинска употреба;спрееви за нос за

(111) 29199

(151) 23/12/2020

(210) TM 2020/134

(220) 17/02/2020

медицинска употреба;спрееви за
деконгестија на нос;додатоци во

(181) 17/02/2030

исхраната кои содржат амино

(450) 31/12/2020
(732) Филип Зафироски ул. "Нане

киселини;аналгетици;медицински
чаеви;билни екстракти за медицинска

Наумоски" 29А, Прилеп, MK

употреба;сирупи за медицинска
употреба;раствори за контактни

(540)

леќи;препарати за чистење контактни леќи
кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(591) жолта, кафена, црна, црвена, сина
(551) индивидуална
кл. 41 издавачка дејност и репоратжи
(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/178

(220) 28/02/2020

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/209

(220) 11/03/2020

(181) 11/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Sipsmith Limited 83 Cranbrook
Road, London, England W42LJ, GB

(510, 511)

(111) 29178

(111) 29127

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

(181) 28/02/2030
(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска

Скопје
(540)

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

SIPSMITH
(551) индивидуална

12, 1000, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, освен пиво;

(540)

Здравје без рецепт

џин

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати освен
фармацевтски препарати кои се издаваат
со рецепт,диететска храна и супстанции
адаптирани за медицинска

(111) 29176

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/214

(220) 10/03/2020
(181) 10/03/2030
(450) 31/12/2020
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(732) Фармацевтска хемиска

завои;материјали за пломбирање заби и

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

забарски смоли;средства за дезинфекција

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

(540)

водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи
(111) 29175

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/215

(220) 10/03/2020

(181) 10/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, сива, кафена, окер,
црвена, виолетова, сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; етерични масла; козметички
производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; шампони; течни

(591) бела, црна, окер, кафена, жолта,
нијанси на сина, зелена, црвена

детергенти; парфеми; тоалетна вода;

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати за сончање; козметика;
козметички креми; козметички препарати

кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење; препарати за

за нега на кожа; лосиони за козметичка
употреба; детска козметика; козметички

чистење, полирање,

производи за капење; масла за козметичка
употреба; масло од јасмин; масло од

триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; етерични масла; козметички

лаванда; лосиони за тело; креми за лице;

производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; шампони; течни

дезодоранси; талк за тоалетна употреба
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

детергенти; парфеми; тоалетна вода;
препарати за сончање; козметика;

препарати;санитарни препарати за
медицински цели;диететска храна и

козметички креми; козметички препарати

супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба;храна за

за нега на кожа; лосиони за козметичка
употреба; детска козметика; козметички

бебиња;пелени за бебиња;додатоци во

производи за капење; масла за козметичка
употреба; масло од јасмин; масло од

исхраната за луѓе и
животни;фластери;материјали за
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лаванда; лосиони за тело; креми за лице;

кл. 3 средства за белење и други

дезодоранси; талк за тоалетна употреба

супстанци за перење; препарати за

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за

чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;

медицински цели;диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

парфимерија; етерични масла; козметички
производи; лосиони за коса; препарати за

ветеринарна употреба;храна за
бебиња;пелени за бебиња;додатоци во

нега на забите; шампони; течни
детергенти; парфеми; тоалетна вода;

исхраната за луѓе и

препарати за сончање; козметика;

животни;фластери;материјали за
завои;материјали за пломбирање заби и

козметички креми; козметички препарати
за нега на кожа; лосиони за козметичка

забарски смоли;средства за дезинфекција
кл. 35 рекламирање; компјутерско

употреба; детска козметика; козметички
производи за капење; масла за козметичка

рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на

употреба; масло од јасмин; масло од
лаванда; лосиони за тело; креми за лице;

работење; управување со работи;

дезодоранси; талк за тоалетна употреба

канцелариски работи

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за

(111) 29177

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/216

(220) 10/03/2020

медицински цели;диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

(181) 10/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска

ветеринарна употреба;храна за
бебиња;пелени за бебиња;додатоци во

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

животни;фластери;материјали за
завои;материјали за пломбирање заби и

12, 1000, Скопје, MK

забарски смоли;средства за дезинфекција
кл. 35 рекламирање; компјутерско

исхраната за луѓе и

(540)

рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
(111) 29179

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/217

(220) 10/03/2020

(181) 10/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

(591) бела, црна, сина, окер, кафена,
нијанси на жолта, портокалова, розева,
виолетова

12, 1000, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
(111) 29150

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/218

(220) 10/03/2020

(181) 10/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.

(591) бела, црна, нијанси на сина, окер,
кафена, нијанси на розова, нијанси на

12, 1000, Скопје, MK
(540)

виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанци за перење; препарати за
чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни;
парфимерија; етерични масла; козметички

(591) бела, нијанси на сива, нијанси на
розева, нијанси на зелена, виолетова,

производи; лосиони за коса; препарати за
нега на забите; шампони; течни

жолта, нијанси на црвена

детергенти; парфеми; тоалетна вода;
препарати за сончање; козметика;

(551) индивидуална
(510, 511)

козметички креми; козметички препарати
за нега на кожа; лосиони за козметичка

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

употреба; детска козметика; козметички

медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

производи за капење; масла за козметичка
употреба; масло од јасмин; масло од

ветеринарна употреба; храна за бебиња;

лаванда; лосиони за тело; креми за лице;
дезодоранси; талк за тоалетна употреба

пелени за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери; материјали

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати;санитарни препарати за

за завои; материјали за пломбирање заби
и забарски смоли; средства за

медицински цели;диететска храна и

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

супстанции адаптирани за медицинска или
ветеринарна употреба;храна за

кл. 35 рекламирање; компјутерско

бебиња;пелени за бебиња;додатоци во
исхраната за луѓе и

рекламирање преку интернет; маркетинг;
водење на работење; управување со

животни;фластери;материјали за
завои;материјали за пломбирање заби и

работи; канцелариски работи

забарски смоли;средства за дезинфекција
кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;
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(732) Тодороски Димитар ул. Борис

(181) 10/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

Кидрич бр. 105-8, MK

Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK

Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ
и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000,

(540)

(591) виолетова, темно розева
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, сива, црна, црвена, нијанси на

кл. 35 обезбедување онлајн пазар за

зелена, жолта, портокалова, кафена,

купувачи и продавачи на стоки и услуги

нијанси на зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски

и ветеринарни

(111) 29183

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/232

(220) 16/03/2020
(181) 16/03/2030

препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и

(450) 31/12/2020
(732) British American Tobacco (Brands)

супстанции адаптирани за медицинска или

Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB

ветеринарна употреба; храна за бебиња;
пелени за бебиња; додатоци во исхраната

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

за луѓе и животни; фластери; материјали
за завои; материјали за пломбирање заби

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

и забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

штетници; фунгициди; хербициди

RYDE

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; маркетинг;

(551) индивидуална

водење на
работење; управување со работи;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; диетални
и хранливи додатоци; диетални додатоци
и диететски производи што содржат CBD

канцелариски работи
(111) 29184

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/221

(220) 13/03/2020
(181) 13/03/2030

масло; додатоци за храна; хомеопатски
додатоци; билни додатоци; медицинска
гума за жвакање; цврсти бонбони од
калциум; цигари безтутун за медицинска
употреба; замени за тутун за медицинска

(450) 31/12/2020

употреба; билни креми за медицинска
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употреба; билни чаеви за медицинска

(591) жолта, портокалова, црвена, сина,

употреба; трансдермални лепенки

виолетова, зелена

кл. 30 гуми за жвакање; бонбони за
лижење (слаткарски производи); бонбони;

(551) индивидуална
(510, 511)

ментол бонбони; гумени бонбони
кл. 32 енергетски пијалаци

кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување(совети во врска со

кл. 34 цигари;тутун, сиров или
преработен;производи од тутун;замени за

образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

тутун (не за медицински цели);пури,
цигарилос;ќибрити;артикли за
пушачи;хартија за цигари;туби за

(111) 29123

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/237

(220) 18/03/2020

цигари;филтери за цигари;џебни апарати
за виткање цигари;рачни машини за
вбризгување на тутун во хартиени
туби;електронски цигари;течности за

(181) 18/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ

електронски цигари;производи од тутун

Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,

наменети за загревање;уреди за
загревање на замени за тутун наменети за

Струмица, MK

инхалација;цигари кои содржат замени за
тутун;табакери;кутии за цигари;бурмут

Скопје Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000
Скопје

(snus) со тутун;бурмут за шмркање (snuff)
со тутун;бурмут (snus) без тутун;бурмут за

(540)

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ

шмркање (snuff) без тутун;орални
никотински торбички без тутун (не за
медицински цели)
(111) 29125

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/236

(220) 18/03/2020
(181) 18/03/2030

(591) жолта, портокалова, црвена, сина,
виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ

кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување(совети во врска со

Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,
Струмица, MK

образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ
Скопје Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000
Скопје

(111) 29126

(151) 22/12/2020

(540)

(210) TM 2020/238

(220) 18/03/2020

(181) 18/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
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Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,

(111) 29157

(151) 22/12/2020

Струмица, MK

(210) TM 2020/241

(220) 17/03/2020

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ
Скопје Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000

(181) 17/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) DingTalk Holding (Cayman) Limited
Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119

Скопје
(540)

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205
Cayman Islands, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, портокалова, црвена, сина,
виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 oбразовни услуги, професионално
насочување (совети во врска со
образованието и оспособувањето),

(551) индивидуална

школски образовни услуги

(510, 511)
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,

(111) 29153

(151) 22/12/2020

геодетски, фотографски,

(210) TM 2020/240

(220) 17/03/2020
(181) 17/03/2030

кинематографски, аудио-визуелни и
оптички апарати и инструменти, како и

(450) 31/12/2020
(732) MELISSA KIKIZAS ANONYMN

апарати и инструменти за мерење тежина,
мерење, сигнализирање, детекција,

VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA
TROFIMON Vionos 1, 104 43 Athens, GR

тестирање, проверка и апарати и
инструменти за спасување и обука;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

апарати и инструменти за спроведување,

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулација или контрола на
дистрибуцијата или користењето на

MELISSA
(551) индивидуална

електрична енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренесување,

(510, 511)
кл. 29 доматно пире, доматен сок за

репродукција или обработка на звук, слики

готвење, доматен сос, конзервирани, суви
и зготвени домати, масла и масти за

или податоци; снимени и содржини кои
може да се симнуваат, празни дигитални

јадење, конзервирани маслинки

или аналогни плочи и медиуми за
складирање; магнетни носачи на

кл. 30 тестенини
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податоци, дискови за снимање; механизми

преку веб пребарувач; компјутерски

за апарати кои работаат со жетони;

софтвер кој може да се симнува за

регистер каси, направи за сметање,
опрема за обработка на податоци и

пристапување, гледање, и контролирање
компјутери и компјутерски мрежи на

компјутери; компјутерски периферни
уреди; костуми за нуркање, маски за

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој
може да се симнува; клауд-базиран

нуркачи, тампони за уши за нуркачи,
штипки за нос за нуркачи и пливачи,

софтвер кој може да се симнува;
компјутерски софтвер; компјутерски

ракавици за нуркачи, апаратура за

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да

дишење за подводно пливање;
компјутерски програми; компјутерски

се симнува од Интернет); дигитална
музика (која може да се симнува од

софтвер во форма на апликација за
мобилни уреди и компјутери; софтверски

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и
музика кои може да се симнуваат;

апликации за користење со мобилни
уреди; софтвер за обработка на

компјутерски и електронски програми и
софтвер и програми и софтвер за видео

електронски плаќања до и од други;

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се

софтвер за автентификација; компјутерски
софтвер обезбеден на Интернет; онлајн

симнува од Интернет); електронски
публикации кој може да се симнува во вид

електронски публикации (кои може да се
симнуваат од Интернет или од

на магазини, статии, брошури, летоци,
списоци со податоци, информациски

компјутерска мрежа или од компјутерска
база со податоци); софтвер за инстант

материјали, инструкциски материјали во
областа на бизнис, е-трговија,

пораки; софтвер за споделување

информациска технологија, клауд

датотеки; комуникациски софтвер за
електронска размена на податоци, аудио,

компјутери, телекомуникации, Интернет,
бизнис и обуки за е-трговија, бизнис,

видео, слики и графички содржини преку
компјутер, мобилен, безжично и

продажба, маркетинг и финансиско
управување; полу-проводници; полу-

телекомуникациски мрежи; компјутерски
софтвер за обработка на слики, графички

проводнички интегрални кола; полупроводнички мемориски чипови; полу-

содржини, аудио, видео, и текст;

проводнички мемориски контролори; полу-

компјутерски софтвер кој може да се
симнува за олеснување на електронска

проводнички мемориски интегрални кола;
полу-проводнички процесорски чипови;

размена на информации, податоци,
документи, глас и слики преку Интернет;

полу-проводнички процесори; микроконтролори; микро-контролни единици;

компјутерски апликации за стриминг на
аудио материјали, видео материјали,

микро-контролори на ниска струја; чипови
за коло; компјутерски чипови; ЦПУ

видеа, музика и слики; дигитални направи

(единици за централна обработка); РИСК-

за медиумски стриминг; компјутерски
софтвер кој може да се симнува кој им

В компјутерски чипови и единици за
централна обработка; компјутерски чипови

овозможува на корисниците да
учествуваат во веб-базирани состаноци и

и единици за централна обработка со
поставена инструкциска конструкција;

часови, со пристап до податоци,
документи, слики и софтверски апликации

компјутерски периферни уреди; ноутбук
компјутери; лаптоп компјутери; преносни
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компјутери; рачни компјутери; таблет

софтвер кој може да се симнува за

компјутери; персонални дигитални

снимање и следење на здравјето на

асистенти; персонални медиа плеери;
мобилни телефони; смартфони; дигитални

корисниците; апликациски софтвер кој
може да се симнува за мобилни и

камери; батерии, полначи за батерии;
компјутерски работни станици;

безжични направи за снимање и следење
на здравјето на корисниците; апликациски

компјутерски сервери; компјутерски и
телекомуникациски хардвер за

софтвер кој може да се симнува за
мобилни и безжични направи за

вмрежување; адаптери, прекинувачи,

обезбедување информации во областите

рутери и хабови за компјутерска мрежа;
безжични и жични модеми и

на здравјето и благосостојбата; софтвер
кој може да се симнува за обезбедување

комуникациски картички и уреди; држачи
за лаптоп, компјутерски торби; апарати за

информации во областите на здравјето и
благосостојбата; софтвер кој може да се

гаснење пожар; компјутерски хардвер и
фирмвер; автомобилски навигациски

симнува за поврзување на корисниците со
здравствени работници; апликациски

систем; компакт дискови;

софтвер кој може да се симнува за за

телекомуникациски апарати; подлоги за
глувчиња; рачни слушалки за мобилни

мобилни и безжични направи за
поврзување на корисниците со

телефони; додатоци за мобилни
телефони; алармни системи; камери за

здравствени работници
кл. 35 огласување; управување со бизнис;

обезбедување; преносни единици за
емитување радио и телевизија; опрема за

бизнис администрација; канцелариски
работи; ширење на бизнис информации за

емитување телевизија; камери; видео

производи и услуги од други преку локални

камери; рачни слушалки; слушалки;
звучници; апарати и опрема за систем за

и глобални компјутерски мрежи;
советодавни услуги за бизнис поврзани со

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи
со течни кристали за телекомуникациска и

обезбедување веб страна на глобална
компјутерска мрежа преку која трети лица

електронска опрема; сет топ боксови;
далечински управувачи; програми за

може да нудат и снабдуваат производи и
услуги, пласираат, утврдуваат статус и да

складирање на податоци; очила и очила за

пополнуваат трговски насоки и нарачки, да

сонце; електронски табли со знаци;
кодирани или магнетни банкарски,

склучуваат договори и бизнис трансакции;
обезбедување компјутеризирани услуги за

кредитни, дебитни, готовински, платежни,
телефонски и идентификациски картички;

онлајн нарачки; советодавни услуги за
бизнис поврзани со работење на

автоматски благајнички машини,
раздавачи на готовина; компјутерски

електронски пазар за купувачи и
продавачи на производи и/или услуги на

софтверски апликации, кои може да се

глобална компјутерска мрежа; бизнис

симнуваат; електронски читачи на книги;
касети со тонер, празни, за печатари и

помош поврзана со олеснување бизнис
трансакции преку локални и глобални

фотокопири; бебе монитори; видео бебе
монитори; заштитници за леќи; кодирани

компјутерски мрежи; обезбедување
продажба, бизнис, огласување и

клуч картички; 3Д наочари; мемориски
картички за машини за видео игри;

промотивни информации преку глобална
компјутерска мрежа и преку Интернет;
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услуги на бизнис администрација за

услуги за одобрување увоз-извоз

обработка на продажба направена преку

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани
со електронски аукции и обезбедување

за претплата на весници; изнајмување на
канцелариска опрема; управување со

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа;
управување со бизнис услуги поврзани со

однос со купувачи; услуги на управување
со бизнис и администрација поврзани со

електронска трговија; организација,
работење и надзор на шеми за лојалност и

програми за спонзорства; сметководствени
услуги; добротворни услуги, имено,

поттикнување; продукција на телевизиски

организирање и водење волонтерски

и радио реклами; сметководство; аукции;
трговски саеми; испитување мислење;

програми и проекти со кои и се служи на
заедницата; изнајмување на штандови за

обработка на податоци; обезбедување на
бизнис информации; услуги на агенции за

продажба; обезбедување на комерцијални
и бизнис контакт информации;

огласување; управување со бази со
податоци; собирање на информации во

оптимизација на машини за пребарување;
оптимизација на посети на веб страници;

компјутерска база со податоци; услуги на

комерцијални услуги за посредување;

бизнис советување; услуги на управување
со бизнис проекти; услуги за пазарни

управување со бизнис за обезбедувачи на
услуги кои работаат сами (фриленсери);

истражувања; услуги на агенции за
меѓународен увоз и извоз; изнајмување на

преговарање и заклучување на
комерцијални трансакции за трети лица;

простор за огласување на комуникациски
медиуми; обезбедување именик со веб

дополнување и одржување на податоци во
компјутерска база со податоци; услуги на

страници од трети лица за олеснување

малопродажба и големопродажба, сите во

бизнис трансакции; комерцијална
администрација за лиценцирање на

врска со хемикалии за користење во
индустрија, наука и фотографија, како и во

производи и услуги од други; обработка на
компјутерски податоци; услуги на

земјоделство, градинарство и шумарство,
непроцесуирани вештачки смоли,

продажба, бизнис и промотивни
информации; одговарање на телефон (за

непроцесуирана пластика, компост,
ѓубрива, оплодувачи; услуги на

други); управување со персонал;

малопродажба и големопродажба, сите во

презентација на производи на
комуникациски медиуми за малородажни

врска со бои, намази, лакови, конзерванси
против 'рѓа и против пропаѓање на дрво,

цели; агенциски сервиси за купување и
продажба; селекција на производи и

обојувачи, бои, мастила за печатење,
обележување и гравирање,

набавка на производи за индивидуи и
бизниси; услуги за нарачување (за други);

непреработени природни смоли, метали
во форма на фолија и прашок за

секретарски услуги; организација на

користење во фарбање, декорирање,

изложби за комерцијални цели или цели
на огласување; услуги за бизнис помош

печатење и уметност; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

поврзани со собирање и изнајмување на
листи со адреси; бизнис истраги; услуги на

врска со немедицинска козметика и
тоалетни препарати, немедицински пасти

препорачување бизниси и
систематизирање персонал; агенциски

за заби, парфимерија, есенцијални масла,
препарати за ароматизирање на
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простории, препарати за избелување и

малопродажба и големопродажба, сите во

други супстанции за перење, препарати за

врска со научни, наутички, геодетски,

чистење, полирање, стругање и гребење;
услуги на малопродажба и

фотографски, кинематографски, оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

големопродажба, сите во врска со
фармацевтски препарати, медицински и

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),

ветеринарни препарати, санитарни
препарати за медицински цели, диететска

апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за

храна и супстанци адаптирани за

спроведување, вклучување и

медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња, диететски суплементи за

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулација или контрола на

луѓе и животни, фластери, материјали за
преврзување, сетови за прва помош,

струја; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со апарати

материјал за пломбирање заби, забарски
смоли, дезинфекциони средства,

за снимање, размена или репродукција на
звук или слики, магнетни носачи на

препарати за уништување штетници,

податоци, дискови за снимање, механизми

фунгициди, хербициди; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

за апарати кои работаат со жетони,
регистер каси, машини за сметање; услуги

врска со обични метали и нивните легури,
руди, метални материјали за градење и

на малопродажба и големопродажба, сите
во врска со опрема за обработка на

градежништво, преносни метални градби,
неелектрични кабли и жици од обичен

податоци и компјутери, компјутерски
софтвер, софтверски апликации за

метал, мали предмети од метален

мобилни уреди и компјутери, софтверски

хардвер, метални контејнери за
складирање или транспорт, сефови;

апликации за користење со мобилни
уреди, софтвер за обработка на

услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

електронски плаќања, софтвер за
автентификација, електронски публикации

машински алати, алати кои работаат на
струја, мотори и машини (освен за копнени

(кои може да се симнуваат); услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

возила), компоненти за поврзување и

врска со софтвер за инстант пораки,

размена на машини (освен за копнени
возила); услуги на малопродажба и

софтвер за споделување датотеки,
софтвер за електронска размена и

големопродажба, сите во врска со
земјоделски алати (кои не се мануелни

споделување податоци, аудио, видео,
слики и графички содржини преку

рачни алати), инкубатори за јајца,
автоматски продажни (вендинг) машини,

компјутер, мобилен, безжично и преку
телекомуникациски мрежи, компјутерски

електрични апарати за кујна, метење,

софтвер за обработка на слики, графички

чистење, миење и машини за перење;
услуги на малопродажба и

содржини, аудио, видео и текст; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

големопродажба, сите во врска со рачни
алати и алати (мануелни), есцајг, оружје

врска со компјутерски софтвер кој може да
се симнува и кој им овозможува на

(освен огнено оружје), бричеви,
електрични бричеви; услуги на

корисниците да учествуваат во веб
базирани состаноци и часови,
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компјутерски софтвер за пристапување,

системи, камери за обезбедување; услуги

гледање, и контролирање компјутери и

на малопродажба и големопродажба, сите

компјутерски мрежи на далечина, клаудкомпјутерски софтвер, компјутерски

во врска со преносни единици за
емитување радио и телевизија, опрема за

периферни уреди; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

емитување телевизија, апарати и опрема
за систем за глобално позиционирање

врска со полу-проводници, полупроводнички интегрални кола, полу-

(ГПС), програми за складирање на
податоци, очила и очила за сонце,

проводнички мемориски чипови, полу-

електронски табли со знаци; услуги на

проводнички мемориски контролори, полупроводнички мемориски интегрални кола,

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со кодирани или магнетни банкарски

полу-проводнички процесор чипови, полупроводнички процесори, микро-

кредитни, дебитни, готовински и
идентификациски картички, автоматски

контролори, микро-контролни единици,
микро-контролори на ниска струја, чипови

благајнички машини, готовински
диспензери, електронски читачи на книги,

за коло, компјутерски чипови; услуги на

празни касети со тонер за печатари и

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со ЦПУ (единици за централна

фотокопири, бебе монитори, заштитници
за леќи, кодирани клуч картички, 3Д

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и
единици за централна обработка,

наочари, мемориски картички за машини
за видео игри, магнети, заштитна облека,

компјутерски чипови и единици за
централна обработка со поставена

заштитни шлемови, заштитни ракавици,
заштитни обувки; услуги на малопродажба

инструкциска конструкција; услуги на

и големопродажба, сите во врска со

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со персонални дигитални асистенти,

операциони, медицински, забни и
ветеринарни апарати и инструменти,

персонални медиа плеери, мобилни
телефони, смартфони, дигитални камери,

вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски помагала, материјали за

батерии, полначи за батерии, компјутерски
сервери, компјутерски и

шиење рани, терапевтски уреди и уреди за
помош адаптирани за лица со посебни

телекомуникациски хардвер за

потреби, апарати за масажа, апарати,

вмрежување, адаптери за компјутерска
мрежа, прекинувачи, рутери и хабови,

уреди и предмети за нега на
новороденчиња, апарати за сексуална

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и уреди, лаптоп

активност, уреди и предмети; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

држачи; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

врска со терапевтски апарати на топол
воздух, електрични ќебиња за медицински

компјутерски торби, апарати за гаснење

цели, тестирање апарати за медицински

пожар, компакт дискови, дигитална музика
(која може да се симнува),

цели, апарати за тестирање крв, слушни
помагала за глуви, заштитници на слух,

телекомуникациски апарати, подлоги за
глувчиња, додатоци за мобилен телефон,

електрични ќебиња за медицински цели,
дијагностички апарати за медицински

кои може да се симнуваат игри, слики,
снимки, филмови и музика, алармни

цели, вештачки екстремитети, очи и заби,
завои за поддршка, шишиња за бебиња,
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цуцли за користење со шишиња за

картички, телефонски картички и

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги

идентификациски картички кои не се

на малопродажба и големопродажба, сите
во врска со апарати и инсталации за

кодирани и магнетни картички, кориснички
упатства, марамчиња направени од

осветлување, греење, ладење,
генерирање пареа, готвење, сушење,

хартија, модели и фигури направени од
хартија, држачи за листови, салфетки од

вентилирање, снабдување со вода и
санитарни цели; услуги на малопродажба

хартија, марамчиња од хартија, декорации
за забави направени од хартија; услуги на

и големопродажба, сите во врска со

малопродажба и големопродажба, сите во

возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода, велосипеди, делови и

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од
животни и крзна, багаж и торби за носење,

додатоци за возила, делови и додатоци за
велосипеди, безбедносни седишта за

паричници и ташни, чадори и чадори за
сонце, стапови за одење; камшици, узди и

возила за деца, безбедносни појаси за
седишта во возила, гуми, закрпи за гуми,

сарачки производи, крагни, каивчиња и
облека за животни; услуги на

прекривки за гуми; услуги на

малопродажба и големопродажба, сите во

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со огнено оружје, муниција и

врска со мебел, огледала, рамки за слики,
контејнери (не од метал) за складирање

проектили, експлозиви, огномет; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

или транспорт; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

врска со благородни метали и нивни
легури, накит, драги и полудраги камења,

домаќински или кујнски садови и
контејнери, садови за готвење и прибор за

хоролошки и хронометриски инструменти;

маса (освен вилушки, ножеви и лажици),

услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со музички

чешли и сунѓери, четки (освен четки за
сликање), материјали за правење четки,

инструменти, штандови за музика и
штандови за музички инструменти,

предмети за цели за чистење, стакларија,
порцелан и керамика, електрични четки за

стапчиња за диригенти; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

заби; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со јажиња

врска со хартија и картон, печатени

и врвки, мрежи, шатори и настрешници,

работи, книговезачки материјали,
фотографии, канцелариски материјали и

тенди од текстил или синтетички
материјали, едра, вреќи за транспорт и

канцелариска опрема (освен мебел),
лепила како канцелариски материјали или

складирање на материјали на куп,
материјали за потполнување, за

за домаќински цели, материјали за цртање
и материјали за уметници, четки за

поставување и за полнење (освен хартија,
картон, гума или пластика), непреработени

сликање; услуги на малопродажба и

кончани текстилни материјали и нивни

големопродажба, сите во врска со
материјали за обука и настава, пластични

замени; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со предива

листови, филмови и торби за завиткување
и пакување, печатарски букви, клишиња за

и конци, за текстилна употреба; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

печатење, картички во форма на дебитни
картички, кредитни картички, платежни

врска со текстил и замени за текстил,
домаќински чаршафи, завеси од текстил
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или пластични; услуги на малопродажба и

оброци, брза храна спакувана однапред;

големопродажба, сите во врска со облека,

услуги на малопродажба и

обувки, капи; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

големопродажба, сите во врска со кафе,
чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини

тантела, гајтани и везови, и
позамантерија, траки и панделки, копчиња,

и кнедли, тапиока и саго, брашно и
производи од жито, леб, производи од

петлици и илици, иглички и игли, вештачки
цвеќиња, декорации за коса, вештачка

тесто и слатки, чоколадо, сладолед,
сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед,

коса; услуги на малопродажба и

меласа; квасец, прашок за печење; сол,

големопродажба, сите во врска со килими,
килимчиња, простирки и бришачи,

мирудии, зачини, конзервирани билки,
оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз

линолеум и други материјали за подни
прекривки; ѕидни тапети (што не се од

[смрзната вода]; услуги на малопродажба
и големопродажба, сите во врска со

текстил); услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со игри,

замени за кафе, пијалоци базирани на
кафе, ливчиња чај и производи од чај,

играчки и предмети за играње; апарати за

пијалоци базирани на чај, какао и

видео игри, предмети за гимнастика и
спорт; украси за новогодишни елки,

производи од какао, пијалоци базирани на
чоколадо, пекарски производи, пица,

празнични декорации и вештачки
новогодишни елки; услуги на

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска
кои содржат мешавина од житарици,

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со апарати за електронски игри и

јаткасти плодови и суво овошје [слатки],
колачиња, крекери, кинески торти и торти

апарати за забава кои не се од тие кои се

во западен стил, кинески кнедли, снегулки

адаптирани за користење со надворешен
екран за прикажување, домашни машини

од бадем; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

за видео игри и рачни машини за видео
игри (ниедна за користење со телевизиски

непреработени и непроцесуирани
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни

приемници), новогодишни чорапи, рачни
единици за играње електронски игри,

и шумарски производи, непреработени и
непроцесуирани житарици и семиња,

хартиени шапки за забава, пластични

свежо овошје и зеленчук, свежи билки,

шапки за забава, ленти и украси од хартија
за забави; услуги на малопродажба и

природни растенија и цвеќиња, луковици,
расад и семиња за садење, живи животни,

големопродажба, сите во врска со месо,
риба, живина и дивеч; месни преработки;

храна и пијалоци за животни, малтекс;
услуги на малопродажба и

конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење

големопродажба, сите во врска со пиво,
препарати за правење пиво, минерални и

од мешунки, тофу, чорби, бистри супи,

сода води и други безалкохолни напитоци

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко
и млечни производи, соино млеко, замени

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни
сокови, сирупи и други безалкохолни

за млеко, производи направени од замени
за млеко, масла и масти за јадење,

препарати за правење пијалоци,
зеленчукови пијалоци и зеленчукови

подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти
плодови, храна за закуски, подготвени

сокови; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со
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алкохолни пијалоци (освен пиво),

кои им овозможуваат на корисниците

алкохолни препарати за правење

пристап до апликации, платформи,

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции; услуги на малопродажба и

документи кои заеднички се споделуваат,
податоци, листи со задачи и форуми за

големопродажба, сите во врска со тутун
или замени за тутун, цигари и пури,

дискутирање; обезбедување пристап до
компјутерска база со податоци на

електронски цигари и усни испарувачи за
пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите

глобална компјутерска мрежа за
пребарување и враќање информации,

од погоре споменатите услуги на

податоци, веб страници и ресурси

малопродажба и големопродажба исто
обезбедени онлајн, преку стоковни куќи

достапни на компјутерски мрежи;
обезбедување кориснички пристап до

или супермаркети, и сите истотака им
овозможуваат на потрошувачите згодно да

компјутерска база со податоци која содржи
електронски публикации, огласни табли,

ги гледаат и купуваат овие производи од
Интернет веб страна со стоки за широка

база со податоци и информации
пристапна преку компјутер; работење на

потрошувачка и при големопродажни

соби за разговор (услуги на соби за

распродажби, каталог со стоки за широка
потрошувачка преку поштенски порачки

разговор); повеќекратен кориснички
пристап до глобални компјутерски

или преку телекомуникации и од
малопродажни распродажби; cоветување,

информациски мрежи за пренос и ширење
на широк спектар на информации;

информации и советодавни услуги
поврзани со горе споменатите услуги

обезбедување пристап до веб страници на
глобална компјутерска мрежа преку која

кл. 38 телекомуникации;

трети лица може да нудат производи и

телекомуникациски услуги, имено, услуги
на размена и прием на податоци преку

услуги, да стават и исполнуваат нарачки,
да склучуваат договори и бизнис

телекомуникациски мрежи; обезбедување
веб-базирани мултимедијални

трансакции; обезбедување пристап до
интерактивни веб страници на глобална

телеконференции, видеоконференции и
онлајн услуги за состаноци кои

компјутерска мрежа за трети лица да
објавуваат информации, одговараат на

овозможуваат симултано и асинхроно

барања и да стават и исполнуваат нарачки

гледање, споделување, уредување и
дискутирање на документи, податоци и

за производи, услуги и бизнис можности;
услуги за електронска комуникација за

слики од учесниците преку веб
пребарувач; обезбедување на

поставување виртуелни соби за разговор
преку текстуални пораки; обезбедување

потрошувачите со онлајн пристап до
онлајн извештаи во врска со

електронски огласни табли за објавување
и размена на пораки помеѓу и меѓу

перформансите, ефективноста и статусот

компјутерски корисници во врска со

на веб-базирани апликации,
телеконференции, видеоконференции и

производи, услуги и бизнис насоки и
можности; обезбедување онлајн

состаноци; обезбедување на корисници со
сигурен далечински пристап преку

интерактивна огласна табла за
објавување, промовирање, продажба и

Интернет до приватни компјутерски мрежи;
обезбедување онлајн услуги за соработка

препродажба на предмети преку глобална
компјутерска мрежа; услуги на
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обезбедување електронска пошта и услуги

податоци, аудио, видео, текст и графички

на препраќање електронска пошта; аудио

содржини пристапни од компјутер и

и видео комуникација преку компјутери и
компјутерски мрежи и преку глобална

телекомуникациски мрежи; услуги на
инстант пораки; комуникациски услуги за

комуникациска мрежа; обезбедување
компјутерски пристап и изнајмување време

мобилни телефони; собирање, размена и
испорака на податоци преку електронски

за пристап до онлајн интерактивни огласни
табли и бази со податоци; обезбедување

начин; собирање, размена и испорака на
поштенски пораки, сликани и/или снимени

пристап до електронски огласни табли за

информации како што се карактери,

објавување и размена на пораки помеѓу и
меѓу компјутерски корисници во врска со

пораки, музика и слики, телеграми,
информации и податоци преку механички,

производи, услуги и бизнис можности;
обезбедување пристап до електронски

електронски, телефонски начин и преку
телекс, кабел, компјутер или сателит;

календар, именик и електронска тетратка,
преку локални и глобални компјутерски

размена, емитување и прием на аудио,
видео, сликани и снимени слики и

мрежи; обезбедување услуги на директна

податоци било во компримирана или не-

врска меѓу компјутерски корисници за
размена на податоци; обезбедување

компримирана форма и било во живо или
одложено време; услуги на електронски

телекомуникациски пристап и линкови до
компјутерска база со податоци и до

пораки, конференции и размена на
порачки; услуги на видео конференции;

Интернет; услуги на емитување Интернет;
обезбедување онлајн база со податоци на

комуникација преку електронска огласна
табла која им овозможува на корисниците

информации во врска со веб-базирани

да изведуваат интерактивни разговори во

платформи за поднесување на прговори
за емитување; обезбедување

живо меѓу компјутерски терминал и
електронска огласна табла која соржи

телекомуникациски пристап и линкови до
компјутерска база со податоци и Интернет;

слики и снимени информации и гласовни
информации како што се карактери;

услуги за електронска комуникација;
интерактивни телекомуникациски услуги;

обезбедување електронски огласни табли
и табли за пораки за размена на пораки;

телекомуникациски информации (веб

обезбедување онлајн форуми за

страни), компјутерски програми и
податоци; обезбедување

дискутирање; комуникациски услуги,
имено, текстуални и нумерички дигитални

телекомуникациски врски со Интернет или
бази со податоци; обезбедување

услуги на пораки; размена на информации
преку размена на пораки за помош при

телекомуникациски пристап до ворлд вајд
веб простор и структури; комуникација

носење одлуки; размена на информации
преку системи за видео комуникација;

преку компјутерски терминали;

услуги на веб конференции; обезбедување

комуникација преку мрежи со оптички
влакна; компјутерски потпомогната

далечински пристап и простор до видео
и/или телефонски конференции;

размена на пораки, информации,
податоци, документи и слики; услуги на

советодавни услуги во областа на
осигурување на податоци и услуги за

размена на податоци преку електронски
начин; електронска размена на глас,

размена на информации; обезбедување
линкови со електронски податоци; факс
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размена; испраќање пораки; платежни

договарање, организирање, одржување и

услуги; изнајмување на модеми;

водење натревари по пеење; договарање,

изнајмување на телекомуникациска
опрема; услуги на испраќање, примање и

организирање, одржување и водење
концерти; договарање, организирање,

препраќање на електронски пораки; услуги
за емитување телевизија; емитување и

одржување и водење настани и натревари
за образовни или забавни цели;

размена на радио и телевизиски програми;
емитување музика; размена на музика,

договарање, организирање, одржување и
водење шоуа со игри и потраги; услуги на

филмови, интерактивни програми, видеа,

агенции за билети за забава; информации

електронски компјутерски игри; размена на
информации поврзани со онлајн пазарење

поврзани со забава или образование,
обезбедени онлајн од компјутерска база со

и малопродажни услуги за широка
потрошувачка; услуги на размена за видео

податоци или Интернет; обезбедување
дигитална музика (која не може да се

по побарување; услуги на агенции за
вести; консултативни, информациони и

симнува) од Интернет; обезбедување
дигитална музика (која не може да се

советодавни услуги поврзани со сите горе

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст

споменати услуги
кл. 41 образование; обезбедување на

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб
страници; обезбедување видео игри,

обука; забава; спортски и културни
активности; објавување на текстови, книги

компјутерски игри, звук или слики, или
филмови преку телекомуникациски или

и журнали (кои не се пoпуларни текстови);
објавување на дијаграми, слики и

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн
компјутерски игри и натпревари;

фотографии; објавување на весници,

обезбедување онлајн видеа, кои не може

магазини и периодични изданија; услуги на
образование, обука и тренинг поврзани со

да се симнуваат; обезбедување на
стриминг на онлајн електронски

телекомуникации, компјутери,
компјутерски програми, клауд компјутери,

публикации на Интернет или на
компјутерска мрежа или компјутерска база

дизајн на веб страници, е-трговија,
управување со бизнис, финансиско

со податоци; забавни и образовани услуги
поврзани со планирање, продукција и

управување и огласување; обезбедување

дистрибуција на звук, слики, дигитална

на образование, рекреација, тренинг,
подучување и обука интерактивна и не-

музика, филмови, аудио во живо или
снимено, визуелни или аудио-визуелни

интерактивна; дизајн на образовни
курсеви, испитувања и квалификации;

материјали за емитување на земјен кабел,
сателитски канали, Интернет, безжично

забава обезбедена преку електронски и
дигитални интерактивни медиуми; услуги

или системи со жичани врски и други
начини на комуникација; услуги на музичка

на електронски игри обезбедени преку

забава; изнајмување на звучни снимки;

Интернет; обезбедување на информации
поврзани со активности на образование,

подготовка на забавни, образовни,
документарни програми и програми со

обука, забава, рекреација и спортски,
социјални и културни активности;

вести за емитување; услуги на репортери
на вести; информации поврзани со

обезбедување онлајн електронски
публикации (кои не може да се симнуваат);

спортски или културни настани, тековни
работи и вонредни вести обезбедени
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преку сателитска телевизиска размена,

програми за емитување; обезбедување

Интернет или на друг електронски начин;

аудио и визуелни студија; обезбедување

телевизиска, радио и филмска продукција;
подготовка и продукција на телевизиски

простории за спорт; обезбедување
простории за филмови, шоуа, драми,

програми; обезбедување на информации,
податоци, графички содржини, звук,

музика или образовна обука; агенции за
резервирање забава; издавање и

музика, видеа, анимација и текст за
забавни цели; услуги на игри;

изнајмување на филмови
(кинематографски филмови); издавање и

обезбедување на клубска рекреација,

изнајмување на музички инструменти;

спортски и гимнастички простории;
изведби на бендови; клубска забава,

издавање и изнајмување на телевизиски
програми; издавање и изнајмување на

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни
клубови; клубски услуги поврзани со

телевизори; позајмување библиотеки;
архивски библиотекарски услуги; услуги за

забава, образование и културни услуги;
договарање, водење и обезбедување на

преведување; услуги на толкување на
знаковен јазик; изнајмување на предходно

конференции, конвенции, конгреси,

снимени видео ленти; издавање и

семинари и работилници за обука;
договарање, водење и обезбедување на

изнајмување на машини за играње;
изнајмување на опрема за аркадни игри;

конференции, конвенции, конгреси,
семинари и работилници за обука во врска

изнајмување слики; фотографија; превод;
толкување јазици; образовни и програми

со телекомуникации, компјутери,
компјутерски програми, клауд компјутери,

за обука во областа на управување со
ризик; образовни и програми за обука

дизајн на веб страници, е-трговија,

поврзани со сертификација; обезбедување

управување со бизнис, финансиско
управување и огласување; организирање

на вести; услуги на лотарија; подучување;
консултативни, информациони и

и водење изложби, модни ревии,
образовни шоуа и културни шоуа и

советодавни услуги поврзани со сите горе
споменати услуги

изведби; уметнички изложби и галериски
услуги; услуги на изнајмување уметнички

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и дизајн поврзани со тоа,

галерии поврзани со фини уметности;

индустриски анализи и истражувачки

услуги на обука во врска со здравје и
безбедност при работа, и зачувување на

услуги; дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; истражување и развој

природата; обезбедување на часови за
пури, часови за пробување вино;

поврзани со полу-проводници, полупроводнички интегрални кола, полу-

обезбедување образовни информации за
истражувачки материјали и агенции за

проводнички мемориски чипови, полупроводнички мемориски контролори, полу-

нив; договарање, организирање,

проводнички мемориски интегрални кола,

планирање и управување на семинари;
обука за животни; насоки во продуцирање

полу-проводнички процесорски чипови,
полу-проводнички процесори, микро-

програми за емитување; услуги на тренинг
поврзани со работење на машини и

контролори, микро-контролни единици,
микро-контролори на ниска струја, чипови

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна
опрема, која се користи за продуцирање

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ
(единици за централна обработка), РИСК-
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В компјутерски чипови и единици за

смартфони; дизајн на дигитални камери;

централна обработка, компјутерски чипови

компјутерски услуги; компјутерско

и единици за централна обработка со
поставена инструкциска конструкција;

програмирање; услуги на компјутерско
интегрирање; услуги на компјутерски

софтвер како услуга (СааС); компјутерски
услуги поврзани со пренесување

анализи; компјутерско програмирање во
врска со одбрана против вируси;

информации, податоци, документи и слики
преку Интернет; апликација за

софтверски услуги за компјутерски систем;
дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на

обезбедување сервисни (АСП) услуги,

компјутерски систем; дизајн и развој на

имено, одржување компјутерски
софтверски апликации од други;

веб страни; одржување веб страни за
други; одржување софтвер за компјутерски

апликација за обезбедување сервисни
(АСП) услуги, обезбедување софтвер во

апликации за пребарување и враќање
информации од база со податоци и

областите на веб-базирани конференции,
аудио конференции, електронски пораки,

компјутерски мрежи; обезбедување
технички информации на посебно барање

соработка на документи, видео

од крајните корисници преку телефон или

конференции и гласовна и обработка на
повици; обезбедување онлајн софтвер кој

глобална компјутерска мрежа;
консулттативни услуги во врска со

не може да се симнува за олеснување
интероперабилност на повеќекратни

компјутерски софтвер; компјутерски услуги
поврзани со пребарувања кроени по мерка

софтверски апликации; услуги на техничка
поддршка поврзани со компјутерски

на компјутерска база со податоци и веб
страници; кодирање и декодирање на

софтвер и апликации обезбедени онлајн,

компјутерски и електронски сигнали;

преку e-пошта и преку телефон;
компјутерски услуги, имено, креирање

конверзија на физички податоци и
документи во форма на електронски

онлајн заедница за регистрирани
корисници да учествуваат во дискусии, да

медиуми; услуги на тестирање и
евалуација; архитектонски и дизајнерски

добиваат повратни одговори од нивни
партнери, формирање виртуелни

услуги; внатрешен дизајн на згради,
канцеларии и апартмани; компјутерски

заедници, зафаќање со социјално

информациони услуги; мрежни

вмрежување, и размена на документи;
совети за компјутерска технологија

информациски услуги, имено,
обезбедување технички информации

обезбедени на Интернет корисниците
преку жешки линии за подршка;

поврзани со компјутери и мрежи во
областа на бизнис и е-трговија;

компјутерски услуги поврзани со креирање
индекси на информации, страници и

обезбедување на компјутерски програми
за управување со безбедносен ризик;

ресурси на компјутерски мрежи;

услуги на информации за компјутерска

обезбедување машини за пребарување;
дизајн на компјутери, ноутбук компјутери,

безбедност, знаење и тестирање; услуги
за осигурување квалитет; компјутерски

лаптоп компјутери, преносни компјутери и
рачни компјутери; дизајн на персонални

услуги поврзани со сертификација на
бизнис трансакции и подготовка на

дигитални асистенти и персонални медиа
плеери; дизајн на мобилни телефони и

извештаи за нив; контрола на пристап до
(безбедносни услуги за-) компјутери,
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електронски мрежи и бази со податоци;

може да се симнува за обезбедување

услуги на безбедност при размена на

информации во областите на здравјето и

податоци и на трансакции преку
компјутерски мрежи; консултирање во

благосостојбата; обезбедување он-лајн
софтвер кој не може да се симнува за

областа на безбедност на податоци;
технолошко консултирање во врска со

поврзување на корисниците со
здравствени работници; консултативни,

обезбедување на телекомуникации;
безбедносни услуги за компјутеризирани

информациони и советодавни услуги
поврзани со сите горе споменати услуги

комуникацски мрежи; обезбедување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

информации во областите на Интернет,
ворлд вајд веб и бездедност на

услуги; гриза за хигиена и убавина за за
човекови битија или животни; земјоделсли,

компјутеризирани комуникациски мрежи и
сигурна размена на податоци и

градинарски и шумарски услуги; услуги на
физикална терапија; услуги на салони за

информации; советодавни услуги во
областите на Интернет, ворлд вајд веб и

убавина; третмани за нега на кожа и
убавина; услуги на масажа; јавни бањи за

безбедност на компјутеризирани

хигиенски цели; услуги на фризери, услуги

комуникациски мрежи, информации за
безбедносни услуги; услуги за

на штандови за убавина; избор на
козметика за индивидуалци;

автентификација за компјутерска
безбедност; онлајн автентификација на

обезбедување информации и услуги на
консултации и советување поврзани со

електронски потписи; резервни копии на
податоци од страни кои не се на Интрнет;

користење на производи за нега на кожа,
производи за третмани за убавина,

обезбедување информации за

козметички производи, фармацефтски и

компјутерска технологија и програмирање
преку веб страна; картографски услуги;

медицински услуги преку Интернет, преку
телекомуникациски направи или други

клауд компјутери; обезбедување услуги за
клауд одржување; обезбедување

електронски средства; обезбедување на
простории со сауни; обезбедување на

привремено користење на клауд-базиран
софтвер кој не може да се симнува и

простории со солариум и платформи за
сончање; услуги за фитнес за тело; услуги

клауд компјутерски софтвер; електронско

за уништување на сало; услуги за

складирање на податоци; обезбедување
виртуелни компјутерски системи и

намалување на тежина; услуги за третман
на коса; услуги за грижа за здравје;

виртуелни компјутерски опкружувања
преку клауд компјутери; изнајмување на

шминкерски услуги; депилирање со восок;
ортодонтски услуги; лекарски услуги

софтвер за забава; обезбедување онлајн
не-компјутерски софтвер кој може да се

обезбедени онлајн преку софтвер кој може
да се симнува или апликациски софтвер

симнува и компјутерски апликации за

или софтвер кој не може да се симнува;

стриминг на аудио материјали, видео
материјали, видеа, музика и слики;

услуги на медициснко советување
обезбедени онлајн преку софтвер кој може

обезбедување он-лајн софтвер кој не
може да се симнува за снимање и

да се симнува или апликациски софтвер
или софтвер кој не може да се симнува;

следење на здравјето на корисниците;
обезбедување он-лајн софтвер кој не

медицинска помош; здравствено
советување; медицински услуги на
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далечина; информации и советодавни

компјутерски чипови и централни единици

услуги поврзани со лично управување на

за обработка со инструкциско множество;

медицински состојби; услуги на
медицинска евалуација; следење на

лиценцирање на компјутерски чипови и
платформи на централни процесни

здравствениот прогрес на пациенти;
информации и советодавни услуги

единици; лиценцирање на користење на
компјутерски софтвер и компјутерски

поврзани со горе споменатите услуги; сите
вклучени во класа 44

програми; лиценцирање на дигитални
податоци, слики, филм, аудио и текст;

кл. 45 Правни услуги; безбедносни услуги

креирање, компилирање и одржување на

за физичка заштита на стварна
сопственост и индувидуи; персонални и

регистар со домен имиња; правно
истражување; услуги на подготовка на

социјални услуги обезбедени од други за
исполнување на потребите на

правни документи; правно управување со
лиценци; парнични услуги; услуги за

индивидуалци, имено, услуги на лично
купување, услуги на немедицинска лична

алретнативно решавање на спорови;
услуги на арбитража; чуварски у

нега за други во вид на планирање,

безбедносни услуги; услуги за лична

организирање, договарање и помагање на
индивидуалци да извршуваат дневни

безбедност; обезбедување услуги за
заштита (безбедност) преку електрични

задачи, услуги на лично потсетување,
услуги на лични телохранители, социјално

централни станици за престапници,
крадци и системи за заштита од пожар;

придружување; услуги на он-лајн
социјално вмрежување; услуги на

услуги на мониторинг за аларми за
престапници и крадци, нарави за детекција

регистрација на домен имиња; советување

на пожар и поплава и услуги на

за интелектуална сопственост;
лиценцирање интелектуална сопственост;

мониторинг за аларми; услуги за
одржување на домаќинства; испитување

советување поврзано со лиценцирање
интелектуална сопственост; експлоатација

багаж за безбедносни цели; услуги на
испитување на лична позадина;

и лиценцирање на права од интелектуална
сопственост; експлоатација и

безбедносни услуги за заштита на имот и
индивидуи; погребални услуги;

лиценцирање на права од интелектуална

изнајмување облеки; услуги на социјална

сопственост кои се однесуваат на полупроводници, полу-проводнички интегрални

работа; услуги на состаноци;
ослободување гулаби за специјални

кола, полу-проводнички мемориски
чипови, полу-проводнички мемориски

прилики; услуги на балсамирање;
консултативни, информациони и

контролори, полу-проводнички мемориски
интегрални кола, полу-проводнички

советодавни услуги поврзани со сите горе
споменати услуги

процесорски чипови, полу-проводнички
процесори, микроконтролори,
микроконтролни единици, ниско-струјни

(111) 29158

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/242

(220) 17/03/2020

микроконтролори, чип кола, компјутерски
чипови, ЦПУ (единици за централна

(181) 17/03/2030
(450) 31/12/2020
(732) DingTalk Holding (Cayman) Limited
Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и
единици за централна обработка;
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Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West

ракавици за нуркачи, апаратура за

Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205

дишење за подводно пливање;

Cayman Islands, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

компјутерски програми; компјутерски
софтвер во форма на апликација за

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

мобилни уреди и компјутери; софтверски
апликации за користење со мобилни
уреди; софтвер за обработка на
електронски плаќања до и од други;
софтвер за автентификација; компјутерски
софтвер обезбеден на Интернет; онлајн
електронски публикации (кои може да се
симнуваат од Интернет или од
компјутерска мрежа или од компјутерска
база со податоци); софтвер за инстант
пораки; софтвер за споделување

(551) индивидуална
(510, 511)

датотеки; комуникациски софтвер за

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,

електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графички содржини преку

кинематографски, аудио-визуелни и
оптички апарати и инструменти, како и

компјутер, мобилен, безжично и
телекомуникациски мрежи; компјутерски

апарати и инструменти за мерење тежина,

софтвер за обработка на слики, графички
содржини, аудио, видео, и текст;

мерење, сигнализирање, детекција,
тестирање, проверка и апарати и

компјутерски софтвер кој може да се

инструменти за спасување и обука;
апарати и инструменти за спроведување,

симнува за олеснување на електронска
размена на информации, податоци,

вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање,

документи, глас и слики преку Интернет;
компјутерски апликации за стриминг на

регулација или контрола на

аудио материјали, видео материјали,
видеа, музика и слики; дигитални направи

дистрибуцијата или користењето на
електрична енергија; апарати и

за медиумски стриминг; компјутерски

инструменти за снимање, пренесување,
репродукција или обработка на звук, слики

софтвер кој може да се симнува кој им
овозможува на корисниците да

или податоци; снимени и содржини кои
може да се симнуваат, празни дигитални

учествуваат во веб-базирани состаноци и
часови, со пристап до податоци,

или аналогни плочи и медиуми за

документи, слики и софтверски апликации
преку веб пребарувач; компјутерски

складирање; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми

софтвер кој може да се симнува за

за апарати кои работаат со жетони;
регистер каси, направи за сметање,

пристапување, гледање, и контролирање
компјутери и компјутерски мрежи на

опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски периферни

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој
може да се симнува; клауд-базиран

уреди; костуми за нуркање, маски за

софтвер кој може да се симнува;
компјутерски софтвер; компјутерски

нуркачи, тампони за уши за нуркачи,
штипки за нос за нуркачи и пливачи,
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софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да

вмрежување; адаптери, прекинувачи,

се симнува од Интернет); дигитална

рутери и хабови за компјутерска мрежа;

музика (која може да се симнува од
Интернет); игри, слики, снимки, филмови и

безжични и жични модеми и
комуникациски картички и уреди; држачи

музика кои може да се симнуваат;
компјутерски и електронски програми и

за лаптоп, компјутерски торби; апарати за
гаснење пожар; компјутерски хардвер и

софтвер и програми и софтвер за видео
игри (вклучувајќи софтвер кој може да се

фирмвер; автомобилски навигациски
систем; компакт дискови;

симнува од Интернет); електронски

телекомуникациски апарати; подлоги за

публикации кој може да се симнува во вид
на магазини, статии, брошури, летоци,

глувчиња; рачни слушалки за мобилни
телефони; додатоци за мобилни

списоци со податоци, информациски
материјали, инструкциски материјали во

телефони; алармни системи; камери за
обезбедување; преносни единици за

областа на бизнис, е-трговија,
информациска технологија, клауд

емитување радио и телевизија; опрема за
емитување телевизија; камери; видео

компјутери, телекомуникации, Интернет,

камери; рачни слушалки; слушалки;

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис,
продажба, маркетинг и финансиско

звучници; апарати и опрема за систем за
глобално позиционирање (ГПС); дисплеи

управување; полу-проводници; полупроводнички интегрални кола; полу-

со течни кристали за телекомуникациска и
електронска опрема; сет топ боксови;

проводнички мемориски чипови; полупроводнички мемориски контролори; полу-

далечински управувачи; програми за
складирање на податоци; очила и очила за

проводнички мемориски интегрални кола;

сонце; електронски табли со знаци;

полу-проводнички процесорски чипови;
полу-проводнички процесори; микро-

кодирани или магнетни банкарски,
кредитни, дебитни, готовински, платежни,

контролори; микро-контролни единици;
микро-контролори на ниска струја; чипови

телефонски и идентификациски картички;
автоматски благајнички машини,

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ
(единици за централна обработка); РИСК-

раздавачи на готовина; компјутерски
софтверски апликации, кои може да се

В компјутерски чипови и единици за

симнуваат; електронски читачи на книги;

централна обработка; компјутерски чипови
и единици за централна обработка со

касети со тонер, празни, за печатари и
фотокопири; бебе монитори; видео бебе

поставена инструкциска конструкција;
компјутерски периферни уреди; ноутбук

монитори; заштитници за леќи; кодирани
клуч картички; 3Д наочари; мемориски

компјутери; лаптоп компјутери; преносни
компјутери; рачни компјутери; таблет

картички за машини за видео игри;
софтвер кој може да се симнува за

компјутери; персонални дигитални

снимање и следење на здравјето на

асистенти; персонални медиа плеери;
мобилни телефони; смартфони; дигитални

корисниците; апликациски софтвер кој
може да се симнува за мобилни и

камери; батерии, полначи за батерии;
компјутерски работни станици;

безжични направи за снимање и следење
на здравјето на корисниците; апликациски

компјутерски сервери; компјутерски и
телекомуникациски хардвер за

софтвер кој може да се симнува за
мобилни и безжични направи за

276

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

обезбедување информации во областите

поттикнување; продукција на телевизиски

на здравјето и благосостојбата; софтвер

и радио реклами; сметководство; аукции;

кој може да се симнува за обезбедување
информации во областите на здравјето и

трговски саеми; испитување мислење;
обработка на податоци; обезбедување на

благосостојбата; софтвер кој може да се
симнува за поврзување на корисниците со

бизнис информации; услуги на агенции за
огласување; управување со бази со

здравствени работници; апликациски
софтвер кој може да се симнува за за

податоци; собирање на информации во
компјутерска база со податоци; услуги на

мобилни и безжични направи за

бизнис советување; услуги на управување

поврзување на корисниците со
здравствени работници

со бизнис проекти; услуги за пазарни
истражувања; услуги на агенции за

кл. 35 огласување; управување со бизнис;
бизнис администрација; канцелариски

меѓународен увоз и извоз; изнајмување на
простор за огласување на комуникациски

работи; ширење на бизнис информации за
производи и услуги од други преку локални

медиуми; обезбедување именик со веб
страници од трети лица за олеснување

и глобални компјутерски мрежи;

бизнис трансакции; комерцијална

советодавни услуги за бизнис поврзани со
обезбедување веб страна на глобална

администрација за лиценцирање на
производи и услуги од други; обработка на

компјутерска мрежа преку која трети лица
може да нудат и снабдуваат производи и

компјутерски податоци; услуги на
продажба, бизнис и промотивни

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да
пополнуваат трговски насоки и нарачки, да

информации; одговарање на телефон (за
други); управување со персонал;

склучуваат договори и бизнис трансакции;

презентација на производи на

обезбедување компјутеризирани услуги за
онлајн нарачки; советодавни услуги за

комуникациски медиуми за малородажни
цели; агенциски сервиси за купување и

бизнис поврзани со работење на
електронски пазар за купувачи и

продажба; селекција на производи и
набавка на производи за индивидуи и

продавачи на производи и/или услуги на
глобална компјутерска мрежа; бизнис

бизниси; услуги за нарачување (за други);
секретарски услуги; организација на

помош поврзана со олеснување бизнис

изложби за комерцијални цели или цели

трансакции преку локални и глобални
компјутерски мрежи; обезбедување

на огласување; услуги за бизнис помош
поврзани со собирање и изнајмување на

продажба, бизнис, огласување и
промотивни информации преку глобална

листи со адреси; бизнис истраги; услуги на
препорачување бизниси и

компјутерска мрежа и преку Интернет;
услуги на бизнис администрација за

систематизирање персонал; агенциски
услуги за одобрување увоз-извоз

обработка на продажба направена преку

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани
со електронски аукции и обезбедување

за претплата на весници; изнајмување на
канцелариска опрема; управување со

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа;
управување со бизнис услуги поврзани со

однос со купувачи; услуги на управување
со бизнис и администрација поврзани со

електронска трговија; организација,
работење и надзор на шеми за лојалност и

програми за спонзорства; сметководствени
услуги; добротворни услуги, имено,
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организирање и водење волонтерски

храна и супстанци адаптирани за

програми и проекти со кои и се служи на

медицинска или ветеринарна употреба,

заедницата; изнајмување на штандови за
продажба; обезбедување на комерцијални

храна за бебиња, диететски суплементи за
луѓе и животни, фластери, материјали за

и бизнис контакт информации;
оптимизација на машини за пребарување;

преврзување, сетови за прва помош,
материјал за пломбирање заби, забарски

оптимизација на посети на веб страници;
комерцијални услуги за посредување;

смоли, дезинфекциони средства,
препарати за уништување штетници,

управување со бизнис за обезбедувачи на

фунгициди, хербициди; услуги на

услуги кои работаат сами (фриленсери);
преговарање и заклучување на

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со обични метали и нивните легури,

комерцијални трансакции за трети лица;
дополнување и одржување на податоци во

руди, метални материјали за градење и
градежништво, преносни метални градби,

компјутерска база со податоци; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

неелектрични кабли и жици од обичен
метал, мали предмети од метален

врска со хемикалии за користење во

хардвер, метални контејнери за

индустрија, наука и фотографија, како и во
земјоделство, градинарство и шумарство,

складирање или транспорт, сефови;
услуги на малопродажба и

непроцесуирани вештачки смоли,
непроцесуирана пластика, компост,

големопродажба, сите во врска со
машински алати, алати кои работаат на

ѓубрива, оплодувачи; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

струја, мотори и машини (освен за копнени
возила), компоненти за поврзување и

врска со бои, намази, лакови, конзерванси

размена на машини (освен за копнени

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво,
обојувачи, бои, мастила за печатење,

возила); услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

обележување и гравирање,
непреработени природни смоли, метали

земјоделски алати (кои не се мануелни
рачни алати), инкубатори за јајца,

во форма на фолија и прашок за
користење во фарбање, декорирање,

автоматски продажни (вендинг) машини,
електрични апарати за кујна, метење,

печатење и уметност; услуги на

чистење, миење и машини за перење;

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со немедицинска козметика и

услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со рачни

тоалетни препарати, немедицински пасти
за заби, парфимерија, есенцијални масла,

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје
(освен огнено оружје), бричеви,

препарати за ароматизирање на
простории, препарати за избелување и

електрични бричеви; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

други супстанции за перење, препарати за

врска со научни, наутички, геодетски,

чистење, полирање, стругање и гребење;
услуги на малопродажба и

фотографски, кинематографски, оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

големопродажба, сите во врска со
фармацевтски препарати, медицински и

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),

ветеринарни препарати, санитарни
препарати за медицински цели, диететска

апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за
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спроведување, вклучување и

проводнички мемориски чипови, полу-

исклучување, трансформирање,

проводнички мемориски контролори, полу-

акумулирање, регулација или контрола на
струја; услуги на малопродажба и

проводнички мемориски интегрални кола,
полу-проводнички процесор чипови, полу-

големопродажба, сите во врска со апарати
за снимање, размена или репродукција на

проводнички процесори, микроконтролори, микро-контролни единици,

звук или слики, магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање, механизми

микро-контролори на ниска струја, чипови
за коло, компјутерски чипови; услуги на

за апарати кои работаат со жетони,

малопродажба и големопродажба, сите во

регистер каси, машини за сметање; услуги
на малопродажба и големопродажба, сите

врска со ЦПУ (единици за централна
обработка), РИСК-В компјутерски чипови и

во врска со опрема за обработка на
податоци и компјутери, компјутерски

единици за централна обработка,
компјутерски чипови и единици за

софтвер, софтверски апликации за
мобилни уреди и компјутери, софтверски

централна обработка со поставена
инструкциска конструкција; услуги на

апликации за користење со мобилни

малопродажба и големопродажба, сите во

уреди, софтвер за обработка на
електронски плаќања, софтвер за

врска со персонални дигитални асистенти,
персонални медиа плеери, мобилни

автентификација, електронски публикации
(кои може да се симнуваат); услуги на

телефони, смартфони, дигитални камери,
батерии, полначи за батерии, компјутерски

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со софтвер за инстант пораки,

сервери, компјутерски и
телекомуникациски хардвер за

софтвер за споделување датотеки,

вмрежување, адаптери за компјутерска

софтвер за електронска размена и
споделување податоци, аудио, видео,

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови,
безжични и жични модеми и

слики и графички содржини преку
компјутер, мобилен, безжично и преку

комуникациски картички и уреди, лаптоп
држачи; услуги на малопродажба и

телекомуникациски мрежи, компјутерски
софтвер за обработка на слики, графички

големопродажба, сите во врска со
компјутерски торби, апарати за гаснење

содржини, аудио, видео и текст; услуги на

пожар, компакт дискови, дигитална музика

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со компјутерски софтвер кој може да

(која може да се симнува),
телекомуникациски апарати, подлоги за

се симнува и кој им овозможува на
корисниците да учествуваат во веб

глувчиња, додатоци за мобилен телефон,
кои може да се симнуваат игри, слики,

базирани состаноци и часови,
компјутерски софтвер за пристапување,

снимки, филмови и музика, алармни
системи, камери за обезбедување; услуги

гледање, и контролирање компјутери и

на малопродажба и големопродажба, сите

компјутерски мрежи на далечина, клаудкомпјутерски софтвер, компјутерски

во врска со преносни единици за
емитување радио и телевизија, опрема за

периферни уреди; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

емитување телевизија, апарати и опрема
за систем за глобално позиционирање

врска со полу-проводници, полупроводнички интегрални кола, полу-

(ГПС), програми за складирање на
податоци, очила и очила за сонце,
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електронски табли со знаци; услуги на

и големопродажба, сите во врска со

малопродажба и големопродажба, сите во

возила, апарати за движење по земја,

врска со кодирани или магнетни банкарски
кредитни, дебитни, готовински и

воздух или вода, велосипеди, делови и
додатоци за возила, делови и додатоци за

идентификациски картички, автоматски
благајнички машини, готовински

велосипеди, безбедносни седишта за
возила за деца, безбедносни појаси за

диспензери, електронски читачи на книги,
празни касети со тонер за печатари и

седишта во возила, гуми, закрпи за гуми,
прекривки за гуми; услуги на

фотокопири, бебе монитори, заштитници

малопродажба и големопродажба, сите во

за леќи, кодирани клуч картички, 3Д
наочари, мемориски картички за машини

врска со огнено оружје, муниција и
проектили, експлозиви, огномет; услуги на

за видео игри, магнети, заштитна облека,
заштитни шлемови, заштитни ракавици,

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со благородни метали и нивни

заштитни обувки; услуги на малопродажба
и големопродажба, сите во врска со

легури, накит, драги и полудраги камења,
хоролошки и хронометриски инструменти;

операциони, медицински, забни и

услуги на малопродажба и

ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,

големопродажба, сите во врска со музички
инструменти, штандови за музика и

ортопедски помагала, материјали за
шиење рани, терапевтски уреди и уреди за

штандови за музички инструменти,
стапчиња за диригенти; услуги на

помош адаптирани за лица со посебни
потреби, апарати за масажа, апарати,

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со хартија и картон, печатени

уреди и предмети за нега на

работи, книговезачки материјали,

новороденчиња, апарати за сексуална
активност, уреди и предмети; услуги на

фотографии, канцелариски материјали и
канцелариска опрема (освен мебел),

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со терапевтски апарати на топол

лепила како канцелариски материјали или
за домаќински цели, материјали за цртање

воздух, електрични ќебиња за медицински
цели, тестирање апарати за медицински

и материјали за уметници, четки за
сликање; услуги на малопродажба и

цели, апарати за тестирање крв, слушни

големопродажба, сите во врска со

помагала за глуви, заштитници на слух,
електрични ќебиња за медицински цели,

материјали за обука и настава, пластични
листови, филмови и торби за завиткување

дијагностички апарати за медицински
цели, вештачки екстремитети, очи и заби,

и пакување, печатарски букви, клишиња за
печатење, картички во форма на дебитни

завои за поддршка, шишиња за бебиња,
цуцли за користење со шишиња за

картички, кредитни картички, платежни
картички, телефонски картички и

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги

идентификациски картички кои не се

на малопродажба и големопродажба, сите
во врска со апарати и инсталации за

кодирани и магнетни картички, кориснички
упатства, марамчиња направени од

осветлување, греење, ладење,
генерирање пареа, готвење, сушење,

хартија, модели и фигури направени од
хартија, држачи за листови, салфетки од

вентилирање, снабдување со вода и
санитарни цели; услуги на малопродажба

хартија, марамчиња од хартија, декорации
за забави направени од хартија; услуги на
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малопродажба и големопродажба, сите во

коса; услуги на малопродажба и

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од

големопродажба, сите во врска со килими,

животни и крзна, багаж и торби за носење,
паричници и ташни, чадори и чадори за

килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за подни

сонце, стапови за одење; камшици, узди и
сарачки производи, крагни, каивчиња и

прекривки; ѕидни тапети (што не се од
текстил); услуги на малопродажба и

облека за животни; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

големопродажба, сите во врска со игри,
играчки и предмети за играње; апарати за

врска со мебел, огледала, рамки за слики,

видео игри, предмети за гимнастика и

контејнери (не од метал) за складирање
или транспорт; услуги на малопродажба и

спорт; украси за новогодишни елки,
празнични декорации и вештачки

големопродажба, сите во врска со
домаќински или кујнски садови и

новогодишни елки; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

контејнери, садови за готвење и прибор за
маса (освен вилушки, ножеви и лажици),

врска со апарати за електронски игри и
апарати за забава кои не се од тие кои се

чешли и сунѓери, четки (освен четки за

адаптирани за користење со надворешен

сликање), материјали за правење четки,
предмети за цели за чистење, стакларија,

екран за прикажување, домашни машини
за видео игри и рачни машини за видео

порцелан и керамика, електрични четки за
заби; услуги на малопродажба и

игри (ниедна за користење со телевизиски
приемници), новогодишни чорапи, рачни

големопродажба, сите во врска со јажиња
и врвки, мрежи, шатори и настрешници,

единици за играње електронски игри,
хартиени шапки за забава, пластични

тенди од текстил или синтетички

шапки за забава, ленти и украси од хартија

материјали, едра, вреќи за транспорт и
складирање на материјали на куп,

за забави; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со месо,

материјали за потполнување, за
поставување и за полнење (освен хартија,

риба, живина и дивеч; месни преработки;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено

картон, гума или пластика), непреработени
кончани текстилни материјали и нивни

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење
од мешунки, тофу, чорби, бистри супи,

замени; услуги на малопродажба и

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко

големопродажба, сите во врска со предива
и конци, за текстилна употреба; услуги на

и млечни производи, соино млеко, замени
за млеко, производи направени од замени

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со текстил и замени за текстил,

за млеко, масла и масти за јадење,
подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти

домаќински чаршафи, завеси од текстил
или пластични; услуги на малопродажба и

плодови, храна за закуски, подготвени
оброци, брза храна спакувана однапред;

големопродажба, сите во врска со облека,

услуги на малопродажба и

обувки, капи; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

големопродажба, сите во врска со кафе,
чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини

тантела, гајтани и везови, и
позамантерија, траки и панделки, копчиња,

и кнедли, тапиока и саго, брашно и
производи од жито, леб, производи од

петлици и илици, иглички и игли, вештачки
цвеќиња, декорации за коса, вештачка

тесто и слатки, чоколадо, сладолед,
сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед,

281

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

меласа; квасец, прашок за печење; сол,

од погоре споменатите услуги на

мирудии, зачини, конзервирани билки,

малопродажба и големопродажба исто

оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз
[смрзната вода]; услуги на малопродажба

обезбедени онлајн, преку стоковни куќи
или супермаркети, и сите истотака им

и големопродажба, сите во врска со
замени за кафе, пијалоци базирани на

овозможуваат на потрошувачите згодно да
ги гледаат и купуваат овие производи од

кафе, ливчиња чај и производи од чај,
пијалоци базирани на чај, какао и

Интернет веб страна со стоки за широка
потрошувачка и при големопродажни

производи од какао, пијалоци базирани на

распродажби, каталог со стоки за широка

чоколадо, пекарски производи, пица,
пудинг, месечеви торти, плочки за закуска

потрошувачка преку поштенски порачки
или преку телекомуникации и од

кои содржат мешавина од житарици,
јаткасти плодови и суво овошје [слатки],

малопродажни распродажби; cоветување,
информации и советодавни услуги

колачиња, крекери, кинески торти и торти
во западен стил, кинески кнедли, снегулки

поврзани со горе споменатите услуги
кл. 38 телекомуникации;

од бадем; услуги на малопродажба и

телекомуникациски услуги, имено, услуги

големопродажба, сите во врска со
непреработени и непроцесуирани

на размена и прием на податоци преку
телекомуникациски мрежи; обезбедување

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумарски производи, непреработени и

веб-базирани мултимедијални
телеконференции, видеоконференции и

непроцесуирани житарици и семиња,
свежо овошје и зеленчук, свежи билки,

онлајн услуги за состаноци кои
овозможуваат симултано и асинхроно

природни растенија и цвеќиња, луковици,

гледање, споделување, уредување и

расад и семиња за садење, живи животни,
храна и пијалоци за животни, малтекс;

дискутирање на документи, податоци и
слики од учесниците преку веб

услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со пиво,

пребарувач; обезбедување на
потрошувачите со онлајн пристап до

препарати за правење пиво, минерални и
сода води и други безалкохолни напитоци

онлајн извештаи во врска со
перформансите, ефективноста и статусот

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни

на веб-базирани апликации,

сокови, сирупи и други безалкохолни
препарати за правење пијалоци,

телеконференции, видеоконференции и
состаноци; обезбедување на корисници со

зеленчукови пијалоци и зеленчукови
сокови; услуги на малопродажба и

сигурен далечински пристап преку
Интернет до приватни компјутерски мрежи;

големопродажба, сите во врска со
алкохолни пијалоци (освен пиво),

обезбедување онлајн услуги за соработка
кои им овозможуваат на корисниците

алкохолни препарати за правење

пристап до апликации, платформи,

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции; услуги на малопродажба и

документи кои заеднички се споделуваат,
податоци, листи со задачи и форуми за

големопродажба, сите во врска со тутун
или замени за тутун, цигари и пури,

дискутирање; обезбедување пристап до
компјутерска база со податоци на

електронски цигари и усни испарувачи за
пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите

глобална компјутерска мрежа за
пребарување и враќање информации,
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податоци, веб страници и ресурси

пристап до електронски огласни табли за

достапни на компјутерски мрежи;

објавување и размена на пораки помеѓу и

обезбедување кориснички пристап до
компјутерска база со податоци која содржи

меѓу компјутерски корисници во врска со
производи, услуги и бизнис можности;

електронски публикации, огласни табли,
база со податоци и информации

обезбедување пристап до електронски
календар, именик и електронска тетратка,

пристапна преку компјутер; работење на
соби за разговор (услуги на соби за

преку локални и глобални компјутерски
мрежи; обезбедување услуги на директна

разговор); повеќекратен кориснички

врска меѓу компјутерски корисници за

пристап до глобални компјутерски
информациски мрежи за пренос и ширење

размена на податоци; обезбедување
телекомуникациски пристап и линкови до

на широк спектар на информации;
обезбедување пристап до веб страници на

компјутерска база со податоци и до
Интернет; услуги на емитување Интернет;

глобална компјутерска мрежа преку која
трети лица може да нудат производи и

обезбедување онлајн база со податоци на
информации во врска со веб-базирани

услуги, да стават и исполнуваат нарачки,

платформи за поднесување на прговори

да склучуваат договори и бизнис
трансакции; обезбедување пристап до

за емитување; обезбедување
телекомуникациски пристап и линкови до

интерактивни веб страници на глобална
компјутерска мрежа за трети лица да

компјутерска база со податоци и Интернет;
услуги за електронска комуникација;

објавуваат информации, одговараат на
барања и да стават и исполнуваат нарачки

интерактивни телекомуникациски услуги;
телекомуникациски информации (веб

за производи, услуги и бизнис можности;

страни), компјутерски програми и

услуги за електронска комуникација за
поставување виртуелни соби за разговор

податоци; обезбедување
телекомуникациски врски со Интернет или

преку текстуални пораки; обезбедување
електронски огласни табли за објавување

бази со податоци; обезбедување
телекомуникациски пристап до ворлд вајд

и размена на пораки помеѓу и меѓу
компјутерски корисници во врска со

веб простор и структури; комуникација
преку компјутерски терминали;

производи, услуги и бизнис насоки и

комуникација преку мрежи со оптички

можности; обезбедување онлајн
интерактивна огласна табла за

влакна; компјутерски потпомогната
размена на пораки, информации,

објавување, промовирање, продажба и
препродажба на предмети преку глобална

податоци, документи и слики; услуги на
размена на податоци преку електронски

компјутерска мрежа; услуги на
обезбедување електронска пошта и услуги

начин; електронска размена на глас,
податоци, аудио, видео, текст и графички

на препраќање електронска пошта; аудио

содржини пристапни од компјутер и

и видео комуникација преку компјутери и
компјутерски мрежи и преку глобална

телекомуникациски мрежи; услуги на
инстант пораки; комуникациски услуги за

комуникациска мрежа; обезбедување
компјутерски пристап и изнајмување време

мобилни телефони; собирање, размена и
испорака на податоци преку електронски

за пристап до онлајн интерактивни огласни
табли и бази со податоци; обезбедување

начин; собирање, размена и испорака на
поштенски пораки, сликани и/или снимени
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информации како што се карактери,

филмови, интерактивни програми, видеа,

пораки, музика и слики, телеграми,

електронски компјутерски игри; размена на

информации и податоци преку механички,
електронски, телефонски начин и преку

информации поврзани со онлајн пазарење
и малопродажни услуги за широка

телекс, кабел, компјутер или сателит;
размена, емитување и прием на аудио,

потрошувачка; услуги на размена за видео
по побарување; услуги на агенции за

видео, сликани и снимени слики и
податоци било во компримирана или не-

вести; консултативни, информациони и
советодавни услуги поврзани со сите горе

компримирана форма и било во живо или

споменати услуги

одложено време; услуги на електронски
пораки, конференции и размена на

кл. 41 образование; обезбедување на
обука; забава; спортски и културни

порачки; услуги на видео конференции;
комуникација преку електронска огласна

активности; објавување на текстови, книги
и журнали (кои не се пoпуларни текстови);

табла која им овозможува на корисниците
да изведуваат интерактивни разговори во

објавување на дијаграми, слики и
фотографии; објавување на весници,

живо меѓу компјутерски терминал и

магазини и периодични изданија; услуги на

електронска огласна табла која соржи
слики и снимени информации и гласовни

образование, обука и тренинг поврзани со
телекомуникации, компјутери,

информации како што се карактери;
обезбедување електронски огласни табли

компјутерски програми, клауд компјутери,
дизајн на веб страници, е-трговија,

и табли за пораки за размена на пораки;
обезбедување онлајн форуми за

управување со бизнис, финансиско
управување и огласување; обезбедување

дискутирање; комуникациски услуги,

на образование, рекреација, тренинг,

имено, текстуални и нумерички дигитални
услуги на пораки; размена на информации

подучување и обука интерактивна и неинтерактивна; дизајн на образовни

преку размена на пораки за помош при
носење одлуки; размена на информации

курсеви, испитувања и квалификации;
забава обезбедена преку електронски и

преку системи за видео комуникација;
услуги на веб конференции; обезбедување

дигитални интерактивни медиуми; услуги
на електронски игри обезбедени преку

далечински пристап и простор до видео

Интернет; обезбедување на информации

и/или телефонски конференции;
советодавни услуги во областа на

поврзани со активности на образование,
обука, забава, рекреација и спортски,

осигурување на податоци и услуги за
размена на информации; обезбедување

социјални и културни активности;
обезбедување онлајн електронски

линкови со електронски податоци; факс
размена; испраќање пораки; платежни

публикации (кои не може да се симнуваат);
договарање, организирање, одржување и

услуги; изнајмување на модеми;

водење натревари по пеење; договарање,

изнајмување на телекомуникациска
опрема; услуги на испраќање, примање и

организирање, одржување и водење
концерти; договарање, организирање,

препраќање на електронски пораки; услуги
за емитување телевизија; емитување и

одржување и водење настани и натревари
за образовни или забавни цели;

размена на радио и телевизиски програми;
емитување музика; размена на музика,

договарање, организирање, одржување и
водење шоуа со игри и потраги; услуги на
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агенции за билети за забава; информации

обезбедување на клубска рекреација,

поврзани со забава или образование,

спортски и гимнастички простории;

обезбедени онлајн од компјутерска база со
податоци или Интернет; обезбедување

изведби на бендови; клубска забава,
дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни

дигитална музика (која не може да се
симнува) од Интернет; обезбедување

клубови; клубски услуги поврзани со
забава, образование и културни услуги;

дигитална музика (која не може да се
симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст

договарање, водење и обезбедување на
конференции, конвенции, конгреси,

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб

семинари и работилници за обука;

страници; обезбедување видео игри,
компјутерски игри, звук или слики, или

договарање, водење и обезбедување на
конференции, конвенции, конгреси,

филмови преку телекомуникациски или
компјутерски мрежи; обезбедување онлајн

семинари и работилници за обука во врска
со телекомуникации, компјутери,

компјутерски игри и натпревари;
обезбедување онлајн видеа, кои не може

компјутерски програми, клауд компјутери,
дизајн на веб страници, е-трговија,

да се симнуваат; обезбедување на

управување со бизнис, финансиско

стриминг на онлајн електронски
публикации на Интернет или на

управување и огласување; организирање
и водење изложби, модни ревии,

компјутерска мрежа или компјутерска база
со податоци; забавни и образовани услуги

образовни шоуа и културни шоуа и
изведби; уметнички изложби и галериски

поврзани со планирање, продукција и
дистрибуција на звук, слики, дигитална

услуги; услуги на изнајмување уметнички
галерии поврзани со фини уметности;

музика, филмови, аудио во живо или

услуги на обука во врска со здравје и

снимено, визуелни или аудио-визуелни
материјали за емитување на земјен кабел,

безбедност при работа, и зачувување на
природата; обезбедување на часови за

сателитски канали, Интернет, безжично
или системи со жичани врски и други

пури, часови за пробување вино;
обезбедување образовни информации за

начини на комуникација; услуги на музичка
забава; изнајмување на звучни снимки;

истражувачки материјали и агенции за
нив; договарање, организирање,

подготовка на забавни, образовни,

планирање и управување на семинари;

документарни програми и програми со
вести за емитување; услуги на репортери

обука за животни; насоки во продуцирање
програми за емитување; услуги на тренинг

на вести; информации поврзани со
спортски или културни настани, тековни

поврзани со работење на машини и
опрема, вклучувајќи аудио-визуелна

работи и вонредни вести обезбедени
преку сателитска телевизиска размена,

опрема, која се користи за продуцирање
програми за емитување; обезбедување

Интернет или на друг електронски начин;

аудио и визуелни студија; обезбедување

телевизиска, радио и филмска продукција;
подготовка и продукција на телевизиски

простории за спорт; обезбедување
простории за филмови, шоуа, драми,

програми; обезбедување на информации,
податоци, графички содржини, звук,

музика или образовна обука; агенции за
резервирање забава; издавање и

музика, видеа, анимација и текст за
забавни цели; услуги на игри;

изнајмување на филмови
(кинематографски филмови); издавање и
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изнајмување на музички инструменти;

обезбедување сервисни (АСП) услуги,

издавање и изнајмување на телевизиски

имено, одржување компјутерски

програми; издавање и изнајмување на
телевизори; позајмување библиотеки;

софтверски апликации од други;
апликација за обезбедување сервисни

архивски библиотекарски услуги; услуги за
преведување; услуги на толкување на

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во
областите на веб-базирани конференции,

знаковен јазик; изнајмување на предходно
снимени видео ленти; издавање и

аудио конференции, електронски пораки,
соработка на документи, видео

изнајмување на машини за играње;

конференции и гласовна и обработка на

изнајмување на опрема за аркадни игри;
изнајмување слики; фотографија; превод;

повици; обезбедување онлајн софтвер кој
не може да се симнува за олеснување

толкување јазици; образовни и програми
за обука во областа на управување со

интероперабилност на повеќекратни
софтверски апликации; услуги на техничка

ризик; образовни и програми за обука
поврзани со сертификација; обезбедување

поддршка поврзани со компјутерски
софтвер и апликации обезбедени онлајн,

на вести; услуги на лотарија; подучување;

преку e-пошта и преку телефон;

консултативни, информациони и
советодавни услуги поврзани со сите горе

компјутерски услуги, имено, креирање
онлајн заедница за регистрирани

споменати услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и

корисници да учествуваат во дискусии, да
добиваат повратни одговори од нивни

истражување и дизајн поврзани со тоа,
индустриски анализи и истражувачки

партнери, формирање виртуелни
заедници, зафаќање со социјално

услуги; дизајн и развој на компјутерски

вмрежување, и размена на документи;

хардвер и софтвер; истражување и развој
поврзани со полу-проводници, полу-

совети за компјутерска технологија
обезбедени на Интернет корисниците

проводнички интегрални кола, полупроводнички мемориски чипови, полу-

преку жешки линии за подршка;
компјутерски услуги поврзани со креирање

проводнички мемориски контролори, полупроводнички мемориски интегрални кола,

индекси на информации, страници и
ресурси на компјутерски мрежи;

полу-проводнички процесорски чипови,

обезбедување машини за пребарување;

полу-проводнички процесори, микроконтролори, микро-контролни единици,

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери,
лаптоп компјутери, преносни компјутери и

микро-контролори на ниска струја, чипови
за коло, компјутерски чипови, ЦПУ

рачни компјутери; дизајн на персонални
дигитални асистенти и персонални медиа

(единици за централна обработка), РИСКВ компјутерски чипови и единици за

плеери; дизајн на мобилни телефони и
смартфони; дизајн на дигитални камери;

централна обработка, компјутерски чипови

компјутерски услуги; компјутерско

и единици за централна обработка со
поставена инструкциска конструкција;

програмирање; услуги на компјутерско
интегрирање; услуги на компјутерски

софтвер како услуга (СааС); компјутерски
услуги поврзани со пренесување

анализи; компјутерско програмирање во
врска со одбрана против вируси;

информации, податоци, документи и слики
преку Интернет; апликација за

софтверски услуги за компјутерски систем;
дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на
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компјутерски систем; дизајн и развој на

комуникацски мрежи; обезбедување

веб страни; одржување веб страни за

информации во областите на Интернет,

други; одржување софтвер за компјутерски
апликации за пребарување и враќање

ворлд вајд веб и бездедност на
компјутеризирани комуникациски мрежи и

информации од база со податоци и
компјутерски мрежи; обезбедување

сигурна размена на податоци и
информации; советодавни услуги во

технички информации на посебно барање
од крајните корисници преку телефон или

областите на Интернет, ворлд вајд веб и
безбедност на компјутеризирани

глобална компјутерска мрежа;

комуникациски мрежи, информации за

консулттативни услуги во врска со
компјутерски софтвер; компјутерски услуги

безбедносни услуги; услуги за
автентификација за компјутерска

поврзани со пребарувања кроени по мерка
на компјутерска база со податоци и веб

безбедност; онлајн автентификација на
електронски потписи; резервни копии на

страници; кодирање и декодирање на
компјутерски и електронски сигнали;

податоци од страни кои не се на Интрнет;
обезбедување информации за

конверзија на физички податоци и

компјутерска технологија и програмирање

документи во форма на електронски
медиуми; услуги на тестирање и

преку веб страна; картографски услуги;
клауд компјутери; обезбедување услуги за

евалуација; архитектонски и дизајнерски
услуги; внатрешен дизајн на згради,

клауд одржување; обезбедување
привремено користење на клауд-базиран

канцеларии и апартмани; компјутерски
информациони услуги; мрежни

софтвер кој не може да се симнува и
клауд компјутерски софтвер; електронско

информациски услуги, имено,

складирање на податоци; обезбедување

обезбедување технички информации
поврзани со компјутери и мрежи во

виртуелни компјутерски системи и
виртуелни компјутерски опкружувања

областа на бизнис и е-трговија;
обезбедување на компјутерски програми

преку клауд компјутери; изнајмување на
софтвер за забава; обезбедување онлајн

за управување со безбедносен ризик;
услуги на информации за компјутерска

не-компјутерски софтвер кој може да се
симнува и компјутерски апликации за

безбедност, знаење и тестирање; услуги

стриминг на аудио материјали, видео

за осигурување квалитет; компјутерски
услуги поврзани со сертификација на

материјали, видеа, музика и слики;
обезбедување он-лајн софтвер кој не

бизнис трансакции и подготовка на
извештаи за нив; контрола на пристап до

може да се симнува за снимање и
следење на здравјето на корисниците;

(безбедносни услуги за-) компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

обезбедување он-лајн софтвер кој не
може да се симнува за обезбедување

услуги на безбедност при размена на

информации во областите на здравјето и

податоци и на трансакции преку
компјутерски мрежи; консултирање во

благосостојбата; обезбедување он-лајн
софтвер кој не може да се симнува за

областа на безбедност на податоци;
технолошко консултирање во врска со

поврзување на корисниците со
здравствени работници; консултативни,

обезбедување на телекомуникации;
безбедносни услуги за компјутеризирани

информациони и советодавни услуги
поврзани со сите горе споменати услуги
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кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

кл. 45 Правни услуги; безбедносни услуги

услуги; гриза за хигиена и убавина за за

за физичка заштита на стварна

човекови битија или животни; земјоделсли,
градинарски и шумарски услуги; услуги на

сопственост и индувидуи; персонални и
социјални услуги обезбедени од други за

физикална терапија; услуги на салони за
убавина; третмани за нега на кожа и

исполнување на потребите на
индивидуалци, имено, услуги на лично

убавина; услуги на масажа; јавни бањи за
хигиенски цели; услуги на фризери, услуги

купување, услуги на немедицинска лична
нега за други во вид на планирање,

на штандови за убавина; избор на

организирање, договарање и помагање на

козметика за индивидуалци;
обезбедување информации и услуги на

индивидуалци да извршуваат дневни
задачи, услуги на лично потсетување,

консултации и советување поврзани со
користење на производи за нега на кожа,

услуги на лични телохранители, социјално
придружување; услуги на он-лајн

производи за третмани за убавина,
козметички производи, фармацефтски и

социјално вмрежување; услуги на
регистрација на домен имиња; советување

медицински услуги преку Интернет, преку

за интелектуална сопственост;

телекомуникациски направи или други
електронски средства; обезбедување на

лиценцирање интелектуална сопственост;
советување поврзано со лиценцирање

простории со сауни; обезбедување на
простории со солариум и платформи за

интелектуална сопственост; експлоатација
и лиценцирање на права од интелектуална

сончање; услуги за фитнес за тело; услуги
за уништување на сало; услуги за

сопственост; експлоатација и
лиценцирање на права од интелектуална

намалување на тежина; услуги за третман

сопственост кои се однесуваат на полу-

на коса; услуги за грижа за здравје;
шминкерски услуги; депилирање со восок;

проводници, полу-проводнички интегрални
кола, полу-проводнички мемориски

ортодонтски услуги; лекарски услуги
обезбедени онлајн преку софтвер кој може

чипови, полу-проводнички мемориски
контролори, полу-проводнички мемориски

да се симнува или апликациски софтвер
или софтвер кој не може да се симнува;

интегрални кола, полу-проводнички
процесорски чипови, полу-проводнички

услуги на медициснко советување

процесори, микроконтролори,

обезбедени онлајн преку софтвер кој може
да се симнува или апликациски софтвер

микроконтролни единици, ниско-струјни
микроконтролори, чип кола, компјутерски

или софтвер кој не може да се симнува;
медицинска помош; здравствено

чипови, ЦПУ (единици за централна
обработка), РИСК-В компјутерски чипови и

советување; медицински услуги на
далечина; информации и советодавни

единици за централна обработка;
компјутерски чипови и централни единици

услуги поврзани со лично управување на

за обработка со инструкциско множество;

медицински состојби; услуги на
медицинска евалуација; следење на

лиценцирање на компјутерски чипови и
платформи на централни процесни

здравствениот прогрес на пациенти;
информации и советодавни услуги

единици; лиценцирање на користење на
компјутерски софтвер и компјутерски

поврзани со горе споменатите услуги; сите
вклучени во класа 44

програми; лиценцирање на дигитални
податоци, слики, филм, аудио и текст;
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креирање, компилирање и одржување на

(510, 511)

регистар со домен имиња; правно

кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,

истражување; услуги на подготовка на
правни документи; правно управување со

геодетски, фотографски,
кинематографски, аудио-визуелни и

лиценци; парнични услуги; услуги за
алретнативно решавање на спорови;

оптички апарати и инструменти, како и
апарати и инструменти за мерење тежина,

услуги на арбитража; чуварски у
безбедносни услуги; услуги за лична

мерење, сигнализирање, детекција,
тестирање, проверка и апарати и

безбедност; обезбедување услуги за

инструменти за спасување и обука;

заштита (безбедност) преку електрични
централни станици за престапници,

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување,

крадци и системи за заштита од пожар;
услуги на мониторинг за аларми за

трансформирање, акумулирање,
регулација или контрола на

престапници и крадци, нарави за детекција
на пожар и поплава и услуги на

дистрибуцијата или користењето на
електрична енергија; апарати и

мониторинг за аларми; услуги за

инструменти за снимање, пренесување,

одржување на домаќинства; испитување
багаж за безбедносни цели; услуги на

репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и содржини кои

испитување на лична позадина;
безбедносни услуги за заштита на имот и

може да се симнуваат, празни дигитални
или аналогни плочи и медиуми за

индивидуи; погребални услуги;
изнајмување облеки; услуги на социјална

складирање; магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање; механизми

работа; услуги на состаноци;

за апарати кои работаат со жетони;

ослободување гулаби за специјални
прилики; услуги на балсамирање;

регистер каси, направи за сметање,
опрема за обработка на податоци и

консултативни, информациони и
советодавни услуги поврзани со сите горе

компјутери; компјутерски периферни
уреди; костуми за нуркање, маски за

споменати услуги

нуркачи, тампони за уши за нуркачи,
штипки за нос за нуркачи и пливачи,

(111) 29192

(151) 24/12/2020

ракавици за нуркачи, апаратура за

(210) TM 2020/243

(220) 23/03/2020
(181) 23/03/2030

дишење за подводно пливање;
компјутерски програми; компјутерски

(450) 31/12/2020
(732) DingTalk Holding (Cayman) Limited

софтвер во форма на апликација за
мобилни уреди и компјутери; софтверски

Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West

апликации за користење со мобилни
уреди; софтвер за обработка на

Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205

електронски плаќања до и од други;

Cayman Islands, KY
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

софтвер за автентификација; компјутерски
софтвер обезбеден на Интернет; онлајн

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

електронски публикации (кои може да се
симнуваат од Интернет или од
компјутерска мрежа или од компјутерска
база со податоци); софтвер за инстант

DINGTALK
(551) индивидуална
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пораки; софтвер за споделување

информациска технологија, клауд

датотеки; комуникациски софтвер за

компјутери, телекомуникации, Интернет,

електронска размена на податоци, аудио,
видео, слики и графички содржини преку

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис,
продажба, маркетинг и финансиско

компјутер, мобилен, безжично и
телекомуникациски мрежи; компјутерски

управување; полу-проводници; полупроводнички интегрални кола; полу-

софтвер за обработка на слики, графички
содржини, аудио, видео, и текст;

проводнички мемориски чипови; полупроводнички мемориски контролори; полу-

компјутерски софтвер кој може да се

проводнички мемориски интегрални кола;

симнува за олеснување на електронска
размена на информации, податоци,

полу-проводнички процесорски чипови;
полу-проводнички процесори; микро-

документи, глас и слики преку Интернет;
компјутерски апликации за стриминг на

контролори; микро-контролни единици;
микро-контролори на ниска струја; чипови

аудио материјали, видео материјали,
видеа, музика и слики; дигитални направи

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ
(единици за централна обработка); РИСК-

за медиумски стриминг; компјутерски

В компјутерски чипови и единици за

софтвер кој може да се симнува кој им
овозможува на корисниците да

централна обработка; компјутерски чипови
и единици за централна обработка со

учествуваат во веб-базирани состаноци и
часови, со пристап до податоци,

поставена инструкциска конструкција;
компјутерски периферни уреди; ноутбук

документи, слики и софтверски апликации
преку веб пребарувач; компјутерски

компјутери; лаптоп компјутери; преносни
компјутери; рачни компјутери; таблет

софтвер кој може да се симнува за

компјутери; персонални дигитални

пристапување, гледање, и контролирање
компјутери и компјутерски мрежи на

асистенти; персонални медиа плеери;
мобилни телефони; смартфони; дигитални

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој
може да се симнува; клауд-базиран

камери; батерии, полначи за батерии;
компјутерски работни станици;

софтвер кој може да се симнува;
компјутерски софтвер; компјутерски

компјутерски сервери; компјутерски и
телекомуникациски хардвер за

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да

вмрежување; адаптери, прекинувачи,

се симнува од Интернет); дигитална
музика (која може да се симнува од

рутери и хабови за компјутерска мрежа;
безжични и жични модеми и

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и
музика кои може да се симнуваат;

комуникациски картички и уреди; држачи
за лаптоп, компјутерски торби; апарати за

компјутерски и електронски програми и
софтвер и програми и софтвер за видео

гаснење пожар; компјутерски хардвер и
фирмвер; автомобилски навигациски

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се

систем; компакт дискови;

симнува од Интернет); електронски
публикации кој може да се симнува во вид

телекомуникациски апарати; подлоги за
глувчиња; рачни слушалки за мобилни

на магазини, статии, брошури, летоци,
списоци со податоци, информациски

телефони; додатоци за мобилни
телефони; алармни системи; камери за

материјали, инструкциски материјали во
областа на бизнис, е-трговија,

обезбедување; преносни единици за
емитување радио и телевизија; опрема за
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емитување телевизија; камери; видео

производи и услуги од други преку локални

камери; рачни слушалки; слушалки;

и глобални компјутерски мрежи;

звучници; апарати и опрема за систем за
глобално позиционирање (ГПС); дисплеи

советодавни услуги за бизнис поврзани со
обезбедување веб страна на глобална

со течни кристали за телекомуникациска и
електронска опрема; сет топ боксови;

компјутерска мрежа преку која трети лица
може да нудат и снабдуваат производи и

далечински управувачи; програми за
складирање на податоци; очила и очила за

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да
пополнуваат трговски насоки и нарачки, да

сонце; електронски табли со знаци;

склучуваат договори и бизнис трансакции;

кодирани или магнетни банкарски,
кредитни, дебитни, готовински, платежни,

обезбедување компјутеризирани услуги за
онлајн нарачки; советодавни услуги за

телефонски и идентификациски картички;
автоматски благајнички машини,

бизнис поврзани со работење на
електронски пазар за купувачи и

раздавачи на готовина; компјутерски
софтверски апликации, кои може да се

продавачи на производи и/или услуги на
глобална компјутерска мрежа; бизнис

симнуваат; електронски читачи на книги;

помош поврзана со олеснување бизнис

касети со тонер, празни, за печатари и
фотокопири; бебе монитори; видео бебе

трансакции преку локални и глобални
компјутерски мрежи; обезбедување

монитори; заштитници за леќи; кодирани
клуч картички; 3Д наочари; мемориски

продажба, бизнис, огласување и
промотивни информации преку глобална

картички за машини за видео игри;
софтвер кој може да се симнува за

компјутерска мрежа и преку Интернет;
услуги на бизнис администрација за

снимање и следење на здравјето на

обработка на продажба направена преку

корисниците; апликациски софтвер кој
може да се симнува за мобилни и

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани
со електронски аукции и обезбедување

безжични направи за снимање и следење
на здравјето на корисниците; апликациски

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа;
управување со бизнис услуги поврзани со

софтвер кој може да се симнува за
мобилни и безжични направи за

електронска трговија; организација,
работење и надзор на шеми за лојалност и

обезбедување информации во областите

поттикнување; продукција на телевизиски

на здравјето и благосостојбата; софтвер
кој може да се симнува за обезбедување

и радио реклами; сметководство; аукции;
трговски саеми; испитување мислење;

информации во областите на здравјето и
благосостојбата; софтвер кој може да се

обработка на податоци; обезбедување на
бизнис информации; услуги на агенции за

симнува за поврзување на корисниците со
здравствени работници; апликациски

огласување; управување со бази со
податоци; собирање на информации во

софтвер кој може да се симнува за за

компјутерска база со податоци; услуги на

мобилни и безжични направи за
поврзување на корисниците со

бизнис советување; услуги на управување
со бизнис проекти; услуги за пазарни

здравствени работници
кл. 35 огласување; управување со бизнис;

истражувања; услуги на агенции за
меѓународен увоз и извоз; изнајмување на

бизнис администрација; канцелариски
работи; ширење на бизнис информации за

простор за огласување на комуникациски
медиуми; обезбедување именик со веб
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страници од трети лица за олеснување

малопродажба и големопродажба, сите во

бизнис трансакции; комерцијална

врска со хемикалии за користење во

администрација за лиценцирање на
производи и услуги од други; обработка на

индустрија, наука и фотографија, како и во
земјоделство, градинарство и шумарство,

компјутерски податоци; услуги на
продажба, бизнис и промотивни

непроцесуирани вештачки смоли,
непроцесуирана пластика, компост,

информации; одговарање на телефон (за
други); управување со персонал;

ѓубрива, оплодувачи; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

презентација на производи на

врска со бои, намази, лакови, конзерванси

комуникациски медиуми за малородажни
цели; агенциски сервиси за купување и

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво,
обојувачи, бои, мастила за печатење,

продажба; селекција на производи и
набавка на производи за индивидуи и

обележување и гравирање,
непреработени природни смоли, метали

бизниси; услуги за нарачување (за други);
секретарски услуги; организација на

во форма на фолија и прашок за
користење во фарбање, декорирање,

изложби за комерцијални цели или цели

печатење и уметност; услуги на

на огласување; услуги за бизнис помош
поврзани со собирање и изнајмување на

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со немедицинска козметика и

листи со адреси; бизнис истраги; услуги на
препорачување бизниси и

тоалетни препарати, немедицински пасти
за заби, парфимерија, есенцијални масла,

систематизирање персонал; агенциски
услуги за одобрување увоз-извоз

препарати за ароматизирање на
простории, препарати за избелување и

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции

други супстанции за перење, препарати за

за претплата на весници; изнајмување на
канцелариска опрема; управување со

чистење, полирање, стругање и гребење;
услуги на малопродажба и

однос со купувачи; услуги на управување
со бизнис и администрација поврзани со

големопродажба, сите во врска со
фармацевтски препарати, медицински и

програми за спонзорства; сметководствени
услуги; добротворни услуги, имено,

ветеринарни препарати, санитарни
препарати за медицински цели, диететска

организирање и водење волонтерски

храна и супстанци адаптирани за

програми и проекти со кои и се служи на
заедницата; изнајмување на штандови за

медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња, диететски суплементи за

продажба; обезбедување на комерцијални
и бизнис контакт информации;

луѓе и животни, фластери, материјали за
преврзување, сетови за прва помош,

оптимизација на машини за пребарување;
оптимизација на посети на веб страници;

материјал за пломбирање заби, забарски
смоли, дезинфекциони средства,

комерцијални услуги за посредување;

препарати за уништување штетници,

управување со бизнис за обезбедувачи на
услуги кои работаат сами (фриленсери);

фунгициди, хербициди; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

преговарање и заклучување на
комерцијални трансакции за трети лица;

врска со обични метали и нивните легури,
руди, метални материјали за градење и

дополнување и одржување на податоци во
компјутерска база со податоци; услуги на

градежништво, преносни метални градби,
неелектрични кабли и жици од обичен
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метал, мали предмети од метален

мобилни уреди и компјутери, софтверски

хардвер, метални контејнери за

апликации за користење со мобилни

складирање или транспорт, сефови;
услуги на малопродажба и

уреди, софтвер за обработка на
електронски плаќања, софтвер за

големопродажба, сите во врска со
машински алати, алати кои работаат на

автентификација, електронски публикации
(кои може да се симнуваат); услуги на

струја, мотори и машини (освен за копнени
возила), компоненти за поврзување и

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со софтвер за инстант пораки,

размена на машини (освен за копнени

софтвер за споделување датотеки,

возила); услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

софтвер за електронска размена и
споделување податоци, аудио, видео,

земјоделски алати (кои не се мануелни
рачни алати), инкубатори за јајца,

слики и графички содржини преку
компјутер, мобилен, безжично и преку

автоматски продажни (вендинг) машини,
електрични апарати за кујна, метење,

телекомуникациски мрежи, компјутерски
софтвер за обработка на слики, графички

чистење, миење и машини за перење;

содржини, аудио, видео и текст; услуги на

услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со рачни

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со компјутерски софтвер кој може да

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје
(освен огнено оружје), бричеви,

се симнува и кој им овозможува на
корисниците да учествуваат во веб

електрични бричеви; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

базирани состаноци и часови,
компјутерски софтвер за пристапување,

врска со научни, наутички, геодетски,

гледање, и контролирање компјутери и

фотографски, кинематографски, оптички
апарати и инструменти, како и апарати и

компјутерски мрежи на далечина, клаудкомпјутерски софтвер, компјутерски

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),

периферни уреди; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

апарати и инструменти за спасување и
обучување, апарати и инструменти за

врска со полу-проводници, полупроводнички интегрални кола, полу-

спроведување, вклучување и

проводнички мемориски чипови, полу-

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулација или контрола на

проводнички мемориски контролори, полупроводнички мемориски интегрални кола,

струја; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со апарати

полу-проводнички процесор чипови, полупроводнички процесори, микро-

за снимање, размена или репродукција на
звук или слики, магнетни носачи на

контролори, микро-контролни единици,
микро-контролори на ниска струја, чипови

податоци, дискови за снимање, механизми

за коло, компјутерски чипови; услуги на

за апарати кои работаат со жетони,
регистер каси, машини за сметање; услуги

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со ЦПУ (единици за централна

на малопродажба и големопродажба, сите
во врска со опрема за обработка на

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и
единици за централна обработка,

податоци и компјутери, компјутерски
софтвер, софтверски апликации за

компјутерски чипови и единици за
централна обработка со поставена
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инструкциска конструкција; услуги на

и големопродажба, сите во врска со

малопродажба и големопродажба, сите во

операциони, медицински, забни и

врска со персонални дигитални асистенти,
персонални медиа плеери, мобилни

ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,

телефони, смартфони, дигитални камери,
батерии, полначи за батерии, компјутерски

ортопедски помагала, материјали за
шиење рани, терапевтски уреди и уреди за

сервери, компјутерски и
телекомуникациски хардвер за

помош адаптирани за лица со посебни
потреби, апарати за масажа, апарати,

вмрежување, адаптери за компјутерска

уреди и предмети за нега на

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови,
безжични и жични модеми и

новороденчиња, апарати за сексуална
активност, уреди и предмети; услуги на

комуникациски картички и уреди, лаптоп
држачи; услуги на малопродажба и

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со терапевтски апарати на топол

големопродажба, сите во врска со
компјутерски торби, апарати за гаснење

воздух, електрични ќебиња за медицински
цели, тестирање апарати за медицински

пожар, компакт дискови, дигитална музика

цели, апарати за тестирање крв, слушни

(која може да се симнува),
телекомуникациски апарати, подлоги за

помагала за глуви, заштитници на слух,
електрични ќебиња за медицински цели,

глувчиња, додатоци за мобилен телефон,
кои може да се симнуваат игри, слики,

дијагностички апарати за медицински
цели, вештачки екстремитети, очи и заби,

снимки, филмови и музика, алармни
системи, камери за обезбедување; услуги

завои за поддршка, шишиња за бебиња,
цуцли за користење со шишиња за

на малопродажба и големопродажба, сите

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги

во врска со преносни единици за
емитување радио и телевизија, опрема за

на малопродажба и големопродажба, сите
во врска со апарати и инсталации за

емитување телевизија, апарати и опрема
за систем за глобално позиционирање

осветлување, греење, ладење,
генерирање пареа, готвење, сушење,

(ГПС), програми за складирање на
податоци, очила и очила за сонце,

вентилирање, снабдување со вода и
санитарни цели; услуги на малопродажба

електронски табли со знаци; услуги на

и големопродажба, сите во врска со

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со кодирани или магнетни банкарски

возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода, велосипеди, делови и

кредитни, дебитни, готовински и
идентификациски картички, автоматски

додатоци за возила, делови и додатоци за
велосипеди, безбедносни седишта за

благајнички машини, готовински
диспензери, електронски читачи на книги,

возила за деца, безбедносни појаси за
седишта во возила, гуми, закрпи за гуми,

празни касети со тонер за печатари и

прекривки за гуми; услуги на

фотокопири, бебе монитори, заштитници
за леќи, кодирани клуч картички, 3Д

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со огнено оружје, муниција и

наочари, мемориски картички за машини
за видео игри, магнети, заштитна облека,

проектили, експлозиви, огномет; услуги на
малопродажба и големопродажба, сите во

заштитни шлемови, заштитни ракавици,
заштитни обувки; услуги на малопродажба

врска со благородни метали и нивни
легури, накит, драги и полудраги камења,
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хоролошки и хронометриски инструменти;

маса (освен вилушки, ножеви и лажици),

услуги на малопродажба и

чешли и сунѓери, четки (освен четки за

големопродажба, сите во врска со музички
инструменти, штандови за музика и

сликање), материјали за правење четки,
предмети за цели за чистење, стакларија,

штандови за музички инструменти,
стапчиња за диригенти; услуги на

порцелан и керамика, електрични четки за
заби; услуги на малопродажба и

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со хартија и картон, печатени

големопродажба, сите во врска со јажиња
и врвки, мрежи, шатори и настрешници,

работи, книговезачки материјали,

тенди од текстил или синтетички

фотографии, канцелариски материјали и
канцелариска опрема (освен мебел),

материјали, едра, вреќи за транспорт и
складирање на материјали на куп,

лепила како канцелариски материјали или
за домаќински цели, материјали за цртање

материјали за потполнување, за
поставување и за полнење (освен хартија,

и материјали за уметници, четки за
сликање; услуги на малопродажба и

картон, гума или пластика), непреработени
кончани текстилни материјали и нивни

големопродажба, сите во врска со

замени; услуги на малопродажба и

материјали за обука и настава, пластични
листови, филмови и торби за завиткување

големопродажба, сите во врска со предива
и конци, за текстилна употреба; услуги на

и пакување, печатарски букви, клишиња за
печатење, картички во форма на дебитни

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со текстил и замени за текстил,

картички, кредитни картички, платежни
картички, телефонски картички и

домаќински чаршафи, завеси од текстил
или пластични; услуги на малопродажба и

идентификациски картички кои не се

големопродажба, сите во врска со облека,

кодирани и магнетни картички, кориснички
упатства, марамчиња направени од

обувки, капи; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

хартија, модели и фигури направени од
хартија, држачи за листови, салфетки од

тантела, гајтани и везови, и
позамантерија, траки и панделки, копчиња,

хартија, марамчиња од хартија, декорации
за забави направени од хартија; услуги на

петлици и илици, иглички и игли, вештачки
цвеќиња, декорации за коса, вештачка

малопродажба и големопродажба, сите во

коса; услуги на малопродажба и

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од
животни и крзна, багаж и торби за носење,

големопродажба, сите во врска со килими,
килимчиња, простирки и бришачи,

паричници и ташни, чадори и чадори за
сонце, стапови за одење; камшици, узди и

линолеум и други материјали за подни
прекривки; ѕидни тапети (што не се од

сарачки производи, крагни, каивчиња и
облека за животни; услуги на

текстил); услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со игри,

малопродажба и големопродажба, сите во

играчки и предмети за играње; апарати за

врска со мебел, огледала, рамки за слики,
контејнери (не од метал) за складирање

видео игри, предмети за гимнастика и
спорт; украси за новогодишни елки,

или транспорт; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со

празнични декорации и вештачки
новогодишни елки; услуги на

домаќински или кујнски садови и
контејнери, садови за готвење и прибор за

малопродажба и големопродажба, сите во
врска со апарати за електронски игри и
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апарати за забава кои не се од тие кои се

во западен стил, кинески кнедли, снегулки

адаптирани за користење со надворешен

од бадем; услуги на малопродажба и

екран за прикажување, домашни машини
за видео игри и рачни машини за видео

големопродажба, сите во врска со
непреработени и непроцесуирани

игри (ниедна за користење со телевизиски
приемници), новогодишни чорапи, рачни

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумарски производи, непреработени и

единици за играње електронски игри,
хартиени шапки за забава, пластични

непроцесуирани житарици и семиња,
свежо овошје и зеленчук, свежи билки,

шапки за забава, ленти и украси од хартија

природни растенија и цвеќиња, луковици,

за забави; услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со месо,

расад и семиња за садење, живи животни,
храна и пијалоци за животни, малтекс;

риба, живина и дивеч; месни преработки;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено

услуги на малопродажба и
големопродажба, сите во врска со пиво,

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење
од мешунки, тофу, чорби, бистри супи,

препарати за правење пиво, минерални и
сода води и други безалкохолни напитоци

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни

и млечни производи, соино млеко, замени
за млеко, производи направени од замени

сокови, сирупи и други безалкохолни
препарати за правење пијалоци,

за млеко, масла и масти за јадење,
подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти

зеленчукови пијалоци и зеленчукови
сокови; услуги на малопродажба и

плодови, храна за закуски, подготвени
оброци, брза храна спакувана однапред;

големопродажба, сите во врска со
алкохолни пијалоци (освен пиво),

услуги на малопродажба и

алкохолни препарати за правење

големопродажба, сите во врска со кафе,
чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни
есенции; услуги на малопродажба и

и кнедли, тапиока и саго, брашно и
производи од жито, леб, производи од

големопродажба, сите во врска со тутун
или замени за тутун, цигари и пури,

тесто и слатки, чоколадо, сладолед,
сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед,

електронски цигари и усни испарувачи за
пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите

меласа; квасец, прашок за печење; сол,

од погоре споменатите услуги на

мирудии, зачини, конзервирани билки,
оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз

малопродажба и големопродажба исто
обезбедени онлајн, преку стоковни куќи

[смрзната вода]; услуги на малопродажба
и големопродажба, сите во врска со

или супермаркети, и сите истотака им
овозможуваат на потрошувачите згодно да

замени за кафе, пијалоци базирани на
кафе, ливчиња чај и производи од чај,

ги гледаат и купуваат овие производи од
Интернет веб страна со стоки за широка

пијалоци базирани на чај, какао и

потрошувачка и при големопродажни

производи од какао, пијалоци базирани на
чоколадо, пекарски производи, пица,

распродажби, каталог со стоки за широка
потрошувачка преку поштенски порачки

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска
кои содржат мешавина од житарици,

или преку телекомуникации и од
малопродажни распродажби; cоветување,

јаткасти плодови и суво овошје [слатки],
колачиња, крекери, кинески торти и торти

информации и советодавни услуги
поврзани со горе споменатите услуги
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кл. 38 телекомуникации;

трети лица може да нудат производи и

телекомуникациски услуги, имено, услуги

услуги, да стават и исполнуваат нарачки,

на размена и прием на податоци преку
телекомуникациски мрежи; обезбедување

да склучуваат договори и бизнис
трансакции; обезбедување пристап до

веб-базирани мултимедијални
телеконференции, видеоконференции и

интерактивни веб страници на глобална
компјутерска мрежа за трети лица да

онлајн услуги за состаноци кои
овозможуваат симултано и асинхроно

објавуваат информации, одговараат на
барања и да стават и исполнуваат нарачки

гледање, споделување, уредување и

за производи, услуги и бизнис можности;

дискутирање на документи, податоци и
слики од учесниците преку веб

услуги за електронска комуникација за
поставување виртуелни соби за разговор

пребарувач; обезбедување на
потрошувачите со онлајн пристап до

преку текстуални пораки; обезбедување
електронски огласни табли за објавување

онлајн извештаи во врска со
перформансите, ефективноста и статусот

и размена на пораки помеѓу и меѓу
компјутерски корисници во врска со

на веб-базирани апликации,

производи, услуги и бизнис насоки и

телеконференции, видеоконференции и
состаноци; обезбедување на корисници со

можности; обезбедување онлајн
интерактивна огласна табла за

сигурен далечински пристап преку
Интернет до приватни компјутерски мрежи;

објавување, промовирање, продажба и
препродажба на предмети преку глобална

обезбедување онлајн услуги за соработка
кои им овозможуваат на корисниците

компјутерска мрежа; услуги на
обезбедување електронска пошта и услуги

пристап до апликации, платформи,

на препраќање електронска пошта; аудио

документи кои заеднички се споделуваат,
податоци, листи со задачи и форуми за

и видео комуникација преку компјутери и
компјутерски мрежи и преку глобална

дискутирање; обезбедување пристап до
компјутерска база со податоци на

комуникациска мрежа; обезбедување
компјутерски пристап и изнајмување време

глобална компјутерска мрежа за
пребарување и враќање информации,

за пристап до онлајн интерактивни огласни
табли и бази со податоци; обезбедување

податоци, веб страници и ресурси

пристап до електронски огласни табли за

достапни на компјутерски мрежи;
обезбедување кориснички пристап до

објавување и размена на пораки помеѓу и
меѓу компјутерски корисници во врска со

компјутерска база со податоци која содржи
електронски публикации, огласни табли,

производи, услуги и бизнис можности;
обезбедување пристап до електронски

база со податоци и информации
пристапна преку компјутер; работење на

календар, именик и електронска тетратка,
преку локални и глобални компјутерски

соби за разговор (услуги на соби за

мрежи; обезбедување услуги на директна

разговор); повеќекратен кориснички
пристап до глобални компјутерски

врска меѓу компјутерски корисници за
размена на податоци; обезбедување

информациски мрежи за пренос и ширење
на широк спектар на информации;

телекомуникациски пристап и линкови до
компјутерска база со податоци и до

обезбедување пристап до веб страници на
глобална компјутерска мрежа преку која

Интернет; услуги на емитување Интернет;
обезбедување онлајн база со податоци на
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информации во врска со веб-базирани

да изведуваат интерактивни разговори во

платформи за поднесување на прговори

живо меѓу компјутерски терминал и

за емитување; обезбедување
телекомуникациски пристап и линкови до

електронска огласна табла која соржи
слики и снимени информации и гласовни

компјутерска база со податоци и Интернет;
услуги за електронска комуникација;

информации како што се карактери;
обезбедување електронски огласни табли

интерактивни телекомуникациски услуги;
телекомуникациски информации (веб

и табли за пораки за размена на пораки;
обезбедување онлајн форуми за

страни), компјутерски програми и

дискутирање; комуникациски услуги,

податоци; обезбедување
телекомуникациски врски со Интернет или

имено, текстуални и нумерички дигитални
услуги на пораки; размена на информации

бази со податоци; обезбедување
телекомуникациски пристап до ворлд вајд

преку размена на пораки за помош при
носење одлуки; размена на информации

веб простор и структури; комуникација
преку компјутерски терминали;

преку системи за видео комуникација;
услуги на веб конференции; обезбедување

комуникација преку мрежи со оптички

далечински пристап и простор до видео

влакна; компјутерски потпомогната
размена на пораки, информации,

и/или телефонски конференции;
советодавни услуги во областа на

податоци, документи и слики; услуги на
размена на податоци преку електронски

осигурување на податоци и услуги за
размена на информации; обезбедување

начин; електронска размена на глас,
податоци, аудио, видео, текст и графички

линкови со електронски податоци; факс
размена; испраќање пораки; платежни

содржини пристапни од компјутер и

услуги; изнајмување на модеми;

телекомуникациски мрежи; услуги на
инстант пораки; комуникациски услуги за

изнајмување на телекомуникациска
опрема; услуги на испраќање, примање и

мобилни телефони; собирање, размена и
испорака на податоци преку електронски

препраќање на електронски пораки; услуги
за емитување телевизија; емитување и

начин; собирање, размена и испорака на
поштенски пораки, сликани и/или снимени

размена на радио и телевизиски програми;
емитување музика; размена на музика,

информации како што се карактери,

филмови, интерактивни програми, видеа,

пораки, музика и слики, телеграми,
информации и податоци преку механички,

електронски компјутерски игри; размена на
информации поврзани со онлајн пазарење

електронски, телефонски начин и преку
телекс, кабел, компјутер или сателит;

и малопродажни услуги за широка
потрошувачка; услуги на размена за видео

размена, емитување и прием на аудио,
видео, сликани и снимени слики и

по побарување; услуги на агенции за
вести; консултативни, информациони и

податоци било во компримирана или не-

советодавни услуги поврзани со сите горе

компримирана форма и било во живо или
одложено време; услуги на електронски

споменати услуги
кл. 41 образование; обезбедување на

пораки, конференции и размена на
порачки; услуги на видео конференции;

обука; забава; спортски и културни
активности; објавување на текстови, книги

комуникација преку електронска огласна
табла која им овозможува на корисниците

и журнали (кои не се пoпуларни текстови);
објавување на дијаграми, слики и
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фотографии; објавување на весници,

обезбедување онлајн видеа, кои не може

магазини и периодични изданија; услуги на

да се симнуваат; обезбедување на

образование, обука и тренинг поврзани со
телекомуникации, компјутери,

стриминг на онлајн електронски
публикации на Интернет или на

компјутерски програми, клауд компјутери,
дизајн на веб страници, е-трговија,

компјутерска мрежа или компјутерска база
со податоци; забавни и образовани услуги

управување со бизнис, финансиско
управување и огласување; обезбедување

поврзани со планирање, продукција и
дистрибуција на звук, слики, дигитална

на образование, рекреација, тренинг,

музика, филмови, аудио во живо или

подучување и обука интерактивна и неинтерактивна; дизајн на образовни

снимено, визуелни или аудио-визуелни
материјали за емитување на земјен кабел,

курсеви, испитувања и квалификации;
забава обезбедена преку електронски и

сателитски канали, Интернет, безжично
или системи со жичани врски и други

дигитални интерактивни медиуми; услуги
на електронски игри обезбедени преку

начини на комуникација; услуги на музичка
забава; изнајмување на звучни снимки;

Интернет; обезбедување на информации

подготовка на забавни, образовни,

поврзани со активности на образование,
обука, забава, рекреација и спортски,

документарни програми и програми со
вести за емитување; услуги на репортери

социјални и културни активности;
обезбедување онлајн електронски

на вести; информации поврзани со
спортски или културни настани, тековни

публикации (кои не може да се симнуваат);
договарање, организирање, одржување и

работи и вонредни вести обезбедени
преку сателитска телевизиска размена,

водење натревари по пеење; договарање,

Интернет или на друг електронски начин;

организирање, одржување и водење
концерти; договарање, организирање,

телевизиска, радио и филмска продукција;
подготовка и продукција на телевизиски

одржување и водење настани и натревари
за образовни или забавни цели;

програми; обезбедување на информации,
податоци, графички содржини, звук,

договарање, организирање, одржување и
водење шоуа со игри и потраги; услуги на

музика, видеа, анимација и текст за
забавни цели; услуги на игри;

агенции за билети за забава; информации

обезбедување на клубска рекреација,

поврзани со забава или образование,
обезбедени онлајн од компјутерска база со

спортски и гимнастички простории;
изведби на бендови; клубска забава,

податоци или Интернет; обезбедување
дигитална музика (која не може да се

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни
клубови; клубски услуги поврзани со

симнува) од Интернет; обезбедување
дигитална музика (која не може да се

забава, образование и културни услуги;
договарање, водење и обезбедување на

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст

конференции, конвенции, конгреси,

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб
страници; обезбедување видео игри,

семинари и работилници за обука;
договарање, водење и обезбедување на

компјутерски игри, звук или слики, или
филмови преку телекомуникациски или

конференции, конвенции, конгреси,
семинари и работилници за обука во врска

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн
компјутерски игри и натпревари;

со телекомуникации, компјутери,
компјутерски програми, клауд компјутери,
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дизајн на веб страници, е-трговија,

поврзани со сертификација; обезбедување

управување со бизнис, финансиско

на вести; услуги на лотарија; подучување;

управување и огласување; организирање
и водење изложби, модни ревии,

консултативни, информациони и
советодавни услуги поврзани со сите горе

образовни шоуа и културни шоуа и
изведби; уметнички изложби и галериски

споменати услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и

услуги; услуги на изнајмување уметнички
галерии поврзани со фини уметности;

истражување и дизајн поврзани со тоа,
индустриски анализи и истражувачки

услуги на обука во врска со здравје и

услуги; дизајн и развој на компјутерски

безбедност при работа, и зачувување на
природата; обезбедување на часови за

хардвер и софтвер; истражување и развој
поврзани со полу-проводници, полу-

пури, часови за пробување вино;
обезбедување образовни информации за

проводнички интегрални кола, полупроводнички мемориски чипови, полу-

истражувачки материјали и агенции за
нив; договарање, организирање,

проводнички мемориски контролори, полупроводнички мемориски интегрални кола,

планирање и управување на семинари;

полу-проводнички процесорски чипови,

обука за животни; насоки во продуцирање
програми за емитување; услуги на тренинг

полу-проводнички процесори, микроконтролори, микро-контролни единици,

поврзани со работење на машини и
опрема, вклучувајќи аудио-визуелна

микро-контролори на ниска струја, чипови
за коло, компјутерски чипови, ЦПУ

опрема, која се користи за продуцирање
програми за емитување; обезбедување

(единици за централна обработка), РИСКВ компјутерски чипови и единици за

аудио и визуелни студија; обезбедување

централна обработка, компјутерски чипови

простории за спорт; обезбедување
простории за филмови, шоуа, драми,

и единици за централна обработка со
поставена инструкциска конструкција;

музика или образовна обука; агенции за
резервирање забава; издавање и

софтвер како услуга (СааС); компјутерски
услуги поврзани со пренесување

изнајмување на филмови
(кинематографски филмови); издавање и

информации, податоци, документи и слики
преку Интернет; апликација за

изнајмување на музички инструменти;

обезбедување сервисни (АСП) услуги,

издавање и изнајмување на телевизиски
програми; издавање и изнајмување на

имено, одржување компјутерски
софтверски апликации од други;

телевизори; позајмување библиотеки;
архивски библиотекарски услуги; услуги за

апликација за обезбедување сервисни
(АСП) услуги, обезбедување софтвер во

преведување; услуги на толкување на
знаковен јазик; изнајмување на предходно

областите на веб-базирани конференции,
аудио конференции, електронски пораки,

снимени видео ленти; издавање и

соработка на документи, видео

изнајмување на машини за играње;
изнајмување на опрема за аркадни игри;

конференции и гласовна и обработка на
повици; обезбедување онлајн софтвер кој

изнајмување слики; фотографија; превод;
толкување јазици; образовни и програми

не може да се симнува за олеснување
интероперабилност на повеќекратни

за обука во областа на управување со
ризик; образовни и програми за обука

софтверски апликации; услуги на техничка
поддршка поврзани со компјутерски
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софтвер и апликации обезбедени онлајн,

компјутерски и електронски сигнали;

преку e-пошта и преку телефон;

конверзија на физички податоци и

компјутерски услуги, имено, креирање
онлајн заедница за регистрирани

документи во форма на електронски
медиуми; услуги на тестирање и

корисници да учествуваат во дискусии, да
добиваат повратни одговори од нивни

евалуација; архитектонски и дизајнерски
услуги; внатрешен дизајн на згради,

партнери, формирање виртуелни
заедници, зафаќање со социјално

канцеларии и апартмани; компјутерски
информациони услуги; мрежни

вмрежување, и размена на документи;

информациски услуги, имено,

совети за компјутерска технологија
обезбедени на Интернет корисниците

обезбедување технички информации
поврзани со компјутери и мрежи во

преку жешки линии за подршка;
компјутерски услуги поврзани со креирање

областа на бизнис и е-трговија;
обезбедување на компјутерски програми

индекси на информации, страници и
ресурси на компјутерски мрежи;

за управување со безбедносен ризик;
услуги на информации за компјутерска

обезбедување машини за пребарување;

безбедност, знаење и тестирање; услуги

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери,
лаптоп компјутери, преносни компјутери и

за осигурување квалитет; компјутерски
услуги поврзани со сертификација на

рачни компјутери; дизајн на персонални
дигитални асистенти и персонални медиа

бизнис трансакции и подготовка на
извештаи за нив; контрола на пристап до

плеери; дизајн на мобилни телефони и
смартфони; дизајн на дигитални камери;

(безбедносни услуги за-) компјутери,
електронски мрежи и бази со податоци;

компјутерски услуги; компјутерско

услуги на безбедност при размена на

програмирање; услуги на компјутерско
интегрирање; услуги на компјутерски

податоци и на трансакции преку
компјутерски мрежи; консултирање во

анализи; компјутерско програмирање во
врска со одбрана против вируси;

областа на безбедност на податоци;
технолошко консултирање во врска со

софтверски услуги за компјутерски систем;
дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на

обезбедување на телекомуникации;
безбедносни услуги за компјутеризирани

компјутерски систем; дизајн и развој на

комуникацски мрежи; обезбедување

веб страни; одржување веб страни за
други; одржување софтвер за компјутерски

информации во областите на Интернет,
ворлд вајд веб и бездедност на

апликации за пребарување и враќање
информации од база со податоци и

компјутеризирани комуникациски мрежи и
сигурна размена на податоци и

компјутерски мрежи; обезбедување
технички информации на посебно барање

информации; советодавни услуги во
областите на Интернет, ворлд вајд веб и

од крајните корисници преку телефон или

безбедност на компјутеризирани

глобална компјутерска мрежа;
консулттативни услуги во врска со

комуникациски мрежи, информации за
безбедносни услуги; услуги за

компјутерски софтвер; компјутерски услуги
поврзани со пребарувања кроени по мерка

автентификација за компјутерска
безбедност; онлајн автентификација на

на компјутерска база со податоци и веб
страници; кодирање и декодирање на

електронски потписи; резервни копии на
податоци од страни кои не се на Интрнет;
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обезбедување информации за

козметички производи, фармацефтски и

компјутерска технологија и програмирање

медицински услуги преку Интернет, преку

преку веб страна; картографски услуги;
клауд компјутери; обезбедување услуги за

телекомуникациски направи или други
електронски средства; обезбедување на

клауд одржување; обезбедување
привремено користење на клауд-базиран

простории со сауни; обезбедување на
простории со солариум и платформи за

софтвер кој не може да се симнува и
клауд компјутерски софтвер; електронско

сончање; услуги за фитнес за тело; услуги
за уништување на сало; услуги за

складирање на податоци; обезбедување

намалување на тежина; услуги за третман

виртуелни компјутерски системи и
виртуелни компјутерски опкружувања

на коса; услуги за грижа за здравје;
шминкерски услуги; депилирање со восок;

преку клауд компјутери; изнајмување на
софтвер за забава; обезбедување онлајн

ортодонтски услуги; лекарски услуги
обезбедени онлајн преку софтвер кој може

не-компјутерски софтвер кој може да се
симнува и компјутерски апликации за

да се симнува или апликациски софтвер
или софтвер кој не може да се симнува;

стриминг на аудио материјали, видео

услуги на медициснко советување

материјали, видеа, музика и слики;
обезбедување он-лајн софтвер кој не

обезбедени онлајн преку софтвер кој може
да се симнува или апликациски софтвер

може да се симнува за снимање и
следење на здравјето на корисниците;

или софтвер кој не може да се симнува;
медицинска помош; здравствено

обезбедување он-лајн софтвер кој не
може да се симнува за обезбедување

советување; медицински услуги на
далечина; информации и советодавни

информации во областите на здравјето и

услуги поврзани со лично управување на

благосостојбата; обезбедување он-лајн
софтвер кој не може да се симнува за

медицински состојби; услуги на
медицинска евалуација; следење на

поврзување на корисниците со
здравствени работници; консултативни,

здравствениот прогрес на пациенти;
информации и советодавни услуги

информациони и советодавни услуги
поврзани со сите горе споменати услуги

поврзани со горе споменатите услуги; сите
вклучени во класа 44

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни

кл. 45 Правни услуги; безбедносни услуги

услуги; гриза за хигиена и убавина за за
човекови битија или животни; земјоделсли,

за физичка заштита на стварна
сопственост и индувидуи; персонални и

градинарски и шумарски услуги; услуги на
физикална терапија; услуги на салони за

социјални услуги обезбедени од други за
исполнување на потребите на

убавина; третмани за нега на кожа и
убавина; услуги на масажа; јавни бањи за

индивидуалци, имено, услуги на лично
купување, услуги на немедицинска лична

хигиенски цели; услуги на фризери, услуги

нега за други во вид на планирање,

на штандови за убавина; избор на
козметика за индивидуалци;

организирање, договарање и помагање на
индивидуалци да извршуваат дневни

обезбедување информации и услуги на
консултации и советување поврзани со

задачи, услуги на лично потсетување,
услуги на лични телохранители, социјално

користење на производи за нега на кожа,
производи за третмани за убавина,

придружување; услуги на он-лајн
социјално вмрежување; услуги на
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регистрација на домен имиња; советување

на пожар и поплава и услуги на

за интелектуална сопственост;

мониторинг за аларми; услуги за

лиценцирање интелектуална сопственост;
советување поврзано со лиценцирање

одржување на домаќинства; испитување
багаж за безбедносни цели; услуги на

интелектуална сопственост; експлоатација
и лиценцирање на права од интелектуална

испитување на лична позадина;
безбедносни услуги за заштита на имот и

сопственост; експлоатација и
лиценцирање на права од интелектуална

индивидуи; погребални услуги;
изнајмување облеки; услуги на социјална

сопственост кои се однесуваат на полу-

работа; услуги на состаноци;

проводници, полу-проводнички интегрални
кола, полу-проводнички мемориски

ослободување гулаби за специјални
прилики; услуги на балсамирање;

чипови, полу-проводнички мемориски
контролори, полу-проводнички мемориски

консултативни, информациони и
советодавни услуги поврзани со сите горе

интегрални кола, полу-проводнички
процесорски чипови, полу-проводнички

споменати услуги

процесори, микроконтролори,

(111) 29185

(151) 24/12/2020

микроконтролни единици, ниско-струјни
микроконтролори, чип кола, компјутерски

(210) TM 2020/245

(220) 19/03/2020
(181) 19/03/2030

чипови, ЦПУ (единици за централна
обработка), РИСК-В компјутерски чипови и

(450) 31/12/2020
(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/

единици за централна обработка;
компјутерски чипови и централни единици

Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque
Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe

за обработка со инструкциско множество;

(MADRID), ES

лиценцирање на компјутерски чипови и
платформи на централни процесни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

единици; лиценцирање на користење на
компјутерски софтвер и компјутерски

(540)

програми; лиценцирање на дигитални
податоци, слики, филм, аудио и текст;
(591) сина, сива
(551) индивидуална

креирање, компилирање и одржување на
регистар со домен имиња; правно
истражување; услуги на подготовка на

(510, 511)
кл. 17 спојки и муфови, за тврди цевки,

правни документи; правно управување со
лиценци; парнични услуги; услуги за

кои не се од метал

алретнативно решавање на спорови;
услуги на арбитража; чуварски у

(111) 29122

(151) 22/12/2020

безбедносни услуги; услуги за лична

(210) TM 2020/246

(220) 19/03/2020
(181) 19/03/2030

безбедност; обезбедување услуги за
заштита (безбедност) преку електрични

(450) 31/12/2020
(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/

централни станици за престапници,
крадци и системи за заштита од пожар;

Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque
Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe

услуги на мониторинг за аларми за
престапници и крадци, нарави за детекција

(MADRID), ES
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(732) ILIRIKA borzno posredniška hiša

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

d.d. Ljubljana Slovenska cesta 54A, 1000,

(540)

Ljubljana, SI
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.
Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, сива

ALTIMA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 7 машини кои содржат мотори кои
после процес на загревање, растегнување

(510, 511)
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

и сечење даваат ПВЦ ориентирани цевки

монетарни работи; работи поврзани со

(111) 29151

(151) 22/12/2020

недвижен имот; управување со недвижни
имоти; посредници за недвижности;

(210) TM 2020/247

(220) 19/03/2020
(181) 19/03/2030

брокерство; инвестирање средства;
трговија за акции и обврзници;

(450) 31/12/2020
(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L., C/

посредување за хартии од вредност;
пренесување средства (електронско

Cañada de los Molinos, nº 2 - Parque

пренесување средства); финансии

Empresarial La Carpetania, 28906 Getafe
(MADRID), ES

(советување во врска со финансии); услуги
за берзанско посредување; информации

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(финансиски информации); известување
за цени на хартии од вредност,

(540)

финансиски услуги; управување
(финансиско управување)

(591) сина, сива

(111) 29188

(151) 21/12/2020

(210) TM 2020/261

(220) 25/03/2020
(181) 25/03/2030
(450) 31/12/2020

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 потиснувачки цевки, кои не се од

(300) 2019-149727 28/11/2019 JP
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

метал;окна за оџаци, кои не се од
метал;цевки (сливници) и цевки за одвод,

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

кои не се од метал;цевки за вода, кои не
се од метал;несвитливи цевки, кои не се
од метал (градежништво).

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,

(111) 29143

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/259

(220) 25/03/2020
(181) 25/03/2030

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје
(540)

(450) 31/12/2020
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работи;
канцелариски работи; административна
обработка на нарачки
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, кетеринг услуги за храна и
пијалоци
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29131

(151) 22/12/2020

кл. 9 компјутерски програми; компјутерски
софтвер; компјутерски програми кои можат

(210) TM 2020/314

(220) 15/04/2020
(181) 15/04/2030

да се преземат; компјутерски софтвер кој
може да се преземе; компјутерски софтвер

(450) 31/12/2020
(732) Георгиевски Александар ул. Бул.

за паметни телефони; софтвер за
компјутерски апликации кој може да се

АСНОМ 4/2-6, 1000 Скопје, MK
(540)

преземе; софтвер за компјутерски

JE T'AMI

апликации за мобилни телефони,
преносни медиа плеери и таблет

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутери; компјутерски софтвер за
употреба при користење на

кл. 12 сигурносни седишта за деца, за
возила; тркала на возила; поклопки од

телекомуникациски услуги за возила;
компјутерски софтвер за пристап до услуги

оски на тркала; покривки за седишта на
возила; потпирачи за глава на седишта на

за навигација на возила и услуги за

возила; легла за спиење, за возила;

безбедност на возила; електронски
публикации кои можат да се преземат
(111) 29130

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/303

(220) 09/04/2020
(181) 09/04/2030

автомобили (штитници од сонце за
автомобили); возила (багажници за
возила); обликувани подни простирки за
возила; волани за возила; обвивки за
волани на возила; покривки за возила
[обликуваниј; приколки [возила]

(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,
трговија, услуги и компјутерски

кл. 17 декорации од винил за
надворешност на возила
кл. 18 ранци; куфери; чанти (торби); торби

консалтинг РЕЛЕВАНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Коста Новаковиќ 8, 1000, Скопје, MK

за патување; ученички училишни торби;
спортски торби; торби за пазарење

(740) Борко Бајалски, адвокат ул. Ристо
шишков 38/1-1, 1000, Скопје

кл. 25 шапки; капи; шамии; кошули; маици
со кратки ракави; елеци; јакни [облека];

(540)

полнети јакни [облека]; палта; обувки;
спортски обувки; чизми; килоти [облека];
хеланки [панталони]; панталони;
здолништа; фустани со трегери; фустани;
емпери; боди [женска долна облека]

(591) сива, бела, жолта
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водоотпорна облека, хеланки, дресови
(111) 29132

(151) 22/12/2020

[облека], здолништа, спортски дресови,

(210) TM 2020/327

(220) 16/04/2020
(181) 16/04/2030

ракавици без прсти, облека за на плажа,
обувки за на плажа, пиџами, полнети јакни

(450) 31/12/2020
(732) Друштво за трговија и услуги

[облека], јакни [облека], капи за капење,
гаќички за капење, костуми за капење,

ЛОНГУРОВ ДОО Штип ул. Гоце Делчев
бб, Штип, MK

бањарки, спортски чевли, спортски обувки,
боди [женска долна облека], облека од

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

кожа, маици со кратки ракави, рибарски

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

елеци, ремени за носење пари [облека]
кл. 27 душеци за гимнастика, простирки за

(540)

јога, играчки за домашни миленичиња
(111) 29133

(151) 22/12/2020

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/343

(220) 27/04/2020

кл. 18 ранци, чадори за сонце, торби за

(450) 31/12/2020
(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim

(181) 27/04/2030

пазарење, торби за алпинисти, торби за
кампери, торби за плажа, женски чанти,

Sirketi Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde
Eskisehir, TR

торби за патување, ранци кои се носат на
едно рамо, мали патни торби, спортски

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

торби, торби, куфери со тркала, облека за
домашни миленичиња

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 20 клупи [мебел], фотељи што се
навалуваат, потпирачи за глава [мебел],
фотелји, перници, камп столови, воздушни
перничиња што не се за медицинска
употреба, воздушни душеци што не се за
медицинска употреба, перници за
домашни миленичиња, мебел на дување,
душеци за спиење
кл. 25 чорапи, баретки, качкети,
трикотажа, јаки [облека], женски
маички/поткошули, килоти [облека],
округли капи, долна облека, качулки

(591) бела, кафена, црна, сива, сите
нијанси на: зелена, црвена, жолта,

[облека], ремени [облека], шалови,
пелерини со качулки, кратки чорапи,

портокалова
(551) индивидуална

кошули, капи, хулахопки, водоотпорни

(510, 511)

костуми за скијање на вода, комбинезони
[облека], штитници за уши од студ

кл. 30 крекери (пица крекери)

[облека], вратоврски, панталони, облека за
велосипедисти, ракавици [облека], обувки

(111) 29144

(151) 22/12/2020

за фудбал, елеци, ремени за панталони,

(210) TM 2020/344

(220) 29/04/2020
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при увоз извоз и продажба на големо и

(181) 29/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул.
Гоце Делчев 105, Струмица, MK

мало со средства за дезинфекција и

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,

(111) 29159

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/351

(220) 23/04/2020

Скопје
(540)

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105

препарати за чистење

MULTISEPT

Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење, препарати за чистење

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

кл. 5 средства за дезинфекција,
дезинфекциони средства за хигиенска

(540)

употреба, гелови за дезинфекција
кл. 35 рекламирање, водење на
работење, управување со работи, услуги
при увоз извоз и продажба на големо и
мало со средства за дезинфекција и

(591) црна, црвена, сива
(551) индивидуална

препарати за чистење
(111) 29134

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/345

(220) 29/04/2020

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(181) 29/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица ул.

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

Гоце Делчев бр. 105, Струмица, MK
(740) Адвокатско друштво Поповски и

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(540)

MULTISTAF
(551) индивидуална

(111) 29160

(151) 22/12/2020

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи

(210) TM 2020/352

(220) 23/04/2020

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

за перење, препарати за чистење
кл. 5 средства за дезинфекција,
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба, гелови за дезинфекција

(069534), SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

кл. 35 рекламирање, водење на
работење, управување со работи, услуги
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Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

канцелариски работи

Скопје

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

(540)

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) црна, сива, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29162

(151) 17/12/2020

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

(210) TM 2020/354

(220) 23/04/2020

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

(069534), SG

истражувања и планирањето поврзано со

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

хардвер и софтвер

(540)
(111) 29161

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/353

(220) 23/04/2020
(181) 23/04/2030

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(591) темно жолта, црна, црвена, сива
(551) индивидуална

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

работењето, управување со работата,

Скопје
(540)

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(591) темно црвена, црна, црвена, сива

хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29163

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/355

(220) 23/04/2020

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

(181) 23/04/2030
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(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG
(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

(591) темно црвена, црвена, црна, сива

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(540)

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
(591) темно црвена, црвена, црна, сива

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

(551) индивидуална
(510, 511)

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

(111) 29165

(151) 22/12/2020

канцелариски работи

(210) TM 2020/357

(220) 23/04/2020

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(069534), SG

хардвер и софтвер

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

(111) 29164

(151) 22/12/2020

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

(210) TM 2020/356

(220) 23/04/2020
(181) 23/04/2030

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(540)

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(591) портокалова, црвена, црна, сива

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(551) индивидуална
(510, 511)

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Скопје
(540)

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
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истражувања и планирањето поврзано со

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

нив, индустриски анализи и истражувачки

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
(540)

(111) 29166

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/358

(220) 23/04/2020
(181) 23/04/2030

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

(591) розова, црвена, црна, сива
(551) индивидуална

(069534), SG

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(540)

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) зелена, црвена, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29168

(151) 22/12/2020

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

(210) TM 2020/360

(220) 23/04/2020

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

(069534), SG

истражувања и планирањето поврзано со

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

хардвер и софтвер

(540)
(111) 29167

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/359

(220) 23/04/2020
(181) 23/04/2030

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105

(591) темно зелена, црна, сива, црвена
(551) индивидуална

Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(510, 511)
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кл. 35 рекламирање, водење на

(181) 23/04/2030

работењето, управување со работата,

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

(069534), SG

истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

услуги, изработка и развој на компјутерски

Скопје

хардвер и софтвер

(540)

(111) 29169

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/361

(220) 23/04/2020

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105

(591) зелена, црна, црвена, сива
(551) индивидуална

Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(591) жолта, црна, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29171

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/363

(220) 23/04/2020

кл. 35 рекламирање, водење на

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

(069534), SG

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

нив, индустриски анализи и истражувачки

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(111) 29170

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/362

(220) 23/04/2020

(540)
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кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) сина, црна, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје
(540)

хардвер и софтвер

(220) 23/04/2020
(181) 23/04/2030

(220) 23/04/2020

Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

истражувања и планирањето поврзано со

(210) TM 2020/364

(210) TM 2020/365

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,

(151) 22/12/2020

(151) 22/12/2020
(181) 23/04/2030

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,

(111) 29172

(111) 29173

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105

(591) виолетова, црна, црвена, сива

Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG
(069534), SG

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Папазоски и

кл. 35 рекламирање, водење на

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

Скопје
(540)

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(591) сина, црна, црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(111) 29174

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/366

(220) 23/04/2020
(181) 23/04/2030

(450) 31/12/2020
(732) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105
Cecil Street, #16-00 the Octagon, SG

кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

(069534), SG
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(740) Адвокатско друштво Папазоски и

(732) Тhe Procter & Gamble Company

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,
Скопје

Ohio 45202, US

(540)

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

(740) Адвокатско душтво Поповски и

(540)

LENOR PROFESSIONAL
FORMULA
(591) виолетова, црна, црвена, сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 средства за белење, препарати за

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,

чистење, етерични масла, омекнувач за
алишта. избелувачи на алишта,
препарати, за употреба при перење

канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава,
спортски и културни активности

алишта масла за чистење, сапун, средства
за отстранување флеки

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирањето поврзано со

(111) 29120

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/369

(220) 23/04/2020

нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски

(181) 23/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) Прехранбена индустрија
"ВИТАМИНКА" АД Прилеп ул. "Леце

хардвер и софтвер
(111) 29180

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/367

(220) 24/04/2020
(181) 24/04/2030

Котески" бр. 23, Прилеп, MK
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија

(450) 31/12/2020
(732) Фармацевтска хемиска

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски бр.
12, 1000, Скопје, MK
(540)

PHROMPO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 29116

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/368

(220) 24/04/2020

(591) светло и темно зелена, бела, црна,
жолта, портокалова, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 24/04/2030

кл. 29
масло за јадење и готвење,
мешавина од растителни масла

(450) 31/12/2020
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(540)
(111) 29147

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/374

(220) 15/04/2020
(181) 15/04/2030

WESTERN GOLD
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2020
(732) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

кл. 33 жестоки пијалаци, особено виски

Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(111) 29182

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/380

(220) 21/04/2020

(181) 21/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Batajnicki drum 18, 11080 Zemun,
Belgrade, RS

MEDROL
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

кл. 5 фармацевтски производи

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 29124

(151) 22/12/2020

(540)

(210) TM 2020/377

(220) 21/04/2020
(181) 21/04/2030

(450) 31/12/2020
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
(591) бела, розева и сите нијанси на сина
(551) индивидуална

бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32 безалкохолни напитоци, вклучувајќи

RIBAS
(551) индивидуална
(510, 511)

вода за пиење, вода од извор, вода со
вкус, минерална и газирана вода,

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 29129

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/379

(220) 21/04/2020

безалкохолни пијалаци, енергетски
пијалаци и спортски пијалаци, овошни
пијалаци и џусеви кои вклучуваат кокосова
вода, и други безалкохолни напитоци,
вклучувајќи сирупи, концентрати, прашоци

(181) 21/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

и други подготовки за правење напитоци

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(111) 29128

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/381

(220) 22/04/2020
(181) 22/04/2030
(450) 31/12/2020

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(732) Lidl Stiftung & Co. KG

(450) 31/12/2020
(732) Гордан Георгиев and Тушевска

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

Георгиев Мила ул. Др Рибар бр. 45,
Куманово, MK and ул. Октомвриска

DE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Револуција бр. 2А/1-66, Куманово, MK

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

45, Куманово
(540)

(740) Георгиев Гордан ул. Др Рибар бр.

ACENTINO

BARK

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 сосови, релиш сосови, додатоци, во
исхраната, ароматски подготовки за храна,

кл. 18 женски чанти; актовки; џебни
паричници

сенф, оцет, доматен кечап

кл. 25 обувки; спортски обувки; чевли;
спортски чевли; чизми, јакни (облека)

(111) 29181

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/383

(220) 30/04/2020

(111) 29148

(151) 22/12/2020

(181) 30/04/2030

(210) TM 2020/387

(220) 28/04/2020

(450) 31/12/2020
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.

(181) 28/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) Акционерско друшто за
производство и промет на вино

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експортимпорт АД-Кавадарци ул.8-ми

“Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје

Септември бр.5, Кавадарци, MK

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

CU

(540)

SALATKO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 оцет
кл. 35 рекламирање, компјутерско

(551) индивидуална

рекламирање преку интернет, маркетинг,

(510, 511)
кл. 34 тутун и замена за тутун, цигари, и

водење на работење, канцелариски
работи, управување со работи,

пури, електронски цигари и орални
испарувачи (oral vaporizers) за пушачи,

телевизиско рекламирање и рекламен
материјал

прибор за пушачи, кибрити

кл. 43 подготовка за храна и пијалаци
(111) 29194

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/385

(220) 30/04/2020
(181) 30/04/2030
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кл. 12 автомобили; спортски коли;

(181) 29/04/2030
(450) 31/12/2020
(732) ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ФОН Скопје Булевар Војводина бб,

комбиња (возила); камиони; автобуси на

Скопје, MK

(111) 29195

(151) 24/12/2020

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2020/399

(220) 04/05/2020

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(181) 04/05/2030
(450) 31/12/2020
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

моторен погон; електрични возила

hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300,
Куманово

(591) црвена, бела, златна-кафена
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

HEMOSMEKT

настава; забава; спортски и културни
активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(551) индивидуална
(510, 511)

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за

кл. 5 фармацевтски производи

индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој

(111) 29154

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/400

(220) 07/05/2020
(181) 07/05/2030

(111) 29200

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/398

(220) 04/05/2020

(450) 31/12/2020
(732) Colgate - Palmolive Company 300

(181) 04/05/2030
(450) 31/12/2020

Park Avenue, New York, New York,10022,
US

(300) 40-2020-0019343 05/02/2020 KR
(732) Kia Motors Corporation 12,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea,
KR

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

СКОПЈЕ ул. Oрце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

(540)

COLGATE LINK

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

PROCEED

кл. 21 четки за заби

(551) индивидуална
(510, 511)

316

(111) 29186

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/406

(220) 05/05/2020

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 12/2020 - 31/12/2020

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(181) 05/05/2030
(450) 31/12/2020
(732) Benson & Hedges (Overseas)
Limited Globe House, 4 Temple Place,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

London WC2R 2PG, GB

1000 Скопје
(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул. Oрце Николов 68/4 реон 20

(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. 32 безалкохолни пијалоци,
(551) индивидуална

вклучително газирани пијалаци и
енергетски пијалаци, сирупи, концентрати,

(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или

прашоци и подготовки за правење
пијалаци, вклучително газирани пијалаци и

(591) златна, црна, бела

преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

енергетски пијалаци, пиво

(не за медицински цели); пури;
цигарилоси; запалки за цигари; запалки за

(111) 29197

(151) 24/12/2020

(210) TM 2020/410

(220) 04/05/2020
(181) 04/05/2030

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија
за цигари; туби за цигари; филтери за
цигари; џебни апарати за виткање цигари;

(450) 31/12/2020
(732) Дедов Димитар ул. Гутенбергова

рачни машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;

бр. 9А, 1000, Скопје, MK

течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Скопје
(540)

загревање
(111) 29156

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/409

(220) 04/05/2020
(181) 04/05/2030

(450) 31/12/2020
(732) Reign Beverage Company LLC, a
Delaware limited liability company 1547 N.
Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US

(591) сина, светлосина, црна, бела
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(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 35 изработка на реклами за веб
страници, изнајмување рекламен простор,

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ ул. Oрце Николов 68/4 реон 20

компјутерско рекламирање преку
интернет, обезбедување деловни

1000 Скопје
(540)

информации преку веб страница,
презентација на стоки преку

COLGATE ELIXIR
(551) индивидуална

комуникациски медиуми за продажба,

(510, 511)
кл. 3 пасти за заби и средства за

услуги за следење на печатените вести
кл. 38 телекомуникации информирање

плакнење на устата

(вклучувајки веб страници), пренесување
во живо достапно преку главна страница
на интернет, провизии за пристап на веб
страна, безжично емитување,
комуникација со помош на мрежи со

(111) 29152

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/416

(220) 08/05/2020
(181) 08/05/2030

(450) 31/12/2020
(732) S. C. Johnson & Son, Inc. 1525

оптички кабли, пренесување слики и
пораки со помош на компјутери

Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

кл. 41 безбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се

2236, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

данлодираат, објавување текстови (со
исклучок на рекпамни текстови), Он-лајн

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

публикување на електронски книги и

СКОПЈЕ ул. Oрце Николов 68/4 реон 20
1000 Скопје

списанија, Он-лајн списанија (блогови со
кориснички дефинирани содржини во

(540)

областите на социјални коментари,
културни коментари и политички вести);

SC JOHNSON A FAMILY
COMPANY

услуги за електронско издаваштво
(објавување на дигитални медиуми во

(551) индивидуална

форма на електронски списанија преку

(510, 511)

глобални компјутерски и комуникациски
мрежи во областа на социјалните

кл. 1 хемиски соединенија за
водонепропустливост за обувки, кожа или

коментари, културните коментари и
политичките вести)

текстил; хемиски соединенија за
растегнување чевли

(111) 29155

(151) 22/12/2020

кл. 2 бои, обојувачи, нагризувачи и
мастила за користење во производство на

(210) TM 2020/415

(220) 08/05/2020

обувки и производи од кожа

(181) 08/05/2030
(450) 31/12/2020
(732) Colgate - Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York,10022,

кл. 3 пред-третман за флеки и дамки за
ткаенини вклучително платна, тапацир и

US

теписи; сапуни кои не се за користење на
тело; детергенти кои не се за користење

теписи; отстранувач за флеки и дамки за
ткаенини вклучително плвтна, тапацир и
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на тело; восоци за под; восоци за мебел;

(не за медицинска употреба)

заштитни слоеви за мебел и под;

кл. 4 свеќи, восок за топење; цитронела

одзатнувачи на одводи; чистачи за тврди
површини; препарати за белење и други

свеќи против инсекти, имено, свеќи кои
содржат средство против инсекти;

субстанции за користење на ткаенини;
марамчиња за еднократна употреба

парфимирани свеќи
кл. 5 средства за дизинфекција во течна

импрегнирани со хемикалии или
соединенија за чистење за употреба во

форма и во форма на спреј кои не се за
користење на тело; освежувачи на воздух;

домаќинството; препарати за

дезодоранси за воздух; препарати за

отстранување на лак; препарати во вид на
восоци за користење на обработени и

прочистување на воздух; дезодоранси за
килими и соби; дезодоранси за ткаенини;

необработени површини; препарати за
отстранување восок; универзални чистачи

инсектициди; средства против инсекти;
марамчиња претходно навлажнети со

за домаќинство, чистачи на тоалетни
школки, чистачи на тушеви, чистачи за

средства против инсекти за користење на
тело; спирали против комарци; мамки за

кујна; универзални чистачи за стакпо и

инсекти кои содржат инсектициди за

разни површини; третирани синтетички
целулозни листови за користење во

контрола контрола на инсекти и штетници;
медицински масти за олеснување на

машини за перење за апсорбирање на
нечистотија и боја за време на перење;

чешање и црвенило од убоди од инсекти,
комбиниран спреј за стапала против

препарати за парфимирање на воздух;
парфеми за соба или атмосфера;

габички; дезодоранси за обувки
кл. 11 електрични диспензери за мириси;

есенцијални масла за атмосфера,

ламби и фенери за свеќи за одбивање

препарати за парфимирање на воздух;
потпури; темјан; препарати за чистење,

инсекти
кл. 16 пластични кеси за употреба во

полирање, триење и нагризување; сјаеви,
креми и пигментирани слоеви сите за

домаќинството; пластични кеси коишто
може да се вакумираат и повторно да се

обувки и кожени производи; средства за
чување кожа, имено, сјаеви за заштита на

затвараат за употреба во домаќинството;
пластични обвивки; лепила за поправка на

кожа, заштитни креми за кожа; препарати

чевли, облека за дожд и други кожени,

за хемиско чистење, имено, суви плочки за
хемиско чистење и други препарати за

гумени, најлонски, пластични, платнени,
ленени или винилни површини

чистење на кожа, антилоп, винил, пластика
и производи направени од овие

кл. 21 пластични садови за употреба во
домаќинството; мали домашни кујнски

материјали; отстранувачи на гребаници за
кожени или винилни производи; сјај и

прибори и садови (кои не се од скапоцени
метали или обложени со нив); лажици за

крема за чевли и кожени производи,

чевли и калапи за чевли; крпи за

вклучително за покривање на гребаници;
средства за заштита за обувки и кожени

полирање и сунѓери за полирање; четки за
чевли; рачна алатка за чистење стакло на

производи, имено, боја за чевли и бои за
кожа; марамчиња импрегнирани со

која се закачуваат влошки за чистење;
четки за триење за чистење на

препарати за полирање и чистење; масло
за заштита на стапалата против пукање

домаќинството
кл. 25 направи против лизгање за обувки;
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нелизгачки ѓонови и внатрешни влошки за

обезбедување телекомуникациски канали

обувки; внетрешни влошки и подлошки

за телевизиско купување (телешопинг);

(влошки) за обувки; потпетици за обувки;
плочки за потпетици, подлошки за пети,

повикување (радиотелефонски или други
средства за електронска комуникација);

додатоци за пета за долги чорапи и
хулахопки; кратки чорапи, долги чорапи и

радиопрограми (емитување радио
програми); телекомуникации (информации

хулахопки
кл. 26 врвци за чевли

од областа на телекомуникациите);
телекомуникациски услуги; пренесување
преку сателити; пренесување слики и

(111) 29142

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/528

(220) 15/06/2020

пораки со помош на компјутер

(181) 15/06/2030
(450) 31/12/2020
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

(111) 29136

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/533

(220) 16/06/2020

(181) 16/06/2030
(450) 31/12/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

shi, Aichi-ken, JP

(540)

BZ4X

Myocron

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни

(551) индивидуална
(510, 511)

делови

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 29135

(151) 22/12/2020

(111) 29145

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/532

(220) 16/06/2020
(181) 16/06/2030

(210) TM 2020/534

(220) 16/06/2020
(181) 16/06/2030

(450) 31/12/2020
(732) Драган Живковиќ ул. Црниче бр.

(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,

13, 1000, Скопје, MK

сточарство, трговија на големо и мало,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

угостителство НЕНИКО ДООЕЛ
Гостивар ул. Фазанерија 1 бр. 96 ,

(540)

Гостивар, MK
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

SLOBODNA.TV

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 емитување на кабелска телевизија;
емитување радио програми; емитување
телевизиски програми; информации од
областа на телекомуникациите;
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кл. 5 фармацевтски препарати за
лекување на рак
(111) 29146

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/553

(220) 29/06/2020
(181) 29/06/2030

(450) 31/12/2020
(732) RK SOUTH ASIA SDN. BHD
NO.2440, LORONG PERUSAHAAN 10,
(591) црвена, црна, бела, окер, сина, сива,
жолта

PRAI INDUSTRIAL ESTATE, 13600 PRAI
PENANG, MY

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

кл. 32 енергетски безалкохолни пијалаци

(540)

(111) 29137

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/535

(220) 17/06/2020
(181) 17/06/2030

(450) 31/12/2020
(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü

(551) индивидуална

Mahallesi 2177. Cadde Via Twins Iş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR

(510, 511)
кл. 6 синџири од метал; сигурносни
синџири од метал; спојки од метал за
синџири

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 7 оски; цилиндрични глави за мотори;
пумпи за гориво што сами се регулираат;

(540)

Vomepram

пумпи за точење на гориво на сервисни

(551) индивидуална

станици; вбризгувачи за мотори; мотори за
возила со воздушни перничиња; вентили

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 29189

(151) 21/12/2020

(210) TM 2020/545

(220) 25/06/2020
(181) 25/06/2030

[делови од машини]; заштедувачи на
гориво за мотори и машини; апарати за
промена на гориво за мотори со
внатрешно согорување; машини за
пломбирање за индустриска употреба;

(450) 31/12/2020
(732) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, US

ладилници [ладење] за мотори и машини;
филтри за прочистување на воздухот за
ладење, на мотори; машини и апарати за
чистење, електрични; пренесувачи на

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

цевки, пневматски; придушувачи за
мотори и машини; разгранувач (издувен

(540)

TRAZIMERA

разгранувач за мотори); ауспуси за мотори
и машини; земјоделски дигалки;
земјоделски алатки, освен рачно

(551) индивидуална
(510, 511)

управувани
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кл. 12 спојки за копнени возила; синџири

(450) 31/12/2020
(732) The Coca-Cola Company One Coca-

за автомобили; синџири за велосипеди;
синџири за мотоцикли; внатрешни цевки за
гуми за велосипеди; гуми за тркала на

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

возилото; бандажи на велосипеди;
бандажи за тркала на возила; дискови за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

сопирачките за возила; ретровизори;
ретровизори за возила; рачки за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа

велосипед; управувачи за мотоцикли;
спици за тркала за велосипеди; спојки за
спици на тркала; спици за тркалата на
возилата; облоги за сопирачки за возила;
делови за сопирачки за возила; плочки за

(591) црна, бела, зелена

сопирање за автомобили; амортизациони
пружини за возила; воздушни пумпи

(551) индивидуална
(510, 511)

[додатоци за возила]; запчаници за

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни

велосипеди; распоред на брзини за
копнени возила; сирени за возила;

препарати за медицински цели; диетална
храна и субстанци прилагодени за

потпирачи за велосипеди [делови на
велосипеди]; држачи за велосипеди; седла

медицинска или ветеринарна употреба,

на мотоцикл; седла за велосипеди;
автомобилски гуми; гуми за велосипеди;

храна за бебиња; диетални суплементи за
луѓе и животни; фластери, материјали за

педали за велосипеди; запченици за

преврска; материјал за превенирање на
заби, забен восок; средства за

копнени возила
(111) 29138

(151) 22/12/2020

дезинфекција; препарати за уништување
на штеточинки; фунгициди, хербициди

(210) TM 2020/554

(220) 29/06/2020

кл. 32 пиво; безалкохолни пијалаци;

(181) 29/06/2030
(450) 31/12/2020
(732) Saba Ilaç San. Ve Tic. A.S. Halkali

минерална и газирана вода; овошни
пијалаци и овошни џусеви; сирупи и други
безалкохолни препарати за подготовка на
пијалаци

Merkez Mah.Basin Ekspres Cad. No. i
34303 Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 29140

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/557

(220) 30/06/2020

(181) 30/06/2030
(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,
трговија на големо и мало САМАНТА

HYDMOXIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

ДОО експорт-импорт Скопје ул.
Качанички пат бр. 264, Бутел, Скопје,

(111) 29139

(151) 22/12/2020

MK

(210) TM 2020/555

(220) 29/06/2020
(181) 29/06/2030
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(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)

PURO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба, гелови за дезинфекција
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
услуги при увоз извоз и продажба на
големо и мало со средства за
дезинфекција
(111) 29141

(151) 22/12/2020

(210) TM 2020/560

(220) 30/06/2020

(181) 30/06/2030
(450) 31/12/2020
(732) Друштво за производство,
градежништво, трговија, сообраќај и
услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт
Гостивар ул.„Мара Угриноска“ бр. 144,
Гостивар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Afundas-L
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit

(510)

(111)

5

29177

18

29196

32

29139

1

29152

5

29178

19

29151

32

29145

2

29152

5

29179

20

29132

32

29156

3

29116

5

29180

20

29196

32

29182

3

29119

5

29183

21

29119

32

29183

3

29134

5

29189

21

29152

32

29198

3

29144

5

29195

21

29154

33

29119

3

29152

6

29146

25

29118

33

29127

3

29155

7

29122

25

29119

33

29129

3

29175

7

29146

25

29121

34

29181

3

29176

9

29157

25

29131

34

29183

3

29177

9

29158

25

29132

34

29186

3

29179

9

29188

25

29152

35

29117

4

29152

9

29192

25

29194

35

29130

5

29119

10

29178

26

29152

35

29134

5

29124

11

29119

27

29132

35

29140

5

29134

11

29152

28

29119

35

29144

5

29136

12

29131

29

29120

35

29148

5

29137

12

29142

29

29153

35

29149

5

29138

12

29146

29

29190

35

29150

5

29139

12

29200

30

29119

35

29157

5

29140

14

29119

30

29128

35

29158

5

29141

16

29119

30

29133

35

29159

5

29144

16

29152

30

29148

35

29160

5

29147

17

29131

30

29153

35

29161

5

29149

17

29185

30

29183

35

29162

5

29150

18

29119

30

29198

35

29163

5

29152

18

29131

32

29118

35

29164

5

29175

18

29132

32

29119

35

29165

5

29176

18

29194

32

29121

35

29166
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35

29167

38

29192

41

29172

42

29172

35

29168

38

29197

41

29173

42

29173

35

29169

39

29117

41

29174

42

29174

35

29170

39

29196

41

29192

42

29192

35

29171

41

29123

41

29193

42

29193

35

29172

41

29125

41

29197

43

29117

35

29173

41

29126

41

29199

43

29118

35

29174

41

29157

42

29157

43

29119

35

29175

41

29158

42

29158

43

29121

35

29176

41

29159

42

29159

43

29130

35

29177

41

29160

42

29160

43

29148

35

29178

41

29161

42

29161

43

29198

35

29179

41

29162

42

29162

44

29119

35

29184

41

29163

42

29163

44

29157

35

29191

41

29164

42

29164

44

29158

35

29192

41

29165

42

29165

44

29192

35

29196

41

29166

42

29166

45

29157

35

29197

41

29167

42

29167

45

29158

36

29143

41

29168

42

29168

45

29192

38

29135

41

29169

42

29169

38

29157

41

29170

42

29170

38

29158

41

29171

42

29171
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

Allied Beverages Adriatic d.o.o

29182

MK/T/2020/0380

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d

29124

MK/T/2020/0377

Benson & Hedges (Overseas) Limited

29186

MK/T/2020/0406

British American Tobacco (Brands) Limited,

29183

MK/T/2020/0232

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29159

MK/T/2020/0351

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29160

MK/T/2020/0352

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29161

MK/T/2020/0353

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29162

MK/T/2020/0354

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29163

MK/T/2020/0355

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29164

MK/T/2020/0356

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29165

MK/T/2020/0357

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29166

MK/T/2020/0358

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29167

MK/T/2020/0359

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29168

MK/T/2020/0360

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29169

MK/T/2020/0361

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29170

MK/T/2020/0362

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29171

MK/T/2020/0363

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29172

MK/T/2020/0364

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29173

MK/T/2020/0365

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd.

29174

MK/T/2020/0366

CORPORACION HABANOS, S.A.

29181

MK/T/2020/0383

Colgate - Palmolive Company

29154

MK/T/2020/0400

Colgate - Palmolive Company

29155

MK/T/2020/0415

DingTalk Holding (Cayman) Limited

29157

MK/T/2020/0241

DingTalk Holding (Cayman) Limited

29158

MK/T/2020/0242

DingTalk Holding (Cayman) Limited

29192

MK/T/2020/0243

Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

29133

MK/T/2020/0343

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

29195

MK/T/2020/0399

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana

29143

MK/T/2020/0259

Kia Motors Corporation

29200

MK/T/2020/0398

Lidl Stiftung & Co. KG

29129

MK/T/2020/0379

Lidl Stiftung & Co. KG

29128

MK/T/2020/0381

MELISSA KIKIZAS ANONYMN VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA
TROFIMON

29153

MK/T/2020/0240

MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,

29185

MK/T/2020/0245
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MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,

29122

MK/T/2020/0246

MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.,

29151

MK/T/2020/0247

ManarThon

29190

MK/T/2019/1332

Mehmet Eyyüp AMAN

29198

MK/T/2020/0093

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

29188

MK/T/2020/0261

Pfizer Inc.

29189

MK/T/2020/0545

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.

29147

MK/T/2020/0374

RK SOUTH ASIA SDN. BHD

29146

MK/T/2020/0553

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company

29156

MK/T/2020/0409

S. C. Johnson & Son, Inc.

29152

MK/T/2020/0416

Saba Ilaç San. Ve Tic. A.S.

29138

MK/T/2020/0554

Sipsmith Limited

29127

MK/T/2020/0209

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

29142

MK/T/2020/0528

The Coca-Cola Company

29139

MK/T/2020/0555

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

29136

MK/T/2020/0533

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.

29137

MK/T/2020/0535

ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

29148

MK/T/2020/0387

Георгиевски Александар

29131

MK/T/2020/0314

Гордан Георгиев

29194

MK/T/2020/0385

ДТУ ЕНТТЕ ДООЕЛ

29196

MK/T/2019/0982

Дедов Димитар

29197

MK/T/2020/0410

Драган Живковиќ

29135

MK/T/2020/0532

Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги
РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар

29141

MK/T/2020/0560

Друштво за производство, сточарство, трговија на големо и мало,
угостителство НЕНИКО ДООЕЛ Гостивар

29145

MK/T/2020/0534

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица

29125

MK/T/2020/0236

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица

29123

MK/T/2020/0237

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица

29126

MK/T/2020/0238

Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО
експорт-импорт Скопје

29140

MK/T/2020/0557

Друштво за производство, трговија, услуги и компјутерски консалтинг
РЕЛЕВАНТ ДООЕЛ Скопје

29130

MK/T/2020/0303

Друштво за трговија и услуги ЛОНГУРОВ ДОО Штип

29132

MK/T/2020/0327

Друштво за туристички услуги САВАТОУРС МК ДОО Скопје

29117

MK/T/2017/0759

Коктел Трејд

29119

MK/T/2011/0552

Коктел Трејд Дооел Тетово

29118

MK/T/2009/0494

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица

29144

MK/T/2020/0344

МУЛТИХЕМ ДООЕЛ Струмица

29134

MK/T/2020/0345

Акционерско друшто за производство и промет на вино ВИНАРСКА
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Марија Јосифоска

29191

MK/T/2019/0872

Мото Клуб Ретки Птици, Слободан Дачев

29121

MK/T/2020/0132

ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ФОН Скопје

29193

MK/T/2020/0393

Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп

29120

MK/T/2020/0369

Тhe Procter & Gamble Company

29116

MK/T/2020/0368

Тодороски Димитар

29184

MK/T/2020/0221

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29178

MK/T/2020/0178

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29176

MK/T/2020/0214

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29175

MK/T/2020/0215

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29177

MK/T/2020/0216

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29179

MK/T/2020/0217

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29150

MK/T/2020/0218

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29149

MK/T/2020/0220

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29180

MK/T/2020/0367

Филип Зафироски

29199

MK/T/2020/0134
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 687
(732) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
(111) 835
(732) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
(111) 3358
(732) MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245, US
(111) 4951
(732) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
(111) 3713
(732) IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED a private limited company incorporated
in Ireland Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IE
(111) 2040
(732) TIME USA, LLC 3 Bryant Park, 6th Floor New York, NY 10036, US
(111) 6491
(732) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, CH
(111) 7932
(732) Sandvik Limited Sandvik Limited, Manor Way, Halesowen, West Midlands, B62 8QZ, UK
(111) 10552
(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
(111) 11319
(732) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
(111) 14229
(732) Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(111) 11605
(732) NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
(111) 12252
(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
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(111) 14205
(732) RAINAS ELEKTRIK VE AYDINLATMA MALZEMELERI IMALAT VE SANAYI TICARET
LIMITED RKETI YEŞILKÖY MAHALLESI ATATÜRK CADDESI EGS BLOKLARI NO:12/299
BAKIRKÖY, ISTANBUL, TR
(111) 16396
(732) Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, CH
(111) 20437
(732) Cardinal Health 529, LLC 7000 Cardinal Place, Dublin, Ohio 43017, US
(111) 21761
(732) Amgen (Europe) GmbH Suurstoffi 22, 6343 Risch-Rotkreuz, CH
(111) 23117
(732) Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по гинекологија и
акушерство ТД ИНАННА СИСТЕМ Скопје ул. Првомајска бр. 44 и 46, Скопје, MK
(111) 25306
(732) Nalproion Pharmaceuticals, Inc 10 North Park Place, Suite 201, Morristown, New
Jersey, 07960, US
(111) 27636
(732) Financial & Risk Organisation Limited Five Canada Square, Canary Wharf London
England E14 5AQ, GB
(111) 28147
(732) Advanced New Technologies Co., Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY
(111) 28103
(732) Advanced New Technologies Co., Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY
(111) 28135
(732) Advanced New Technologies Co., Ltd Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road,
George Town, Grand Cayman KY1-9008, KY
(111) 28405
(732) БИСТРИЦА ДООЕЛ Населено место без уличен систем с. Мајден П.Ф.57,
Кавадарци, MK
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(111) 3953
(732) Sunbeam Products, Inc. 2381 Executive Center Drive Boca Raton, FL 33431, US
(111) 2511
(732) ATLANTIC RECORDING CORPORATION 1633 Broadway, New York, New York 10019,
US
(111) 2925
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 4945
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 3425
(732) BAR'S PRODUCTS INTERNATIONAL, LTD 1103 Center St Pasadena, TX 77506, US
(111) 3426
(732) BAR'S PRODUCTS INTERNATIONAL, LTD 1103 Center St Pasadena, TX 77506, US
(111) 1937
(732) Pernod Ricard USA, LLC 250 Park Avenue, 17th Floor, New York, NY 10177, US
(111) 3328
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 1596
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI
(111) 4408
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
(111) 2813
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552,
JP
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(111) 5972
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552,
JP
(111) 6621
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552,
JP
(111) 6491
(732) Thomson Reuters Global Resources Unlimited Company Landis + Gyr-Strasse 3, 6300
Zug, CH
(111) 6592
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 6593
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 2219
(732) DuPont Teijin Films U.S., Limited Partnership Chestnut Run Plaza 728 974 Centre Road
P.O. Box 2915 Wilmington, DE 19805, US
(111) 2245
(732) BRINK'S NETWORK, INCORPORATED 1801 Bayberry Court, Richmond, Virgina 23226,
US
(111) 2246
(732) BRINK'S NETWORK, INCORPORATED 1801 Bayberry Court, Richmond, Virgina 23226,
US
(111) 2258
(732) LS Networks Corporation Limited LS Networks Bldg., Buwondong, 1F, 428, Hogye-ro,
Kim-Hae City, Kyung-nam, KR
(111) 2392
(732) Kraft Foods Group Brands LLC 200 E. Randolph St., Chicago, IL 60601, US
(111) 2398
(732) Kraft Foods Group Brands LLC 200 E. Randolph St., Chicago, IL 60601, US
(111) 3315
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(732) Kraft Foods Group Brands LLC 200 E. Randolph St., Chicago, IL 60601, US
(111) 3317
(732) Dana Limited 3939 Technology Drive, Maumee, Ohio 43537, US
(111) 3324
(732) Kraft Foods Group Brands LLC 200 E. Randolph St., Chicago, IL 60601, US
(111) 2896
(732) Kraft Foods Group Brands LLC 200 E. Randolph St., Chicago, IL 60601, US
(111) 7932
(732) Sandvik Materials Limited Inveralmond, Perth, Tayside PH1 3EE, UK
(111) 9615
(732) Saint-Gobain Abrasives, Inc One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615,
US
(111) 9812
(732) Monster Worldwide, Inc. 622 Third Avenue, New York, New York 10017, US
(111) 9779
(732) NEXEN TIRE CORPORATION 355, Chungryeol-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, KR
(111) 9819
(732) Union Carbide Corporation 7501 State Highway, 185 North Seadrift, TX 77983, US
(111) 9933
(732) Avaya Inc. (a Delaware Corporation) 4655 Great America Parkway, Santa Clara, CA
95054, US
(111) 9932
(732) Avaya Inc. (a Delaware Corporation) 4655 Great America Parkway, Santa Clara, CA
95054, US
(111) 10174
(732) LTG Sweden AB Box 97 SE-524 21 HERRLJUNGA, SE
(111) 10190
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(111) 10231
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
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(111) 12033
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 12593
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 12592
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 11717
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 11932
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 16884
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 12970
(732) Друштво за производство, трговија и услуги АТЛАНТИЦ ГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул. Шар Планина бр. 6, 1000, Скопје, MK
(111) 11588
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 12500
(732) EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI Kültür Mah. Nisbetiye Cad.
No:56 Akmerkez B Blok K:6 D:574-Etiler, Besiktas, Istanbul, TR
(111) 12604
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
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(111) 16396
(732) Thomson Reuters Global Resources Unlimited Company Landis + Gyr-Strasse 3, 6300
Zug, CH
(111) 17292
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 17293
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 17434
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 17972
(732) Auxilium International Holdings, LLC 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, US
(111) 17985
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
(111) 17986
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
(111) 17987
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
(111) 17988
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
(111) 17960
(732) Auxilium International Holdings, LLC 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, US
(111) 18190
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ ул. 34
бр. 28, населба Илинден, 1000, Скопје, MK
(111) 18188
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ увозизвоз ул. 34 бр. 28, населба Илинден, 1000, Скопје, MK
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(111) 17954
(732) Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S., a company incorporated under the
laws of Turkey with a principle place of business at Cinar Mahallesi, Duru Caddesi No. 11,
Akyurt Ankara, 06750, Ankara, TR
(111) 18308
(732) YARA International ASA Drammensveien 131, P.O. Box 343, Skøyen, NO-0213 Oslo, NO
(111) 18606
(732) ДАНАИФАРМ ДОО Скопје Булевар ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 156/А, 1000, Скопје,
MK
(111) 18393
(732) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје бул.“Партизански одреди“ бр.17-1/16, 1000,
Скопје, MK
(111) 18392
(732) Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје бул.“Партизански одреди“ бр.17-1/16, 1000,
Скопје, MK
(111) 18607
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Piet Heinkade 107, 1019 GM Amsterdam, NL
(111) 18637
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51000, Rijeka, HR
(111) 18638
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(111) 18639
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(111) 18641
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(111) 18642
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20, 51 000, Rijeka, HR
(111) 18643
(732) EDENRED 14-16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, FR
(111) 18805
(732) Наталија Јорданова Траески ул. Момчило Јорданоски бр. 203, 6000, Охрид, MK
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(111) 25459
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805,
US
(111) 20864
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552,
JP
(111) 22469
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552,
JP
(111) 20861
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552,
JP
(111) 23373
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 23374
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 23375
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 22880
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 22879
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 24144
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 24852
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(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 24370
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 24371
(732) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175 Greenwich Street New York
10007, US
(111) 25306
(732) Nalproion Pharmaceuticals, LLC 10 North Park Place, Suite 201, Morristown, New
Jersey, 07960, US
(111) 26502
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808
Pfäffikon SZ, CH
(111) 28042
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
(111) 28472
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
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СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(111) 2467
(732) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
CH
(111) 2747
(732) Epta S.p.A Via Mecenate 86, 20138 Milano, IT
(111) 16227
(732) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
CH
(111) 15510
(732) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
CH

НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI
(111) 19338 MK/T/ 2011/196

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / REGJISRIMI I LICENCËS
(111) 10551 MK/T/ 2001/472
(111) 21525 MK/T/ 2013/403
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ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE
(111) 656

(186) 14/12/2030

(111) 900

(186) 12/09/2030

(111) 3099

(186) 10/10/2030

(111) 3100

(186) 10/10/2030

(111) 3123

(186) 15/10/2030

(111) 3953

(186) 27/10/2030

(111) 2511

(186) 21/06/2030

(111) 3153

(186) 22/10/2030

(111) 3154

(186) 22/07/2030

(111) 4027

(186) 02/07/2030

(111) 3358

(186) 15/08/2030

(111) 2535

(186) 06/07/2030

(111) 2536

(186) 06/07/2030

(111) 3030

(186) 06/07/2030

(111) 3504

(186) 17/07/2030

(111) 3522

(186) 06/04/2030

(111) 4959

(186) 05/11/2030

(111) 5410

(186) 29/06/2030

(111) 5155

(186) 29/06/2030

(111) 5198

(186) 06/04/2030

(111) 2472

(186) 15/03/2030

(111) 1566

(186) 17/07/2030

(111) 1567

(186) 17/07/2030

(111) 4112

(186) 06/04/2030

(111) 4143

(186) 18/05/2030

(111) 1937

(186) 26/10/2030

(111) 4267

(186) 06/04/2030

(111) 1596

(186) 30/10/2030

(111) 1425

(186) 24/09/2030

(111) 1959

(186) 13/09/2030

(111) 1968

(186) 14/08/2030

(111) 1969

(186) 14/08/2030

(111) 2048

(186) 30/10/2030
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(111) 2999

(186) 15/08/2030

(111) 3000

(186) 15/08/2030

(111) 3465

(186) 14/06/2030

(111) 4323

(186) 18/12/2030

(111) 6347

(186) 11/07/2030

(111) 6348

(186) 27/07/2030

(111) 2499

(186) 26/09/2030

(111) 4408

(186) 22/03/2030

(111) 2747

(186) 31/05/2030

(111) 1790

(186) 01/07/2030

(111) 1772

(186) 11/07/2030

(111) 3190

(186) 18/12/2030

(111) 1852

(186) 10/10/2030

(111) 1859

(186) 27/03/2030

(111) 1863

(186) 27/03/2030

(111) 4520

(186) 10/04/2030

(111) 2174

(186) 22/07/2030

(111) 3067

(186) 10/08/2030

(111) 2208

(186) 27/10/2030

(111) 2219

(186) 20/07/2030

(111) 2245

(186) 24/10/2030

(111) 2246

(186) 24/10/2030

(111) 2258

(186) 07/03/2030

(111) 2300

(186) 27/04/2030

(111) 4596

(186) 15/11/2030

(111) 2766

(186) 06/07/2030

(111) 2767

(186) 20/07/2030

(111) 2772

(186) 17/07/2030

(111) 2313

(186) 22/11/2030

(111) 2314

(186) 22/11/2030

(111) 2315

(186) 22/11/2030

(111) 2392

(186) 13/09/2030

(111) 2398

(186) 13/09/2030

(111) 3315

(186) 31/08/2030

(111) 3317

(186) 15/05/2030

(111) 3324

(186) 31/08/2030
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(111) 2896

(186) 31/08/2030

(111) 9556

(186) 17/02/2030

(111) 10045

(186) 02/03/2030

(111) 9615

(186) 20/03/2030

(111) 9879

(186) 05/04/2030

(111) 10047

(186) 20/04/2030

(111) 9660

(186) 08/05/2030

(111) 9674

(186) 16/05/2030

(111) 9696

(186) 24/05/2030

(111) 10011

(186) 31/05/2030

(111) 9812

(186) 19/06/2030

(111) 9814

(186) 22/06/2030

(111) 9700

(186) 03/07/2030

(111) 9919

(186) 06/07/2030

(111) 9791

(186) 18/07/2030

(111) 9779

(186) 18/07/2030

(111) 9821

(186) 07/08/2030

(111) 9819

(186) 07/08/2030

(111) 9816

(186) 07/08/2030

(111) 9815

(186) 07/08/2030

(111) 9820

(186) 08/08/2030

(111) 9757

(186) 16/08/2030

(111) 9758

(186) 16/08/2030

(111) 9933

(186) 16/08/2030

(111) 9932

(186) 16/08/2030

(111) 10038

(186) 23/08/2030

(111) 10127

(186) 25/08/2030

(111) 10008

(186) 29/08/2030

(111) 10015

(186) 30/08/2030

(111) 9838

(186) 11/09/2030

(111) 10079

(186) 20/09/2030

(111) 10156

(186) 10/10/2030

(111) 10181

(186) 19/10/2030

(111) 10205

(186) 19/10/2030

(111) 10206

(186) 19/10/2030

(111) 10207

(186) 19/10/2030
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(111) 10173

(186) 23/10/2030

(111) 10174

(186) 24/10/2030

(111) 10176

(186) 25/10/2030

(111) 10177

(186) 25/10/2030

(111) 10189

(186) 09/11/2030

(111) 10190

(186) 09/11/2030

(111) 10228

(186) 09/11/2030

(111) 10229

(186) 09/11/2030

(111) 10231

(186) 09/11/2030

(111) 10222

(186) 14/11/2030

(111) 10223

(186) 14/11/2030

(111) 10234

(186) 23/11/2030

(111) 10626

(186) 27/11/2030

(111) 10240

(186) 27/11/2030

(111) 14536

(186) 11/06/2031

(111) 14886

(186) 19/03/2027

(111) 15049

(186) 26/12/2027

(111) 18472

(186) 29/04/2029

(111) 17431

(186) 08/07/2029

(111) 17972

(186) 16/03/2030

(111) 18077

(186) 16/03/2030

(111) 18081

(186) 16/03/2030

(111) 18579

(186) 19/03/2030

(111) 18170

(186) 29/03/2030

(111) 18042

(186) 13/04/2030

(111) 19612

(186) 15/04/2030

(111) 18161

(186) 22/04/2030

(111) 18165

(186) 23/04/2030

(111) 18051

(186) 26/04/2030

(111) 18202

(186) 28/04/2030

(111) 18105

(186) 28/04/2030

(111) 18106

(186) 28/04/2030

(111) 18248

(186) 30/04/2030

(111) 17985

(186) 30/04/2030

(111) 17986

(186) 30/04/2030

(111) 17987

(186) 30/04/2030
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(111) 17988

(186) 30/04/2030

(111) 17960

(186) 30/04/2030

(111) 18190

(186) 10/05/2030

(111) 18188

(186) 10/05/2030

(111) 17954

(186) 20/05/2030

(111) 18352

(186) 31/05/2030

(111) 17970

(186) 17/06/2030

(111) 18304

(186) 17/06/2030

(111) 18305

(186) 17/06/2030

(111) 18308

(186) 21/06/2030

(111) 18309

(186) 22/06/2030

(111) 18329

(186) 23/06/2030

(111) 18958

(186) 23/06/2030

(111) 18493

(186) 25/06/2030

(111) 18494

(186) 25/06/2030

(111) 18495

(186) 01/07/2030

(111) 18496

(186) 01/07/2030

(111) 18319

(186) 06/07/2030

(111) 18320

(186) 06/07/2030

(111) 18321

(186) 06/07/2030

(111) 18501

(186) 07/07/2030

(111) 18502

(186) 07/07/2030

(111) 18656

(186) 19/07/2030

(111) 18606

(186) 19/07/2030

(111) 18393

(186) 19/07/2030

(111) 18392

(186) 19/07/2030

(111) 18380

(186) 20/07/2030

(111) 18379

(186) 20/07/2030

(111) 18419

(186) 03/08/2030

(111) 18381

(186) 06/08/2030

(111) 20096

(186) 10/08/2030

(111) 18711

(186) 12/08/2030

(111) 18444

(186) 12/08/2030

(111) 18654

(186) 20/08/2030

(111) 19726

(186) 23/08/2030

(111) 20150

(186) 23/08/2030
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(111) 19197

(186) 23/08/2030

(111) 18448

(186) 01/09/2030

(111) 18707

(186) 02/09/2030

(111) 18646

(186) 06/09/2030

(111) 18648

(186) 07/09/2030

(111) 18647

(186) 07/09/2030

(111) 18745

(186) 10/09/2030

(111) 18730

(186) 10/09/2030

(111) 18734

(186) 10/09/2030

(111) 19145

(186) 14/09/2030

(111) 18614

(186) 15/09/2030

(111) 18660

(186) 15/09/2030

(111) 19141

(186) 13/09/2030

(111) 19140

(186) 13/09/2030

(111) 19139

(186) 13/09/2030

(111) 19138

(186) 13/09/2030

(111) 18607

(186) 21/09/2030

(111) 19300

(186) 28/09/2030

(111) 19311

(186) 01/10/2030

(111) 18637

(186) 13/10/2030

(111) 18638

(186) 13/10/2030

(111) 18639

(186) 13/10/2030

(111) 18641

(186) 13/10/2030

(111) 18642

(186) 13/10/2030

(111) 18643

(186) 14/10/2030

(111) 18805

(186) 10/12/2030

(111) 18786

(186) 14/12/2030

(111) 25459

(186) 15/12/2030

(111) 19195

(186) 22/12/2030

(111) 18990

(186) 07/02/2031

(111) 19436

(186) 24/02/2031
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 907

(45) 31/12/2020

(21) ID 2020/14

(22) 12/06/2020

(18) 12/06/2025
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) не сака да биде наведен ()
(73) Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце Котески“ бр. 23, 7500,
Прилеп, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(51) 09-03
(54) "Кутија"
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(11) 908

(45) 31/12/2020

(21) ID 2020/16

(22) 29/06/2020

(18) 29/06/2025
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев (ул. Леринска бр. 11 А, 1000, Скопје)
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(51) 15-01
(54) "Вертикална компакт турбина"
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(11) 909

(45) 31/12/2020

(21) ID 2020/17

(22) 29/06/2020

(18) 29/06/2025
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев (ул. Леринска бр. 11 А, 1000, Скопје)
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул."Свeти Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(51) 15-01
(54) "Хоризонтална турбина"
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(11) 910

(45) 31/12/2020

(21) ID 2020/18

(22) 29/06/2020

(18) 29/06/2025
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Проф. д-р Кочо Анѓушев (ул. Леринска бр. 11 А, 1000, Скопје)
(73) Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт
Скопје бул."Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(51) 15-01
(54) "Вертикална спирална турбина"
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos

(51)

(11)

09-03

MK/I/ 2020/907

15-01

MK/I/ 2020/908

15-01

MK/I/ 2020/909

15-01

MK/I/ 2020/910
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. „Леце Котески“ бр.
23, 7500, Прилеп, MK
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експортимпорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експортимпорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експортимпорт Скопје бул. "Свети Климент Охридски" бр. 30, 1000, Скопје, MK
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(11)

(21)

907

MK/I/ 2020/14

908

MK/I/ 2020/16

909

MK/I/ 2020/17

910

MK/I/ 2020/18

ВПИШУВАЊЕ
242. Филип Медарски, адвокат
ул. Васил Главинов бр. 3/1-1
1000 Скопје
Република Северна Македонија
тел.02 3223253
e-mail:info@medarskilaw.com
243. Ема Стојановиќ, адвокат
ул. Охридска бр. 39/1-4
1000 Скопје
Република Северна Македонија
моб.071 331332
e-mail:advokatemastojanovic@gmail.com

354

