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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

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

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

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

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

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

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 

 



 

 

2 | С т р а н а   П а т е н т и  

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

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

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

пријавата) 

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

број - WO) 

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

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

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  H 02H 1/00  

(11)  7657   (13) А 

(21)  2015/406   (22) 17/08/2015 

(45) 28/02/2018 

(73)  Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје 

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1060 

Скопје, MK 

(72) Ристески Петре 

(54)  ГРОМОБРАН И МЕТОДА ЗА ЗАШТИТА 

ОД МОЛЊА СО МОДУЛАРНА 

КОНФИГУРАБИЛНА АРХИТЕКТУРА 

(57)  Громобранот и методата со модуларна 

конфигурабилна архитектура за заштита од 

молња овозможува произволна измена на 

конфигурацијата на громобранот (80) преку 

програмирање, додавање или отстранување 

на склопови со специјални функции (30)÷(43) 

така што громобранот (80) дејствува 

самостојно или здружено вмрежен во рамки 

на еден систем за заштита од молња, 

комуницира и дејствува во содејство со други 

системи и громобрани со сродна технологија, 

комуницира со корисникот, аудиовизуелно и 

електронски алармира при опасност од 

молња, врши самодијагностика, статистика 

итн.  
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(51)  A 61M 1/00  

(11)  7661   (13) А 

(21)  2016/80   (22) 12/02/2016 

(45) 28/02/2018 

(73)  БАШКИМ АЏИРЕЏА 

ул. ЈНА 8, Дебар, MK 

(72) БАШКИМ АЏИРЕЏА 

(54)  ПОРТАТИВЕН ВАКУУМ СИСТЕМ 

   

  

 

(51)  F 03G 7/00  

(11)  7652   (13) А 

(21)  2016/627   (22) 15/09/2016 

(45) 28/02/2018 

(30)  П20160627  15/09/2016  MK 

(73)  ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН 

бул. Партизански Одреди, бр. 93/1-2, 

Скопје, MK 

(72) ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН 

(54)  ГЕНЕРАТОР НА СЛОБОДНА 

ЕНЕРГИЈА И АНТИГРАВИТАЦИОНА 

МАШИНА КОРИСТЕЈЌИ РОТИРАЧКИ И 

НЕПОДВИЖНИ МАГНЕТИ 

 

(57)  Generatorot na slobodna energija 

pretstavuva систем од m перманентни 

магнети кружно поставени на горната основа 

на еден ротационен цилинедер и исто толку 

перманентни магнети на долната основа во 

исти вертикали и притоа сите се радијално 

магнетизирани. Средната кружница на тој 

ротационен цилиндер се врти со помош на 

електромотор со константна аголна брзина , 

каде g е земјиното забрзување, а r е 

радиусот на цилиндерот. Основите на 

цилиндерот и средната кружница се 

поврзани со неколку спојки при што горната и 

долната основа имаат слобода да се 

придвижат малку понапред или поназад во 

однос на средната кружница. Отстапувањето 

се постигнува со поставување на 2m 

неподвижни магнети на горната основа и 2m 

неподвижни магнети на долната основа, кои 

се исто така радијално магнетизирани и кои 

се во близина на ротирачките магнети, со таа 

разлика што секои два соседени магнети по 

вертикала и по хоризонтала имаат спротивна 

магнетизираност. Во близина на цилиндерот 

поставуваме неподвижен цилиндричен 

омотач околу горната основа и неподвижен 

цилиндричен омотач околу долната основа, а 

потоа околу горниот омотач намотуваме 

калем со голем број на навивки, а во 

продолжение исто толку навивки и околу 

долниот омотач, но во спротивна насока. На 

тој начин се добива бараниот генератор, кој 

ја има таа особина што со наголемување на 

излезната енергија, влезната енергија ќе 

остане иста или ќе треба во мала мера да се 

зголеми заради триењето. Истиот генератор 

може да се користи и како машина за да 

постигнеме движење спротивно на 

гравитационото забрзување. Тогаш на 

краевите од калемот ставаме диоди со 

спротивни пропусни насоки, а самото 

излезно електрично коло го делиме на две 

кола, едно од горниот ротор и едно од 

долниот ротор и во двете кола потоа 

приклучуваме јаки потрошувачи.  
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(51)  F 02M 67/00  

(11)  7653   (13) А 

(21)  2016/815   (22) 17/11/2016 

(45) 28/02/2018 

(30)  П20160815  17/11/2016  MK 

(73)  Друштво за производство, трговија и 

услуги                                  КТИТОР ДОО 

Скопје 

бул. АВНОЈ бр. 74/3 Скопје, MK 

(74)  Дарко Јанкуловски, адвокат  

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(72) Митевски Синиша 

(54)  САД ПОД ВИСОК ПРИТИСОК, 

ИЗРАБОТЕН ОД КОМПОЗИТЕН 

МАТЕРИЈАЛ, ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС 

НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И 

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 

(57)  Пронајдокот САД ПОД ВИСОК 

ПРИТИСОК, ИЗРАБОТЕН ОД КОМПОЗИТЕН 

МАТЕРИЈАЛ, ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС 

НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И 

ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ се однесува пред се на 

областа на ЕНЕРГЕТИКАТА И ТЕХНИЧКИТЕ 

ГАСОВИ, а претставува сад со кој се решава 

проблемот на складирање и транспорт на 

гасови под висок притисок (работен притисок 

200-250 Bar) со употреба на лесни 

композитни материјали, и е составен од три 

позиции: Прва позиција – алуминумски 

делови наречени ГЛАВЕН ДЕЛ и СЛЕП 

ГЛАВЕН ДЕЛ, Втора позиција – ПЛАСТИЧЕН 

ИЗЛИЕН САД и Трета позиција – 

КОМПОЗИТНА ОБЛОГА. Суштината на 

решението на техничкиот проблем се состои 

како прво во тоа што пронајдокот се 

карактеризира со исклучително мала тежина 

во однос на количината на гасот која може да 

ја прими и да ја пренесе, а заради примена 

на неметални материјали во процесот на 

производство. Понатаму, исклучително е 

цврст во однос на неговата маса и може да 

издражи големи притисоци (три пати повеќе 

од работниот притисок), а заради примена на 

современи композитни материјали 

(карбонски влакна и епоксидна смола). Лесен 

е за манипулација и одржување, има долг 

век на траење и е безбеден во 

експлоатацијата. Пронајдокот е употреблив 

особено во складирањето и преносот на 

гасови под висок притисок (работен притисок 

200-250 Bar) со употреба на лесни 

композитни материјали. Со него се дуплира 

количината на превезениот гас со исто 

превозно средство во однос на старите 

решенија и се остварува значителна заштеда 

во транспортните трошоци.  

 

 

(51)  B 65G 39/00  

(11)  7702   (13) А 

(21)  2017/382   (22) 29/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  2015106933064  21/10/2015  CN 

(73)  WENLING CITY JINPENG COMMODITY 

CO.,LTD 

No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town 

Wenling City, Zheijang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanjin Fan 

(54)  ТИП НА САМО -ЗАКЛУЧУВАЧКА 

ПОДВИЖНА ЛЕНТА 
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(51)  F 16M 11/00  

(11)  7701   (13) А 

(21)  2017/383   (22) 29/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  2016102387357  18/04/2016  CN 

(73)  Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd 

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City, 

Zhejiang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanbo Fan 

(54)  ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНО И СИГУРНО 

ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТА НА 

ЕКРАНОТ И МЕТОД НА НЕЈЗИНА 

ПРИМЕНА 

 

 

(51)  B 81C 3/00  

(11)  7703   (13) А 

(21)  2017/384   (22) 29/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  2016101988915  01/04/2016  CN 

(73)  Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd 

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City, 

Zhejiang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanbo Fan 

(54)  УРЕД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА 

КОМПОНЕНТА ЗА СУСПЕНЗИЈА И МЕТОД 

НА НЕЈЗИНА ПРИМЕНА 

   

(51)  F 16M 11/00  

(11)  7700   (13) А 

(21)  2017/385   (22) 29/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  2016102387319  18/04/2016  CN 

(73)  Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd 

No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City, 

Zhejiang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanbo Fan 

(54)  ПРИЦВРСТУВАЧКА КОМПОНЕНТА НА 

LCD ОПРЕМА И МЕТОД НА НЕЈЗИНА 

ПРИМЕНА 

   

 

(51)  G 06F 1/20  

(11)  7704   (13) А 

(21)  2017/386   (22) 29/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  2015104800570  07/08/2015  CN 

(73)  WENLING CITY JINPENG COMMODITY 

CO.,LTD 

No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town 

Wenling City, Zheijang, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanjin Fan 

(54)  КОМПЈУТЕРСКИ УРЕД ЗА ОРМАН ЗА 

ПРАШИНА 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8G06F1/20 8G06F1/20 7704 А 

8A61M1/00 8A61M1/00 7661 А 

8H02H1/00 8H02H1/00 7657 А 

8F16M11/00 8F16M11/00 7700 А 

8F03G7/00 8F03G7/00 7652 А 

8B65G39/00 8B65G39/00 7702 А 

8B81C3/00 8B81C3/00 7703 А 

8F02M67/00 8F02M67/00 7653 А 

8F16M11/00 8F16M11/00 7701 А 

 
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  

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

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

WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD B 65G 39/00 7702 А 

WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD G 06F 1/20 7704 А 

Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd F 16M 11/00 7701 А 

Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd B 81C 3/00 7703 А 

Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd F 16M 11/00 7700 А 

БАШКИМ АЏИРЕЏА A 61M 1/00 7661 А 

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје H 02H 1/00 7657 А 

Друштво за производство, трговија и услуги                                  
КТИТОР ДОО Скопје 

F 02M 67/00 7653 А 

ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН F 03G 7/00 7652 А 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1383 

(73) Astra Zeneca Holding France 

Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 

92400 Courbevoie, FR 
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(11) 3199 

(73) OSI Pharmaceuticals, LLC 

1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, US 

 

(11) 5926 

(73) Takeda AS 

Drammensveien 852, 1372 Asker,, NO 

 

(11) 5544 

(73) GenKyo Tex Suisse SA, 

chemin des Aulx 16, 

1228 Plans-les-Ouates, CH 

 

(11) 6801 

(73) OSE Immunotherapeutics 

22 boulevard Benoni Goullin 44200 Nantes, 

FR 

 

(11) 6801 

(73) OSE Immunotherapeutics 

29 bis rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 

Paris, FR 

 

ПРЕНОС 
(11) 3437 

(73) CENTRO DE INGENIERIA CENETICA Y 

BIOTECNOLOGIA 

Avenid 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa 

Ciudad de la Habana 10600, CU 

 

(11) 3843 

(73) Giesecke+Devrient Mobile Security 

GmbH 

Prinzregentenstrasse 159, D-81677 

Munchen,, DE 

 

(11) 5084 

(73) 2M S.R.L. 

Via Domenico Morosini, 3 36016 Thiene (VI), 

IT 

 

(11) 5960 

(73) AbbVie Ireland Unlimited Comapny 

c/o Conyers Corporate Services (Bermuda) 

Limited, 

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, 

HM11,, BM 

 

ПРЕСТАНОК
(11) 1138 

 (73) GODECKE GmbH 

Pfizerstrasse 1, 76139 Karlsruhe, DE 

 

(11) 1552 

 (73) Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutsebaan 30  2340 Beerse, BE 

 

(11) 1602 

 (73) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 

Co., KG 

Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim am 

Rhein, DE 

 

(11) 1840 

 (73) Biopharm Gesellschaft zur 

biotechnologischen Entwicklungvon 

Pharmaka mbH 

Czernyring 22,  69115 Heidelberg, DE 

 

(11) 2344 

 (73) AstraZeneca AB 

SE 151 85 Södertälje, SE 
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(51)  A 61K 31/454, A 61K 9/20, A 61K 9/16  

(11)  7717   (13) Т1 

(21)  2016/798   (22) 14/11/2016 

(45) 28/02/2018 

(96)  01/05/2013 EP13727314.0 

(97)  09/11/2016 EP2849730 

(73)  Orexo AB 

Box 303 

751 05 Uppsala, SE 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  PETTERSSON, Anders; SCHWAN, Emil and 

JOHANSSON, Barbro 

(54)  НОВ СОСТАВ НА АЛФЕТАНИЛ ЗА 

ТРЕТМАН НА АКУТНА БОЛКА 

(57)  1  Фармацевтски состав погоден за 

сублингвална ресорпција, како и брзо 

ослободување на алфентанил од него и/или 

брзо навлегување на алфентанил низ оралната 

слузница содржи мешавина која се состои од: 

(а) микрочестички од алфентанил или негова 

фармацевстки прифатлива сол, чии 

микрочестички се претставени на површини на 

поголеми честички-носители; 

(б) слаба база и 

(в) соединение кое е слаба киселина, која е 

претставена во комбинација со 

микрочестичките на алфентанилот или 

неговата сол, со што се претставени: 

(1) во рамките на честички-носители, така што 

наведените честички-носители се состојат од 

комбинација од киселински состав и друг состав 

на честички-носители или 

(2) на површината на честичките-носители, има 

уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 231/24, C 07C 233/18, A 61K 31/165, 

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

15/08, A 61P 3/00  

(11)  7679   (13) Т1 

(21)  2017/108   (22) 07/02/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  FR20050008276  03/08/2005  FR 

(96)  02/08/2006 EP10003436.2 

(97)  16/11/2016 EP2210872 

(73)  Les Laboratoires Servier 
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35, rue de Verdun 

92284 Suresnes Cedex, FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Souvie, Jean-Claude; Linol, Julie and 

Coquerel, Gérard 

(54)  НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА IIIОД 

АГОМЕЛАТИН, ПРОЦЕС ЗА НЕГОВА 

ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 

ШТО ГО СОДРЖАТ 

(57)  1  Кристална форма III на агомелатин со 

формулата (I): 

 

 

се карактеризира со следниов дифракциски 

ренген со прашак дијаграм, измерени со помош 

на Сименс D5005 дифрактометар (бакарна 

антикатода) и изразена во смисла на 

интерпланарно растојание d, Брагов агол 2 тета 

и во однос на интензитетот изразен како 

процент во однос на најинтензивната линија, 

има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16  

(11)  7681   (13) Т1 

(21)  2017/118   (22) 09/02/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  DE2002115067  05/04/2002  DE and 

DE2002115131  05/04/2002  DE 

(96)  04/04/2003 EP11177520.1 

(97)  16/11/2016 EP2425825 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. 

1, rue Jean Piret 

2350 Luxembourg, LU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Brögmann, Bianca and Mühlau, Silke 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ 

СОДРЖИ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОНА 

 

 

 

(51)  F 04D 29/42  

(11)  7683   (13) Т1 

(21)  2017/131   (22) 14/02/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  FR20040002213  03/03/2004  FR 

(96)  03/03/2005 EP05290481.0 

(97)  30/11/2016 EP1574717 

(73)  Etablissements MAGYAR 

13, avenue Albert 1er 

21000 Dijon, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Magyar, Georges 

(54)  ПУМПА 

 

 

 

(51)  A 61K 35/42, A 61P 11/00  (11)  7689   (13) Т1 
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(21)  2017/146   (22) 21/02/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US811351  08/06/2007  US 

(96)  23/05/2008 EP14150705.3 

(97)  30/11/2016 EP2719391 

(73)  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 

Via Palermo, 26/A 

43100 Parma, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Herting, Egbert; Gopel, Wolfgang and Chiesi, 

Paolo 

(54)  МЕТОДА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА 

БЕЛОДРОБЕН СУРФАКТАНТ 

(57)  1  Прибор за употреба во спречувањето 

и/или третманот на респираторен дистрес 

синдром назначено со тоа, што содржи: 

a) фармацевтски состав што содржи од 40 до 

80 mg/ml од белодробен сурфактант 

суспендиран во не повеќе од 3.0 ml од 

фармацевтски прифатлива водена средина во 

единечна дозирна форма, наведениот состав 

има вискозност помала од 20 mPas; 

б) тенка цевка што има дијаметар од 5 Fr; 

ц) шприц за администрирање на сурфактантот 

со контролирана стапка што има мртов волумен 

помал од 0.5 мл; и 

д) контејнерски средини за содржување на 

дозирната форма, тенката цевка и шприцот, 

има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  B 29B 7/42, B 29C 47/44, B 29C 47/64, B 

29C 47/00  

(11)  7708   (13) Т1 

(21)  2017/158   (22) 23/02/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  CH20070001185  25/07/2007  CH 

(96)  02/05/2008 EP08405125.9 

(97)  02/05/2008 EP2018946 

(73)  Buss AG 

Hohenrainstrasse 10 

4133 Pratteln, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Grüter, Heini and Siegenthaler, Hans-Ulrich 

(54)  МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ И ГМЕЧЕЊЕ ЗА 

КОНТИНУАЛНА ОБРАБОТКА И ПОСТАПКА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КОНТИНУАЛНА 

ОБРАБОТКА СО МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ И 

ГМЕЧЕЊЕ 

 

 

 

(51)  C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 25/28

  

(11)  7711   (13) Т1 

(21)  2017/180   (22) 06/03/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201261662592P  21/06/2012  US 

(96)  20/06/2013 EP13733415.7 

(97)  14/12/2016 EP2864316 

(73)  Astrazeneca AB 

151 85 Södertälje, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BOHLIN, Martin, Hans and STEWART, Craig 

Robert 

(54)  КАМЗИЛАТ СОЛ НА (1R,1'R,4R)- 4-

МЕТОКСИ-5"-МЕТИЛ-6'-[5-(ПРОП-1-ИН-1-

ИЛ)ПИРИДИН-3-ИЛ]-3'H-

ДИСПИРО[ЦИКЛОХЕКСАН-1,2'-ИНДЕН-1'2'-
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ИМИДАЗОЛ]-4"-АМИН И НЕЈЗИНИ 

КРИСТАЛНИ ФОРМИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

A[БЕТА]-ПОВРЗАНИ ПАТОЛОГИИ КАКО НА 

ПРИМЕР АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Камзилат сол на (1r,1'R,4R)-4-метокси-

5"-метил-6'-[5-(проп-1-ин-1-ил)пиридин-3-ил]-

3'H-диспиро[циклохексан-1,2'-инден-1'2"-

имидазол]-4"-амин: 

  

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 63C 9/00, A 63C 5/02  

(11)  7625   (13) Т1 

(21)  2017/251   (22) 05/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  SI20130000124  22/05/2013  SI 

(96)  30/04/2014 EP14734568.0 

(97)  01/02/2017 EP2999525 

(73)  Elan, d.o.o. 

Begunje 1 4275 Begunje na Gorenjskem, SI 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  AVGUSTIN, Vinko 

(54)  РАСКЛОПЛИВА СКИЈА 

(57)  1  Расклоплива скија, којашто содржи во 

својот склоп, во функционална состојба преден 

дел (91) со врв (910) малку свиткан нагоре во 

однос на основата, заден дел (92) со или во 

основа рамен или малку подвиткан опаш (920) 

во однос на основата, како и централен регион 

(93), прилагоден за монтирање на везовите на 

скиите составени од преден дел (41) и заден 

дел (42) и која што е адаптирана за 

прикачување на секој чизма на скијата кон 

горната површина (94) на скијата, пришто за 

време на употреба на скијата се одвојува од 

основата, додека спротивната лизгачка 

површина (95) за време на употреба на скијата 

е во правец на основата и освен тоа практично 

низ својата комплетна должина ограничено 

завршуваат кон двете ивици на скијата (96, 97), 

и кадешто таквата скија се склопува и состои од 

преден дел (1) и заден дел (2), коишто се 

заеднички меѓусебно поврзани централно околу 

трансверзална геометриска оска (100) 

паралелно издолжувајќи се кон наведената 

лизгачка површина (95) и се прицврстени при 

нивна подреденост во линија со помош на 

платформа за поврзување (3), којашто е 
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прилагодена да го прими наведениот преден 

дел (41) и наведениот заден дел (42) на 

везовите (4) за поставување на секоја чизма на 

горната површина на скијата, кадешто предниот 

дел (1) и задниот дел (2) на скијата, кога се 

поставени во линија, е овозможено да бидат 

прицврстени на таква позиција со помош на 

наведената платформа (3), којашто е 

прилагодена за меѓусебно поврзување со 

наведените делови (1, 2) преку ротација околу 

геометриската оска (200) која се издолжува низ 

целокупното превиткување помеѓу наведените 

делови (1,2) во централниот регион (93) на 

скијата и во исто време нормално во однос на 

лизгачката површина (95) на наведените 

делови (1, 2), кога овие се подредени, се 

карактеризира со тоашто предниот дел (1) на 

скијата е во просторот на содејство со 

платформата за поврзување (3) обезбедена со 

вдлабнат дел (11), заден дел (2) на скијата во 

просторот на содејство со платформата за 

поврзување (3) обезбедена со вдлабнат дел 

(21), кадешто наведената платформа за 

поврзување (3) е адаптиран да мирува внатре 

во просторот на наведените вдлабнатини (11, 

21), и со тоашто платформата за поврзување 

(3) е на секој од нејзините крајни делови (30’, 

30"), коишто се испакнуваат одделно еден од 

друг, обезбедена со испакната кружна 

површина (31’, 31") којашто има претходно 

определен радиус на закривување, и 

овозможено е испакнување (32’, 32") на секоја 

од наведените испакнати површини (31’, 31"), 

кадешто наведениот вдлабнат дел (11) на 

предниот дел (1) завршува со вдлабната 

кружна површина (12), радиусот на 

закривување е прилагоден на радиусот на 

закривување на секој завршен дел (30) од 

платформата за поврзување (3) кому му 

припаѓа, и којашто е обезбедена со жлеб (13), 

прилагоден да биде во содејство со наведеното 

испакнување (32’) на секој завршен дел (30’) на 

платформата за поврзување (3) кому и припаѓа, 

и кадешто наведениот вдлабнат дел (21) на 

задниот дел (2) завршува со вдлабната кружна 

површина (22), радиусот на закривување е 

прилагоден на радиусот на закривување на 

секој завршен дел (30") од платформата за 

поврзување (3) кому и припаѓа, и којашто е 

обезбедена со жлеб (23), прилагоден да биде 

во содејство со наведеното испакнување (32") 

на секој завршен дел (30") на платформата за 

поврзување (3) кому и припаѓа, преку којшто 

платформата за поврзување (3) може да се 

ротира околу наведената оска (200), кога е 

поставена над наведениот преден дел (1) и 

наведениот заден дел (2) на скијата, има уште 

5 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 

38/17, A 61K 39/00, A 61P 35/00  

(11)  7626   (13) Т1 

(21)  2017/253   (22) 06/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  GB201004551  19/03/2010  GB and 

US315704P  19/03/2010  US 

(96)  15/03/2011 EP14184348.2 

(97)  08/03/2017 EP2845604 

(73)  immatics biotechnologies GmbH 

72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Lewandrowski, Peter; Weinschenk, Toni; 

Walter, Steffen; Singh, Harpreet and Fritsche, Jens 

(54)  Нова имунотерапија против неколку 

тумори вклучувајќи гастроинтестинален и 

гастричен канцер 

(57)  1  Пептид што има вкупна должина помеѓу 

10 и 14 аминокиселини што содржи секвенца 

одбрана од групата на 

a) секвенца што се состои од секвенцата SEQ 

ID No. 2 и 

b) варијанта на секвенцата SEQ ID No. 2 што 

предизвикува вкрстена реакција на Т-клетките 

со спомнатиот пептид, при што спомнатата 

варијанта е одбрана од групата на секвенци 

SFNPLWLRI, SFNPLWLRL, SFNPLWLRF, 

SFNPLWLRL и SFNPLWLRF 

за употреба во медицината, има уште 14 

патентни барања 
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(51)  G 01N 33/567, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 

61K 39/395  

(11)  7629   (13) Т1 

(21)  2017/254   (22) 06/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20050754889P  29/12/2005  US 

(96)  28/12/2006 EP12174197.9 

(97)  15/02/2017 EP2548577 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 

800/850 Ridgeview Drive 

Horsham, PA 19044, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Benson, Jacqueline; Carton, Jill; 

Cunningham, Mark; Orlovsky, Yevgeniya I.; 

Rauchenberger, Robert and Sweet, Raymond 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИ-IL-23 АНТИТЕЛА, 

СОСТАВИ, ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано IL-23p19 антитело, коешто е 

антитело кое се врзува за p19 субединица на 

IL-23, коешто содржи: 

(i) 

(a) барем една лесна низа на варијабилен 

регион, споменатата лесна низа на варијабилен 

регион содржи: 

лесна низа 1 (CDRL1) на комплементарен 

определувачки регион со аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:46; 

CDRL2 аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO:52; и 

CDRL3 аминокиселинската секвенца избрана 

од групата составена од SEQ ID NOS:58-61; и 

 

(b) барем една тешка низа на варијабилен 

регион, споменатата тешка низа на варијабилен 

регион содржи: 

тешка низа 1 (CDRH1) на комплементарен 

определувачки регион со аминокиселинска 

секвенца на SEQ ID NO:1; 

CDRH2 аминокиселинска секвенца избрана од 

групата составена од SEQ ID NOS:7 и 8; и 

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:40; 

(ii) 
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(a) барем една лесна низа на варијабилен 

регион, споменатата лесна низа на варијабилен 

регион содржи: 

CDRL1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:47; 

CDRL2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:53; и 

CDRL3 аминокиселинска секвенца од избрана 

од групата составена од SEQ ID NOS:62-67; и 

 

(b) барем една тешка низа на варијабилен 

регион, споменатата тешка низа на варијабилен 

регион содржи: 

CDRH1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:2; 

CDRH2 аминокиселинска секвенца избрана од 

групата составена од SEQ ID NOS:9-15; и 

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:41; 

(iii) 

(a) барем една лесна низа на варијабилен 

регион, споменатата лесна низа на варијабилен 

регион содржи: 

CDRL1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:49; 

CDRL2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:55; и 

CDRL3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:70; и 

 

(b) барем една тешка низа на варијабилен 

регион, споменатата тешка низа на варијабилен 

регион содржи: 

CDRH1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:4; 

CDRH2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:18; и 

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:43; 

(iv) 

(a) барем една лесна низа на варијабилен 

регион, споменатата лесна низа на варијабилен 

регион содржи: 

CDRL1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:50; 

CDRL2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO:56; и 

CDRL3 аминокиселинска секвенца избрана од 

групата составена од SEQ ID NOS:58-68 и 71-

73; и 

 

(b) барем една тешка низа на варијабилен 

регион, споменатата тешка низа на варијабилен 

регион содржи: 

CDRH1 аминокиселинска секвенца избрана од 

групата составена од SEQ ID NO:5; 

CDRH2 аминокиселинска секвенца избрана од 

групата составена од SEQ ID NOS:19 и 21-27; и 

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO: 44; 

(v) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS:82-85; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS:80 и 81; 

(vi) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS:93-98; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS:86-92; 

(vii) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 102; 

и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:101; 

(viii) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS:113-116; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 



 

 

18 | С т р а н а   М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

составена од SEQ ID NOS:103-112;  

(ix) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со било која од 

аминокиселинските секвенци избрани од 

групата составена од SEQ ID NOS:82-85; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со било која од 

аминокиселинските секвенци избрани од 

групата составена SEQ ID NOS:80 и 81; 

(x) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со било која од 

аминокиселинските секвенци избрани од 

групата составена SEQ ID NOS:93-98; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со било која од 

аминокиселинските секвенци избрани од 

групата составена SEQ ID NOS:86-92; 

(xi) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 102; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO:101; 

(xii) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со било која од 

аминокиселинските секвенци избрани од 

групата составена SEQ ID NOS:113-116; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца којашто има барем 

95% идентичност со било која од 

аминокиселинските секвенци избрани од 

групата составена SEQ ID NOS:103-112; 

(xiii) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца кодирана со 

нуклеотидната секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS:136-138; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

аминокиселинска секвенца кодирана со 

нуклеотидната секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NOS: 133-135; 

(xiv) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца 

којашто има барем 95% идентичност со било 

кои нуклеотидни секвенци избрани од групата 

составена од SEQ ID NOS:136-138; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца 

којашто има барем 95% идентичност со било 

кои нуклеотидни секвенци избрани од групата 

составена од SEQ ID NOS: 133-135; или 

(xv) 

(a) лесна низа на варијабилен регион со 

секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца 

којашто има барем 95% идентичност со било 

кои нуклеотидни секвенци избрани од групата 

составена од SEQ ID NOS:142-144; и 

(b) тешка низа на варијабилен регион со 

секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца 

којашто има барем 95% идентичност со било 

кои нуклеотидни секвенци избрани од групата 

составена од SEQ ID NOS:139-141. 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07D 207/08, C 07D 211/42, 

C 07D 211/46, A 61K 31/402, A 61K 31/4025, A 

61K 31/445, A 61K 31/4709, A 61P 29/00  

(11)  7631   (13) Т1 

(21)  2017/255   (22) 07/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201261665956P  29/06/2012  US and 

US201361778969P  13/03/2013  US 

(96)  20/06/2013 EP13734249.9 

(97)  22/02/2017 EP2867218 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BLANCO-PILLADO, Maria-Jesus; VETMAN, 

Tatiana Natali; FISHER, Matthew Joseph and 

KUKLISH, Steven Lee 

(54)  Соединенија на диметил-бензоева 

киселина корисни за лекувањето на 

воспалителни состојби 

(57)  1  Соединение со формулата: 

 

 

  

кадешто A е: 
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R1 е CH3, CF3, или F; 

R2 е H, CH3, или F; 

R3 е CH3, OCH3, OH, F; 

R4 е OH или CH2OH; и 

X е CH или N; 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 15/82  

(11)  7634   (13) Т1 

(21)  2017/256   (22) 07/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20090165164  10/07/2009  -- 

(96)  09/07/2010 EP10737815.0 

(97)  11/01/2017 EP2451959 

(73)  Schmülling, Thomas; Bartrina Y Manns, 

Isabel and Werner, Tomas 

Preussenallee 30 14052 Berlin, DE; Gustav-

Müller-Str. 3 10829 Berlin, DE and Gustav-

Müller-Strasse 3 10829 Berlin, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Schmülling, Thomas; Bartrina Y Manns, 

Isabel and Werner, Tomas 

(54)  НАРУШУВАЊЕ НА СКХЗ И НАЈМАЛКУ 

УШТЕ ЕДЕН ДРУГ СКХ ГЕН ВО РАСТЕНИЕ 

ИЛИ РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА ВОДИ КОН 

ПОДОБРУВАЊЕ НА ОСОБИНИ 

 

 

 

(51)  C 06B 23/00, C 06B 25/34, C 06B 25/36, C 

06C 7/00, F 42D 3/00  

(11)  7636   (13) Т1 

(21)  2017/257   (22) 11/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  DE102012110955  14/11/2012  DE 

(96)  12/11/2013 EP13802260.3 

(97)  01/02/2017 EP2920134 

(73)  EST Energetics GmbH 

02929 Rothenburg, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KLUNKER, Jürgen and ZIEGLER, Konrad 

(54)  СОСТАВЕНИ ИНИЦИЈАЛНИ ПОЛНЕЊА 

ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ДЕТОНАТОР ЗА 

УПОТРЕБА ВО ИНЖЕНЕРСКО МИНИРАЊЕ И 

НИВНАТА УПОТРЕБА 

(57)  1  Составено иницијално полнење кое што 

може да се активира со детонатор за употреба 

во ин-женерско минирање кое што се состои од 

мешавина која што содржи нитрометан и 

средство за формирање шуплина, каде што 

средството за формирање шуплина е 

конфигурирано како шуп-ли¬ва стаклена 

микросфера, и Аеросил, како и кутија за уредот 

за палење, каде што иницијалното полнење е 

конфигурирано така да биде водоотпорно и 

отпорно на температура.  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/12, C 12N 9/66, A 61K 38/46  

(11)  7638   (13) Т1 

(21)  2017/258   (22) 11/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  04/12/2008 EP13181046.7 

(97)  15/03/2017 EP2666854 

(73)  Proteon Therapeutics, Inc. 

200 West Street 

Waltham, MA 02451, AE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Franano, F. Nicholas; Bland, Kimberly; Wong, 

Marco D. and Ding, Bee C. 

(54)  РЕКОМБИНАНТНИ ЕЛАСТАЗА 

ПРОТЕИНИ И ПОСТАПКИ ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Проеластаза протеин со автоматско 

активирање којшто содржи (i) пропептидна 

секвенца којашто содржи еластаза активирачка 

пептидна секвенца којашто содржи 

аминокиселини означени со P10-P9-P8-P7-P6-

P5-P4-P3-P2-P1, од коишто аминокиселини P3-

P2-P1 се изградени за да формираат еластаза 

препознатлива секвенца, функционално 

поврзана за (ii) аминокиселинска секвенца од 

зрел тип I еластаза чиишто три N-завршни 

аминокиселини се означени P1’- P2’- P3’, 

кадешто 

(a) пропептидната секвенца не е вродена за 

зрелиот тип I еластаза и  

(b) кога e предмет на услови за автоматско 

активирање, зрел тип I еластаза е добиен. 

  

, има уште 22 патентни барања 

 

 

(51)  A 61C 8/00  

(11)  7639   (13) Т1 

(21)  2017/259   (22) 11/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  12/03/2013 EP13716161.8 

(97)  01/02/2017 EP2825124 

(73)  Kern, Mario 



 

 

22 | С т р а н а   М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

Kirchfeld 20a 

6233 Kramsach, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Kern, Mario 

(54)  ПРИКЛУЧОК ЗА ПОТКРЕПА НА 

СООДВЕТЕН ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ ВО 

ФОРМА НА ИГЛА 

(57)  1  Горен дел (1) за соодветен дентален 

имплант во форма на игла (2) со: 

 

- платформа (3) којашто вклучува прва 

површина на платформа (4) и втора површина 

на платформа(5), 

- игла за задржување (8), монтирана на првата 

површина на платформата (4), за 

прицврстување на мезоструктура (9), 

- игла за поврзување (6) за поврзување на 

платформата (3) со слепиот отвор (7) на 

денталниот имплант во форма на игла (2) 

којшто вклучува слеп отвор (7) соодветен на 

иглата за поврзување (6), се карактеризира со 

тоашто работ на платформата (3) e испакнат во 

насока на короната ориентира надвор од иглата 

за поврзување (6), што резултира во 

формацијата во форма на плоча на првата 

површина на платформата (4), има уште 12 

патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 25/00  

(11)  7640   (13) Т1 

(21)  2017/260   (22) 11/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  DK20060001692  21/12/2006  DK and 

US20070880771P  16/01/2007  US 

(96)  21/12/2007 EP07846437.7 

(97)  01/03/2017 EP2120997 

(73)  H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ANDERSEN, Olav Michael and NYKJÆR, 

Anders 

(54)  МОДУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ НА 

ПРОНЕУРОТРОФИН 
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(51)  H 02B 1/01  

(11)  7642   (13) Т1 

(21)  2017/261   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  ITMI20130052  16/01/2013  IT 

(96)  12/12/2013 EP13826949 

(97)  15/02/2017 EP2946448 

(73)  Privius S.r.l. 

Via Dell'Ecologia 19 22033 Asso (CO), IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  TURATI, Mauro 

(54)  СТРУКТУРА ЗА ОРМАН 

(57)  1  Структура за орман за електрични 

материјали кој се состои од основни издолжени 

елементи кои играат улога на столбови (2), 

други издолжени елементи кои играат улога на 

напречни греди (3) и уред за поврзување (5), 

уредот за поврзување (5) е прилагоден за 

спојување на барем две греди една со друга (3) 

и еден од столбовите (2), назначено со тоа што 

уредот за поврзување (5) се состои од основен 

елемент (6) и празен елемент (7) со соседен 

отвор по оската (8), основниот елемент (6) од 

уредот за поврзување (5) има дел за 

вметнување (6а) прилагоден за спојување од 

внатре во празниот елемент (7), основниот 

елемент (6) понатаму е прилагоден во 

границите на напречните греди (3), и празниот 

елемент (7) е прилагоден во границите на 

столбот (2), назначено со тоа што празниот 

елемент (7), столбот (2) и делот за вметнување 

(6а) имаат кружни отвори (9,10,11), отворите 

(9,10,11) може да се подредат во линија еден 

во однос на друг во оперативни услови, и со тоа 

што елементот за спојување (12) е прилагоден 

да поминува низ секој од отворите (9,10,11) 

кога отворите (9, 10, 11) се подредени во 

линија, така што еден со друг си го 

ограничуваат празниот елемент (7), столбот (2) 

и делот за вметнување (6а), и со тоа што 

елементот за спојување (12) има дел во форма 

на издолжен конус (12б), има уште 11 патентни 

барања 

 

 

(51)  H 01R 103/00, H 01R 27/00, H 01R 13/655, H 

01R 13/453  

(11)  7647   (13) Т1 

(21)  2017/262   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  MI20140252  20/02/2014  IT 

(96)  16/02/2015 EP15155236.1 

(97)  05/04/2017 EP2911249 

(73)  4 Box S.r.l. 

Piazzale Segesta 15 20148 Milano, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  Malanca, Pietro 

(54)  ПОВЕЌЕКРАТНА ЕЛЕКТИЧНА 

ПРИКЛУЧНИЦА 

(57)  1  Повеќекратна електрична приклучница 

(10) со област за вклучување (11) со намена да 

го прими првиот тип на приклучок (70) и 

најмалку еден втор тип на приклучок (74), 

областа за вклучување (11) има прва серија на 

дупки (18), првата и втората серија на дупки се 

наменети за аксијално внесување на  иглите од 

првиот или вториот тип на приклучок соодветно 

за да се оствари електричен контакт помеѓу 

приклучницата и проклучокот, рабовите на 

областа за приклучување (11) имаат два 



 

 

24 | С т р а н а   М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

контакти за заземјување (19, 20) кои се 

издигаат над областа за вклучување (11) за да 

се постигне контакт и со страничното 

заземјување (71,72) од првиот тип на 

приклучок, назначено со тоа што се состои од, 

под областа за вклучување (11), елементи за 

движење (21) кои се активираат со вметнување 

на приклучокот (74) од вториот тип на 

приклучок во соодветната серија на дупки (18) и 

со тоа што, кога ќе се активира, тие 

придвижуваат барем еден од двата елементи 

за заземјување (19, 20) кон надворрешниот дел 

од областа за приклучување (11), уред за 

движење (21) со  елемент за активирање (22) 

кој може да се движи помеѓу првата 

неоперативна позиција и втората оперативна 

позиција во кој се движи барем еден од двата 

еластични елементи за заземјување (19, 20) кон 

надворешниот дел  од областа за вклучување 

(11), елементот за активирање (22) има 

површина (24) која е поставена наспроти барем 

една од дупките од втората серија на дупки (18) 

за да се притисне кон втората позиција 

спротивно на акцијата на еластичниот уред (23) 

со внесување на една игла (75) од приклучокот 

од вториот тип во барем една дупка; и два 

еластични контакти за заземјување (19, 20) се 

еластични јазичиња (19, 20) поставени во 

дијаметрално спротивни позиции од областа за 

приклучување (11).  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 43/16, A 01N 59/16, A 01P 15/00, A 

01P 21/00, C 08B 37/00, C 08B 37/06  

(11)  7649   (13) Т1 

(21)  2017/263   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  05/06/2013 EP13771546.2 

(97)  15/03/2017 EP3005872 

(73)  AHP Cropscience, S.L. 

C/ Siderurgia n°33 Polígono Industrial 

Ingruinsa 46520 Puerto de Sagunto (Valencia), 

ES 

(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  

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

(72)  JUANES PERIS, José, Helenio; JUANES 

PERIS, Luis; RAMOS RUIZ, Roberto; PARRA 

ÁLVAREZ, Margarita and GIL GRAU, Salvador 

(54)  ПРОИЗВОД ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗДРАВЈЕ 

НА РАСТЕНИЈАТА, МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ 

НА ТАКВИ ПРОИЗВОДИ И НИВНА УПОТРЕБА 

 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  7650   (13) Т1 

(21)  2017/264   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  IT2012TV00147  30/07/2012  IT 

(96)  24/07/2013 EP13773377.0 

(97)  01/02/2017 EP2879977 

(73)  Hausbrandt Trieste 1892 SPA 

Via Foscarini 52 31040 Nervesa della Battaglia 

(TV), IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ZANETTI, Fabrizio 

(54)  КАПСУЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

НАПИТОЦИ 
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(57)  1  Капсула (10) за подготовка на напиток 

од сиров материјал во форма на прашак или 

гранули, којашто има тело (12) од полимерен 

материјал којашто содржи седло (14) погодно 

за поставување на сиров материјал во форма 

на прашак или гранули, кадешто: 

- наведеното седло (14) содржи отвор (16) 

обезбеден со прв раб (18) запечатен со прва 

фолија (20) непропусна на флуиди; 

- комората за прибирање (22) е одделена од 

наведеното седло (14) со помош на долен зид 

(24) којшто има долен раб (26) кој се испакнува 

во надолжен правец (28), наведениот раб (26) е 

запечатен со втора фолија (30) непропусна на 

флуиди; 

- наведеното тело (12) е направено од 

пластичен материјал непропусен на флуиди, 

посебно на гасови и особено на атмосферски 

кислород; 

 

наведената капсула 

се карактеризира со тоашто содржи пропусна 

фолија (44) обезбедена помеѓу првата фолија 

(20) и горниот раб (18), наведената пропусна 

фолија (44) го покрива отворот (16), има уште 5 

патентни барања 

 

 

 

(51)  A 61K 39/00, A 61K 39/125, A 61K 39/12  

(11)  7651   (13) Т1 

(21)  2017/265   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20050040670  21/01/2005  US 

(96)  20/01/2006 EP06719132.0 

(97)  15/03/2017 EP1846027 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA 

30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  POULET, Hervé and DAVID, Frederic 

Raymond 

(54)  ПОДОБРЕНА ВАКЦИНА ПРОТИВ 

КАЛИЦИВИРУС ОД МАЧКИ 

(57)  1  Имуноген состав или состав за вакцина 

којшто содржи ветеринарно прифатлив носач 

или ексципиенс и барем еден изолиран 

калицивирус од мачка (FCV), кадешто барем 

едниот калицивирус на мачка е FCV вид 100869 

депониран во ATCC под пристапен број PTA 

5930, има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 12Q 1/70, C 12Q 1/04, A 61K 31/7052, A 

61K 38/21, A 61P 31/18  

(11)  7654   (13) Т1 

(21)  2017/266   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US200201426675P  15/11/2002  US 

(96)  17/11/2003 EP03796412.9 

(97)  01/02/2017 EP1576138 

(73)  Idenix Pharmaceuticals LLC and 

Università Degli Studi di Cagliari 

320 Bent Street, Floor 4 Cambridge, MA 02141, 

US and Via Università n. 40 09124 Cagliari, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  SOMMADOSSI, Jean-Pierre; LA COLLA, 

Paolo; STANDRING, David; BICHKO, Vadim and 

QU, Lin 

(54)  2'-МЕТИЛ НУКЛЕОЗИДИ ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО ИНТЕРФЕРОН И 

ФЛАВИВИРИДАЕ МУТАЦИЈА 

 

 

 

(51)  G 01N 33/66, G 01N 33/50  

(11)  7655   (13) Т1 

(21)  2017/267   (22) 12/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20090142291P  02/01/2009  US; 

US20090164365P  27/03/2009  US and 

US20090649094  29/12/2009  US 

(96)  31/12/2009 EP09837207.1 

(97)  29/03/2017 EP2376915 

(73)  BioMarin Pharmaceutical Inc. 

105 Digital Drive Novato, CA 94949, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  CRAWFORD, Brett E.; BROWN, Jillian R. 

and GLASS, Charles A. 

(54)  МЕТОД ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА 

MPS IIIB НАРУШУВАЊЕ 

 

 

 

(51)  C 12N 1/20, C 12R 1/225, C 12R 1/25, A 23C 

11/10, A 23L 33/135, A 23L 33/105, A 23L 11/00, 

A 61K 31/353, A 61K 38/16, A 61K 8/64, A 61K 

8/97, A 61K 36/48, A 61K 35/747, A 61K 31/352, 

A 61P 1/00, A 61P 17/14, A 61Q 19/00, A 61Q 

7/00  

(11)  7656   (13) Т1 

(21)  2017/268   (22) 12/04/2017 
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(45) 28/02/2018 

(30)  IT2010RM00378  12/07/2010  IT 

(96)  11/07/2011 EP11754750.5 

(97)  01/03/2017 EP2593570 

(73)  Giuliani S.p.A. 

Via P. Palagi 2 20129 Milano, IT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BARONI, Sergio; GIULIANI, Giammaria; 

BENEDUSI, Anna; GOBBETTI, Marco and DI 

CAGNO, Raffaella 

(54)  Ферментирана мешавина на база на 

соја која опфаќа изофловони-агликони, 

equol и лунасил, постапка за приредување и 

нејзини употреби во прехрамбени 

медицински и козметички области 

 

 

 

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

(11)  7658   (13) Т1 

(21)  2017/269   (22) 13/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US133212P  25/06/2008  US; US155041P  

24/02/2009  US; US75692P  25/06/2008  US and 

US75697P  25/06/2008  US 

(96)  25/06/2009 EP09768693.5 

(97)  18/01/2017 EP2307454 

(73)  ESBATech, an Alcon Biomedical Research 

Unit LLC 

Wagistrasse 21 8952 Schlieren, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BORRAS, Leonardo; URECH, David and 

GUNDE, Tea 

(54)  СТАБИЛНИ И РАСТВОРЛИВИ 

АНТИТЕЛА ШТО ИНХИБИРААТ ВЕГФ 

(57)  1  Рекомбинантен имуноврзувач 

специфично врзува ВЕГФ на човек со Кд 

помалку од 10-8 M што содржи променлив 

тежок ланец (ВХ) и променлив лесен ланец 

(ВЛ) што неутрализира ВЕГФ на човек и содржи 

КОРХ1, КОРХ2, КОРХ3, КОРЛ1, КОРЛ2, и 

КОРЛ3 на зајак, што има барем 80% сличност 

на консензус секвенца од групата составена од 

СЕК ИД БР: 14, СЕК ИД БР: 26, СЕК ИД БР: 37, 

СЕК ИД БР: 49, СЕК ИД БР: 60 и СЕК ИД БР: 

71, соодветно, има уште 36 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/10, C 07D 487/10, C 07D 487/08, 

C 07D 487/04, C 07D 217/26, C 07D 401/04, C 

07D 491/10, C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 

471/10, A 61K 31/4725, A 61K 31/4375, A 61K 

31/437, A 61P 7/02  

(11)  7659   (13) Т1 

(21)  2017/270   (22) 13/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201161547292P  14/10/2011  US 

(96)  12/10/2012 EP12778913.9 

(97)  29/03/2017 EP2766346 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road Princeton, 

NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ORWAT, Michael J.; PINTO, Donald J.P.; 

SMITH II, Leon M. and SRIVASTAVA, Shefali 

(54)  Супституирани соединенија на 

тетрахидроизохинолон како инхибитори на 

факторот XIA 

 

 

 

(51)  C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/14, 

A 61K 31/42, A 61P 35/00  

(11)  7660   (13) Т1 

(21)  2017/271   (22) 13/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201361805995P  28/03/2013  US and 

US201361860230  30/07/2013  US 

(96)  27/03/2014 EP14729114.0 

(97)  15/03/2017 EP2978759 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZABLOCKI, Jeff; METOBO, Samuel E.; 

SPERANDIO, David; YANG, Hai; CORKEY, Britton 

Kenneth; JIANG, Robert H.; MARTINEZ, Ruben; 

KOBAYASHI, Tetsuya; AKTOUDIANAKIS, 

Evangelos; CHIN, Gregory; DU, Jinfa; ELBEL, 

Kristyna; MISH, Michael and SHEVICK, Sophie 

(54)  Деривати на бензимидазолон како 

инхибитори на бромодомен 

 

 

 

(51)  B 29C 49/64, B 29C 70/04, B 65D 1/02  

(11)  7676   (13) Т1 

(21)  2017/272   (22) 13/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201061424558  17/12/2010  US and 

US201113250189  30/09/2011  US 

(96)  15/12/2011 EP11805341.2 

(97)  01/03/2017 EP2663498 

(73)  Graham Packaging PET Technologies Inc. 

700 Indian Springs Drive Lancaster, PA 17601, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SILVERS, Kerry, W.; SCHNEIDER, Mark, D.; 

BOBROV, Sergey, B. and EVINS, Samuel, E. 

(54)  САДОВИ ИЗРАБОТЕНИ ОД 

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ (ПЕТ) СО 

ПОДОБРЕНИ ТЕРМИЧКИ СВОЈСТВА 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  7677   (13) Т1 

(21)  2017/273   (22) 13/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  22/03/2012 EP12710994.0 

(97)  18/01/2017 EP2828399 

(73)  LGC Genomics Limited 

Queens Road 

Teddington 

Middlesex TW11 0LY, GB 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  ROBINSON, Philip Steven; HOLME, John 

and JAIN, Nisha 

(54)  СИСТЕМ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА 

СИНЏИРСКА РЕАКЦИЈА СО ПОМОШ НА 

ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ КОИ СОДРЖАТ 

ФОСФОРОТИОАТНА ГРУПА 

 

 

 

(51)  C 07K 14/71, C 07K 16/28, C 07K 19/00, C 

07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 3/04  

(11)  7678   (13) Т1 

(21)  2017/275   (22) 18/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  USP267321  07/12/2009  US and 

USP381846  10/09/2010  US 

(96)  03/12/2010 EP13183846.8 

(97)  15/03/2017 EP2711375 

(73)  Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  Hu, Shaw-Fen Sylvia; Foltz, Ian; King, 

Chadwick T.; Li, Yang and Arora, Taruna 

(54)  ЧОВЕЧКИ АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИНИ КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА 

BETA-KLOTHO, FGF РЕЦЕПТОРИ И НИВНИ 

КОМПЛЕКСИ 

(57)  1  Изолирано антитело или негов 

фрагмент кој што е способен за врзување за 

комплекс кој што содржи β-Klotho и FGFR1c и 

индуцира сигнализирање со посредство на 

FGF21 и ги содржи следните CDR-и: 

а) CDRH1: SEQ ID NO: 122; 

б) CDRH2: SEQ ID NO: 133; 

ц) CDRH3: SEQ ID NO: 148; 

д) CDRL1: SEQ ID NO: 166; 

e) CDRL2: SEQ ID NO: 176; и 

ф) CDRL3: SEQ ID NO: 188. 

  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/12, C 07D 471/06, C 07D 487/14, 

A 61K 31/5025, A 61K 31/5377, A 61K 31/495, A 

61K 31/50, A 61P 9/02, A 61P 3/10, A 61P 29/00

  

(11)  7680   (13) Т1 

(21)  2017/276   (22) 18/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20080086687P  06/08/2008  US; 

US20090151036P  09/02/2009  US and 

US20090173088P  27/04/2009  US 

(96)  27/07/2009 EP14154664.8 

(97)  12/04/2017 EP2767537 

(73)  Medivation Technologies, Inc. 

525 Market Street, 36th Floor 

San Francisco, CA 94105, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Wang, Bing and Chu, Daniel 

(54)  Дихидропиридофталазинон инхибитори 

на поли(adp-рибоза)полимераза (PARP) 

 

 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61K 47/12  

(11)  7684   (13) Т1 

(21)  2017/277   (22) 18/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20100334986P  14/05/2010  US 

(96)  11/05/2011 EP11720278.8 

(97)  12/04/2017 EP2569010 

(73)  Amgen, Inc 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  OSSLUND, Timothy, D. 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИТЕЛО СО 

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА 
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(57)  1  Стерилна течна формулација којашто 

има апсолутна вискозност од 10 cP или помалку 

којашто содржи: (a) анти-склеростин 

имуноглобулин со концентрација од барем 70 

mg/mL; и (b) калциум ацетат со концентрација 

во опсег од 1 mM до 20 mM, кадешто анти-

склеростин имуноглобулин содржи 

аминокиселински секвенци на SEQ ID NO: 86 и 

SEQ ID NO: 84.  

, има уште 22 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/164, A 61K 31/205, A 61K 31/355, 

A 61K 36/31, A 61K 36/886, A 61K 38/17, A 61P 

15/02  

(11)  7682   (13) Т1 

(21)  2017/278   (22) 18/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  IT2010MI02260  09/12/2010  IT 

(96)  02/12/2011 EP11799655.3 

(97)  15/02/2017 EP2648739 

(73)  Zambon S.p.A. 

Via Lillo del Duca, 10 20091 Bresso MI, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BARTORELLI, Alberto and GOBBI, Maria 

Rosa 

(54)  ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ГЕЛ ЗА ВАГИНАЛНА 

СУВОСТ СО ДИРЕКТЕН И ОДЛОЖЕН ЕФЕКТ 

(57)  1  Локални вагинални состави во гел 

форма коишто содржат фракција на колострум 

збогатена со имуноглобулини, фактори на раст, 

хемотактички фактори и 

антимикробни/антивирусни фактори, делумно 

во слободна форма и делумно енкапсулирани 

во мукоадхезивни микроперли, има уште 5 

патентни барања 

 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 29/04, F 01N 3/20  

(11)  7685   (13) Т1 

(21)  2017/279   (22) 19/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20080008572  07/05/2008  -- 

(96)  18/04/2009 EP15162208 

(97)  15/03/2017 EP2918330 

(73)  UMICORE AG & CO. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-

Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Seyler, Michael; Soeger, Nicola; Adelmann, 

Katja and Jeske, Gerald 

(54)  ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ АЗОТНИ 

ОКСИДИ ВО ПРОТОЦИ НА ОТПАДНИ 

ГАСОВИ КОИШТО СОДРЖАТ 

ЈАГЛЕВОДОРОДИ СО КОРИСТЕЊЕ 

КАТАЛИТИЧКИ КОНВЕРТОР SCR КОЈШТО 

СОДРЖИ МОЛЕКУЛАРНО СИТО 

(57)  1  Постапка за третирање на издувните 

гасови од дизел мотори коишто содржат азотни 

оксиди (NOx) и јаглеводороди (HC) вклучувајќи: 

 

a) додавање амонијак (NH3) како таков 

или соединение-прекурсор коешто се 

разложува во амонијак, од извор којшто не 

припаѓа на протокот на издувниот гас во 

протокот на издувен гас којшто содржи азотни 

оксиди и јаглеводороди и 

б) селективната конверзија на NOx со NH3 

се доставува до катализатор SCR којшто 

содржи мешавина од зеолити каде што 

најмалку 40 wt% (проценти по тежина) од 

катализаторот се состои од зеолити заменети 

со бакар (Cu) и/или железо (Fe) во коишто има 

најголем долен канал со ширина од 0,26 nm - 

0,42 nm (од 2,6 Å до 4,2 Å), има уште 19 

патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 413/04, C 07D 403/04, C 07D 401/04, 

C 07D 417/04, C 07D 413/14, C 07D 471/04, A 

61K 31/4439, A 61K 31/437, A 61K 31/427, A 61K 

31/421, A 61P 25/18, A 61P 25/28  

(11)  7686   (13) Т1 

(21)  2017/280   (22) 19/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20110176468  03/08/2011  -- 

(96)  02/08/2012 EP12741022.3 

(97)  15/03/2017 EP2739615 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  GIOVANNINI, Riccardo; ROSENBROCK, 

Holger; MAZZAFERRO, Rocco; BERTANI, 

Barbara; FERRARA, Marco and LINGARD, Iain 

(54)  ФЕНИЛ-3-АЗА-БИЦИКЛО[3.1.0]ХЕКС-3-

ИЛ-МЕТАНОНИН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 

ЛЕК 

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

негова сол 

  

кадешто 

R1 е избран од групата од 

a) 5 или 6 член моноцикличен хетероарил, 

којшто има 1, 2, 3 или 4 хетероатоми независно 

избрани од групата од O, N и S(O)r, 

b) 5 или 6 член моноцикличен делумно заситен 

хетероциклоалкил, којшто има 1, 2 или 3 

хетероатоми независно избрани од групата од 

O, N и S(O)r, и 

c) 9 или 10 член бицикличен хетероарил, којшто 

има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани 

од групата од O, N и S(O)r, 

 

кадешто r е 0, 1 или 2; 

кадешто секоја од споменатите групи a), b) и c) 

е опционално супституирана  со 1 или повеќе 

супституенти независно избрани од групата од 

C1-4-алкил-, C1-4-алкил-O-, оксетанил, 

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, C3-6-

циклоалкил- и C3-6-циклоалкил-O- и во случај 

кога супституентот е сврзан за азотен 

прстенест атом споменатиот супституент е 

избран од групата од C1-4-алкил-, C1-4-алкил-

CO, C3-6-циклоалкил- и C3-6-циклоалкил-CO-, и 

кадешто секој од споменатите C1-4-алкил-, C1-

4-алкил-O-, C1-4-алкил-CO-, оксетанил, 

тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, C3-6-

циклоалкил-, C3-6-циклоалкил-CO- или C3-6-

циклоалкил-O-супституенти може да бидат 

супституирани  со 1 или повеќе супституенти 

независно избрани од групата од флуоро, -CF3, 

-CHF2, -CH2F и -CN; 

R2 е избран од групата од водород, C1-4-алкил-

, C1-4-алкил-O-, -CN и C3-6-циклоалкил-, 

кадешто секој од споменатите C1-4-алкил-, C1-

4-алкил-O- и C3-6-циклоалкил-група може да 

бидат опционално супституирани со 1, 2, 3 или 

повеќе супституенти независно избрани од 

групата на флуоро, -CF3, -CHF2, -CH2F и -CN; 

R3 е избран од групата од C1-6-алкил-O-, C3-6-

циклоалкил-O-, морфолино, пиразолил и 4 до 7 

член, моноцикличен хетероциклоалкил-O- со 1 

кислороден атом како прстенест член и 

опционално 1 или 2 хетероатоми независно 

избрани од групата од O, N и S(O)s со s = 0,1 

или 2, кадешто споменатиот C1-6-алкил-O- и 

споменатиот C3-6-циклоалкил-O- може да 

бидат опционално супституиран  со 1, 2, 3 или 

повеќе супституенти независно избрани од 

групата од флуоро, -CF3, -CHF2, -CH2F, -CN, 

C1-4-алкил-, C3-6-циклоалкил-, C1-6-алкил-O- и 

C3-6-циклоалкил-O-; 

R4 е водород; 

или R3 и R4 заедно со прстенестите атоми од 

фенилната група кон којашто тие се сврзани 

може да формираат 4, 5 или 6 член, 

моноцикличен, делумно заситен 

хетероциклоалкил или хетероарил секој од нив 

има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани 

од групата од O, N и S(O)s со s = 0, 1 или 2, 

кадешто мора да има 1 прстенест кислороден 

атом директно сврзан за прстенестиот 

јаглероден атом од споменатата фенил група 

кон којашто R3 е сврзана за општата формула 

(I); 

кадешто споменатата хетероциклоалкил група 

може да биде опционално супституирана  со 1, 

2, 3 или повеќе супституенти независно 
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избрани од групата од флуоро, -CF3, -CHF2, -

CH2F, -CN, C1-4-алкил-, C3-6-циклоалкил-, C1-

6-алкил-O-, C3-6-циклоалкил-O-, оксетанил-O-, 

тетрахидрофуранил-O- и тетрахидропиранил-

O-; 

R5 е водород; 

R6 е избран од групата од водород, C1-4-алкил-

SO2-, C3-6-циклоалкил-SO2- и -CN; 

R7 е водород; 

или еден од паровите a) R6 и R7 или b) R6 и R5 

формираат заедно со прстенестите  атоми од 

фенилната група кон која тие се сврзани, 5 или 

6 член, делумно заситена моноциклична 

хетероциклоалкил група којашто има 1, 2 или 3 

хетероатоми независно избрани од групата од 

O, N и S(O)u со u = 0, 1 или 2, кадешто мора да 

има 1 -SO2- член директно сврзан за 

прстенестиот јаглероден атом од споменатата 

фенил група кон којашто R6 е сврзан за 

општата формула (I), 

кадешто споменатата хетероциклоалкил група 

може да биде опционално супституирана  со 1, 

2, 3 или повеќе супституенти независно 

избрани од групата од флуоро, -CF3, -CHF2, -

CH2F, -CN, C1-4-алкил-, C1-6-алкил-O- и C3-6-

циклоалкил-O-; 

или еден од паровите a) R6 и R7 или b) R6 и R5 

формираат заедно со прстенестите атоми од 

фенилната група кон којашто тие се сврзани 

делумно заситена моноциклична 

хетероциклоалкил група којашто има 1, 2 или 3 

хетероатоми независно избрани од  групата од 

O, N и S(O)u со u = 0, 1 или 2, кадешто мора да 

има 1 -SO2- член директно сврзан за 

прстенестиот јаглероден атом од споменатата 

фенил група кон којашто R6 е сврзан за 

општата формула (I), кадешто споменатата 

хетероциклоалкил групата може да биде 

опционално супституирана  со 1, 2, 3 или 

повеќе супституенти независно избрани од 

групата од флуоро, -CF3, -CHF2, -CH2F и - C1-

4-алкил-, има уште 50 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 9/28, A 61K 31/4412  

(11)  7687   (13) Т1 

(21)  2017/281   (22) 20/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP12183331  06/09/2012  -- 

(96)  05/09/2013 EP13762967.1 

(97)  01/02/2017 EP2892507 

(73)  Bayer HealthCare LLC 

100 Bayer Boulevard Whippany, NJ 07981-0915, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  FUNKE, Adrian; SKRABS, Susanne; 

KRESSE, Mayk and OBERDIECK, Ulrich 

(54)  ОБЛОЖЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ 

ШТО СОДРЖИ РЕГОРАФЕНИБ 

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи 

регорафениб, хидрат, солват, метаболит или 

фармацевтски прифатлива сол на 

регорафениб, или нивен полиморф и барем 

еден фармацевтски прифатлив ексципиент 

назначено со тоа, што фармацевтскиот состав 

е обложен со облога што содржи поливинил 

алкохол базиран полимер и опционално еден 

или повеќе дополнителни фармацевтски 

прифатливи ексципиенти каде што наведениот 

метаболит е одбран од групата составена од 4-

[4-({[4-хлоро-3-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

флуорофенокси]-N-метилпиридин-2-

карбоксамид 1-оксид, 4-[4-({[4-хлоро-3-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

флуорофенокси]-N-(хидроксиметил)пиридин-2-

карбоксамид, 4-[4-({[4-хлоро-3-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид и 4-[4-

({[4-хлоро-3-

(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-
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флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид 1- оксид, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 323/63, C 07C 237/30, C 07C 237/44, 

C 07C 255/58, C 07D 213/82, C 07D 209/08, C 

07D 213/81, C 07D 417/12, C 07D 215/48, C 07D 

239/42, C 07D 317/58, C 07D 319/18, C 07D 

333/38, C 07D 405/12, A 61K 31/166  

(11)  7688   (13) Т1 

(21)  2017/282   (22) 20/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US2012617408330P  01/10/2012  US 

(96)  30/09/2013 EP13779617.3 

(97)  01/03/2017 EP2903965 

(73)  Orion Corporation 

Orionintie 1 02200 Espoo, FI 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SALO, Harri; HOLM, Patrik; ARVELA, Riina; 

HEIKKINEN, Terhi; PRUSIS, Peteris and 

ROSLUND, Mattias 

(54)  N-ПРОП-2-ИНИЛ КАРБОКСАМИДНИ 

ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО 

TRPA1 АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со Формула I,  

 

 

 

кадешто A и B формираат, заедно со атомите 

кон којшто тие се сврзани,  

кадешто атомите маркирани со * и *’ се сврзани 

за централната молекуларна половина;  

X e CR5 или N;  

Y е CR6 или N;  

Z е CR4 или N, под услов кога Y или X е N, 

тогаш Z не е N;  

R1 е (C1-C6)алкил, цикло(C3-C6)алкил, 

хало(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C1-

C6)алкил, хало(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкил-S-(C1-C6)алкил, 

хетероциклил, хетероциклил(C1-C3)алкил, 

фенил, фенил(C1-C3)алкил, или фенокси(C1-

C6)алкил, кадешто споменатиот цикло(C3-

C6)алкил, хетероциклил, или фенил е 

несупституиран или супституиран со 1 или 2 

супституент(и) секој независно е халоген, (C1-

C5)алкил, хало(C1-C5)алкил, (C1-C5)алкокси, 

цикло(C3-C6)алкил, CN, хало(C1-C5)алкокси, 

(C1-C5)алкил-S-, (C1-C5)алкил-(S=O)-, (C1-

C5)алкил-(O=S=O)-, (C1-C3)алкиламино или 

ди(C1-C3)алкиламино;  

R2 е (C1-C6)алкил;  

R3 е (C1-C6)алкил;  

R4 е H, халоген, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, 

хало(C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкокси, (C1-

C6)алкокси(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, 

(C1-C6)алкиламино, хало(C1-C6)алкиламино, 

(C1-C6)алкил(C=O), CN, или хетероциклил;  

R5 е H, халоген, (C1-C6)алкил, цикло(C3-

C6)алкил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкил, 

(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, хало(C1-

C6)алкокси, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкокси, (C1-

C6)алкил-S-, (C1-C6)алкил-(S=O), (C1-

C6)алкил-(O=S=O)-, хало(C1-C6)алкил-S-, 

хало(C1-C6)алкиламино, (C1-C6)алкил(C=O), 

или CN; и  

R6 е H, халоген, (C1-C6)алкил, или хало(C1-

C6)алкил;  

 

или R1 и R6 формираат, заедно со атомите кон 

коишто тие се сврзани, кондензиран 5 или 6 

член заситен или незаситен хетероцикличен 

прстен којшто содржи, во дополнение на 

азотниот атом кон којшто R1 е сврзан, 0 или 1 

понатамошен хетероатом избран од N, O, и S, 

кадешто споменатиот хетероцикличен прстен е 
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несупституиран или супституиран со 1 или 2 

супституент(и) секој независно е (C1-C2)алкил 

или халоген;  

или R4 и R5 формираат, заедно со 

јаглеродните прстенести атоми кон кои тие се 

сврзани, кондензиран 5, 6 или 7 член заситен 

или незаситен карбоцикличен прстен или 

кондензиран 5, 6 или 7 член заситен или 

незаситен хетероцикличен прстен којшто 

содржи 1 или 2 хетероатом(и) избрани од N, O, 

и S, кадешто споменатиот карбоцикличен или 

хетероцикличен прстен е несупституиран или 

супституиран со 1 или 2 супституент(s) секој 

независно е (C1-C2)алкил или халоген;  

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов естер; со клаузула дека соединението не 

е 2-(метиламино)-N-(2-метилбут-3-ин-2-

ил)бензамид или N-(2-метилбут- 3-ин-2-ил)-2-

(пропиламино)бензамид, има уште 16 патентни 

барања 

 

 

(51)  B 01J 37/02  

(11)  7690   (13) Т1 

(21)  2017/283   (22) 20/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  20/03/2014 EP14160879.4 

(97)  08/03/2017 EP2921230 

(73)  Umicore AG & Co. KG 

Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-

Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Masson, Stéphane 

(54)  АЛАТКА ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ 

(57)  1  Алатката за обложување се состои од: 

 

 прво, средство (1) за реверзибилно 

држење и прицврстување монолитен 

катализатор што треба да се обложи со 

средство за премачкување; и второ, средство 

(2) за контролирање на дотокот на слојот во 

монолитот; 

 наведеното второ средство (2) се 

врзува со наведено прво средство (1) така што 

за време на постапката за обложување, 

наведеното второ средство (2) доаѓа во контакт 

со средството за премачкување пред да дојде 

до монолитот; 

 наведеното второ средство (2) коешто е 

во облик на плоча со отвори (3) која, кога се 

користи, се поставува свртена кон средството 

за премачкување со страната за влез и свртена 

кон монолитот со страната за излез, како и 

канали коишто обезбедуваат комуникација од 

влезната до излезната страна, со цел 

средството за премачкување да протекува 

оттаму; 

 

каде што најмалку еден дел од наведените 

канали има асиметрична ширина на каналот по 

должината на нивната оска која е поширока од 

страната за влез свртена кон средството за 

премачкување во однос на една точка кај 

каналите и тие се пошироки од страната за 

излез на средството за премачкување во однос 

на една точка кај каналите; и каде што делот со 

помал дијаметар на каналите од наведените 

отвори (3) е најмалку за некои од отворите (3) 

порамнет поблизу до страната за излез отколку 

за влез, има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/00  

(11)  7691   (13) Т1 

(21)  2017/284   (22) 21/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201061426619P  23/12/2010  US and 

US201161540882P  29/09/2011  US 

(96)  15/12/2011 EP11851794.5 

(97)  01/02/2017 EP2654780 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 

800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, 

US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  STROHL, William; JORDAN, Robert and 

BREZSKI, Randall 

(54)  МУТАНТИ НА ФЦ АНТИТЕЛА КОИ СЕ 

ОТПОРНИ НА АКТИВНА ПРОТЕАЗА 

 

 

 

(51)  A 23L 33/21  

(11)  7692   (13) Т1 

(21)  2017/285   (22) 21/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  30/04/2010 EP10425142.6 

(97)  08/02/2017 EP2382866 

(73)  Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. 

Via Mantova, 166 43100 Parma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Petronio, Michela; Guasina, Luca; Giovanetti, 

Marco; Morbarigazzi, Nadia and Dall'Aglio, Claudio 

(54)  Постапка за производство на висквити 

коишто имаат подобрени органолептични 

карактеристики 

(57)  1  Постапка за производство на бисквити, 

којшто содржат содржи, по тежина од вкупната 

тежина, коишто има содржина на диетални 

влакна помеѓу 10 и 25%, износ на маснотии 

коишто содржат помеѓу 10 и 20% и износ на 

основни шеќери коишто содржат помеѓу 12 и 

22% и имат вредност на специфичен волумен 

oд 2.0 - 3.5 dm3/kg, се карактеризира со тоашто 

содржи чекори на:  

 

а) мешање на состојките од тестото за 

бисквити; 

б) формирање на наведеното тесто за бисквити 

за да се добие полу-приготвен прозивод; 

в) печење на полу-приготвениот производ 

формиран од наведеното тесто, на тој начин 

добивајќи ги бисквитите; 

г) ладење на добиените бисквити; и 

д) пакување на бисквитите; 
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кадешто чекорот в) на печење на полу-

приготвените производи содржи чекор на нивно 

изложување на жежок гас кој се состои од 

жежок воздух и суперзагреана пара, директно 

издуван кон наведените полу-приготвени 

производи со помош на систем за насочување 

на гасот. 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  B 05B 7/04  

(11)  7693   (13) Т1 

(21)  2017/286   (22) 21/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP11176306  02/08/2011  -- and 

US201161506306P  11/07/2011  US 

(96)  09/07/2012 EP12732682.5 

(97)  01/02/2017 EP2731729 

(73)  Omya International AG 

4665 Oftringen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SAUNDERS, George and KITTREDGE, Ryan 

(54)  УРЕД СО МЛАЗНИЦА ЗА 

РАСПРСНУВАЊЕ, ПРОЦЕС НА 

РАСПРСНУВАЊЕ И УПОТРЕБА 

(57)  1  Уред за распрснување за добивање 

капки кој што се состои од врв на млазница (1), 

млаз¬ница за течност (2), куќиште (3) кое што 

има глава за конвергенција на воздухот, со 

конус за транзиција на воздухот (A) кој што 

кружно ја обиколува млазницата за течност (2) 

која што е поврзана со централна зашилена 

цевка (4), при што споменатата зашилена цевка 

се снабдува преку влезен отвор (6), при што 

куќиштето (3) понатаму има најмалку еден 

влезен отвор за воздух (9) за сабдување со гас 

како кокурентен прстен околу млазницата, што 

се карактеризира со тоа што позицијата на 

млазницата за течност (2) која што е поврзана 

со централната зашилена цевка (4) е 

прилагодлива така што млазницата (2) може да 

се движи во или надвор од конусот за 

транзиција на воздухот (A).  

, има уште 34 патентни барања 
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(51)  C 07D 405/10, C 07D 491/052, C 07D 

491/048, C 07D 401/06, C 07D 401/10, C 07D 

401/12, C 07D 401/14, C 07D 491/10, C 07D 

405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/10, C 07D 

471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4427, A 61P 

35/00, A 61P 31/12  

(11)  7694   (13) Т1 

(21)  2017/287   (22) 24/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201161450482P  08/03/2011  US; 

US201161450561P  08/03/2011  US; 

US201161508611P  16/07/2011  US and 

US201261585642P  11/01/2012  US 

(96)  08/03/2012 EP12754969.9 

(97)  01/02/2017 EP2683244 

(73)  3-V Biosciences, Inc. 

3715 Haven Ave., Suite 220 Menlo Park, CA 

94025, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  OSLOB, Johan D.; McDOWELL, Robert S.; 

JOHNSON, Russell; YANG, Hanbiao; EVANCHIK, 

Marc; ZAHARIA, Cristiana A.; CAI, Haiying and 

HU, Lily W. 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА 

ЛИПИДНА СИНТЕЗА 

 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519  

(11)  7695   (13) Т1 

(21)  2017/288   (22) 24/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US823311P  23/08/2006  US and 

US938776P  18/05/2007  US 

(96)  21/08/2007 EP07789277.6 

(97)  01/02/2017 EP2057156 
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(73)  KuDOS Pharmaceuticals Limited 

1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical 

Campus Cambridge 

CB2 0AA, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MENEAR, Keith, Allan; MALAGU, Karine; 

SMITH, Graeme, Cameron, Murray; DUGGAN, 

Heather Mary Ellen; LEROUX, Frederic Georges 

Marie and MARTIN, Niall, Morrisson, Barr 

(54)  2-МЕТИЛМОРФОЛИН ПИРИДО-, 

ПИРАЗО- И ПИРИМИДО-ПИРИМИДИН 

ДЕРИВАТИ КАКО MTOR ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата I: 

  

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, назначено со тоа, што:  

X5 и X6 се секое CH; 

X8 е N; 

R7 е опционално супституирана фенил или 

пиридинил група, каде што опционалните 

супституенти се одбрани од -NH2, флуоро, 

хидроксил, циано, нитро, метил, метокси, -

CH2OH, -CO2H, -CONH2, -CONHMe, -CONHEt, -

CONHCH2CH2F, -CONHCH2CHF2, -

CONHCH2CH2OH, -CONMeEt, -CONMe2, N-

метилпиперазинилкарбонил и 4-

хидроксипиперидинилкарбонил; и 

R2 е NRN5RN6 каде што RN5 и RN6 заедно со 

азотот на кој тие се врзани формираат 

опционално супституирана имидазолил, 

морфолино, тиоморфолино, пиперадинил, 

хомопиперадинил, пиперазинил, 

хомопиперазинил или пиролидинил, назначено 

со тоа, што опционални N-супституенти на 

пиперазинил и хомопиперазинил групите се 

одбрани од C1-7алкил и естер, и опционални C-

супституенти за имидазолил, морфолино, 

тиоморфолино, пиперадинил, 

хомопиперадинил, пиперазинил, 

хомопиперазинил или пиролидинил групите се 

одбрани од фенил, естер, амид и C1-4 алкил, 

има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  B 65D 85/804  

(11)  7697   (13) Т1 

(21)  2017/290   (22) 24/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  DE102011010589  07/02/2011  DE; 

DE102011012881  02/03/2011  DE; 

DE202010013500U  22/09/2010  DE and 

US201113044217  09/03/2011  US 

(96)  20/09/2011 EP14178389.4 

(97)  01/02/2017 EP2801538 

(73)  K-fee System GmbH 

Senefelder Strasse 44 51469 Bergisch 

Gladbach, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Machlich, Gotthard 

(54)  КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ПИЈАЛОК 

КОРИСТЕЈЌИ КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА 

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

произведување пијалок, што има тело на 

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

полнење (4), со празнина (100) за примање 

ронлива или течна основа за пијалок (101) што 

е формирана помеѓу основата на капсулата (3) 

и страната за полнење (4), и со филтер 

елемент (7) што е поставен помеѓу основата за 
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пијалок (101) и основата на капсулата (3), со 

филтер елементот (7) што е поставен во 

регионот на основата на капсулата (3) 

назначено со тоа, што филтер елементот (7) 

содржи филц структура (7.1, 7.3), подобро 

иглеста филц структура (7.1, 7.3), што е 

подобро обезбедена на или во структура за 

подршка (7.2).  

, има уште 24 патентни барања 

 

 

 

(51)  C 12N 15/90  

(11)  7698   (13) Т1 

(21)  2017/291   (22) 24/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201161552900P  28/10/2011  US and 

US201161556579P  07/11/2011  US 

(96)  29/10/2012 EP14177863.9 

(97)  01/02/2017 EP2818478 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Stevens, Sean; Murphy, Andrew, J.; Wang, 

Li-hsien and Dore, Anthony, T. 

(54)  Хуманизиран IL-6 и IL-6 рецептор 

(57)  1  Генетски мурино животно што содржи 

замена на ендоген локус на мурино IL-6 од 

мурино ген што кодира IL-6 со човечки ген што 

кодира човечки IL-6, назначен со тоа, што 

човечкиот ген што кодира човечки IL-6 е под 

контрола на ендогени регулаторни елементи на 

мурино на ендогениот локус на мурино IL-6.  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

(51)  H 04R 1/24, H 04R 9/04, H 04R 9/02  (11)  7699   (13) Т1 
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(21)  2017/292   (22) 24/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  HUP1200534  17/09/2012  HU 

(96)  16/09/2013 EP13774496.7 

(97)  15/03/2017 EP2896218 

(73)  Magyar Innovációs Szövetség; Novinex 

Innováció és Kutatás-Hasznositó Iroda and 

Papp, Gergely 

Árpád Fejedelem útja 79 1036 Budapest, HU; 

Budafoki út 91 1117 Budapest, HU and 

Köztársaság u.9 6768 Baks, HU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PAPP, Gergely 

(54)  КОАКСИЈАЛНА ПОСТАВЕНОСТ НА 

ЗВУЧНИЦИ 

 

 

 

(51)  A 61K 38/02, A 61K 38/16, A 61K 47/26, A 

61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 25/00  

(11)  7705   (13) Т1 

(21)  2017/295   (22) 25/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201514608126  28/01/2015  US 

(96)  24/09/2015 EP15186721.5 

(97)  22/03/2017 EP3050556 

(73)  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, 

LTD. 

5 Basel Street P.O. Box 3190 49131 Petah 

Tikva, IL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  SAFADI, Muhammad; COHEN, Rakefet and 

HABBAH, Sasson 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ФАРМАЦЕВТСКА ПОДГОТОВКА ШТО 

СОДРЖИ ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ 

 

 

 

(51)  C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30  

(11)  7706   (13) Т1 

(21)  2017/296   (22) 25/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201161577327P  19/12/2011  US 

(96)  12/11/2012 EP12798623.0 

(97)  15/03/2017 EP2794658 

(73)  Synimmune GmbH 

Auf der Morgenstelle 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GROSSE-HOVEST, Ludger; JUNG, 

Gundram and DURBEN, Michael 

(54)  БИСПЕЦИФИЧНА МОЛЕКУЛА НА 

АНТИТЕЛО 

(57)  1  Рекомбинантна биспецифична молекула 

на антитело составена од Fab фрагмент којшто 

содржи прво врзувачо место за прв антиген, 

единечна низа на Fv фрагмент којшто содржи 

второ врзувачко место за втор антиген и 

имуноглобулиски CH2 домен, кадешто Fab 

фрагментот понатаму го содржи регионот за 

спојување, кадешто Fab фрагментот и 

единечната низа на Fv фрагмент се поврзани 

преку CH2 домен, кадешто барем еден 

аминокиселински остаток на CH2 домен којшто 

е способен да посредува во сврзувањето со Fc 
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рецептори е во недостаток или е мутиран и 

кадешто понатаму аминокиселинските остатоци 

на позициите на секвенца 226 и 229 

(нумерирањето на позициите на секвенци е во 

согласност со EU-индекс), се во недостаток или 

мутирани, кадешто барем едниот 

аминокиселински остаток од регионот на 

спојувањето или CH2 домен којшто е способен 

да го посредува сврзувањето на Fc рецептори е 

во недостаток или мутиран, е избран од групата 

составена од позиција на секвенца 228, 230, 

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 265, 297, 

327, и 330 (нумерирањето на позициите на 

секвенци е во согласност со EU-индекс).  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 498/08, A 61K 31/53, A 61P 35/00  

(11)  7707   (13) Т1 

(21)  2017/297   (22) 26/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20080055661P  23/05/2008  US 

(96)  21/05/2009 EP09751541.5 

(97)  29/03/2017 EP2294072 

(73)  Wyeth LLC 

235 East 42nd Street New York, NY 10017-5755, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  VENKATESAN, Aranapakam M.; CHEN, 

Zecheng; DEHNHARDT, Christoph M.; DOS 

SANTOS, Osvaldo; DELOS SANTOS, Efren 

Guillermo; ZASK, Arie; VERHEIJEN, Jeroen C.; 

KAPLAN, Joshua Aaron; RICHARD, David J.; 

AYRAL-KALOUSTIAN, Semiramis; MANSOUR, 

Tarek S.; GOPALSAMY, Ariamala; CURRAN, 

Kevin J. and SHI, Mengxiao 

(54)  ТРИАЗИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО Р13 

КИНАЗНИ И MTOR ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со Формулата I: 
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кадешто: 

R1 е 

  

 

 

R2 е опционално супституиран фенил-NH-

COR3; 

R3 е NHR5; 

R5 е фенил супституиран со Y-Q кадешто 

 

Y е C(O) и 

Q е 3-10 член C1-C9 хетероциклил, 

супституиран со ди(C1-C6 алкил)амино-, којшто 

е 3-10 член C1-C9 хетероциклил е избран од 

групата составена од азиридин, оксиран, 

оксирен, тиран, пиролин, пиролидин, 

дихидрофуран, тетрахидрофуран, 

дихидротиофен, тетрахидротиофен, дитиолан, 

пиперидин, 1,2,3,6-тетрахидропиридин-1-ил, 

тетрахидропиран, пиран, тиан, тиин, пиперазин, 

оксазин,  5,6-дихидро-4H-1,3-оксазин-2-ил, 2,5-

диазабицикло[2.2.1]хептан, 2,5-

диазабицикло[2.2.2]октан, 3,6-

диазабицикло[3.1.1]хептан, 3,8-

диазабицикло[3.2.1]октан, 6-окса-3,8-

диазабицикло[3.2.1]октан, 7-окса-2,5-

диазабицикло[2.2.2]октан, 2,7-диокса-5-

азабицикло[2.2.2]октан, 2-окса-5-

азабицикло[2.2.1]хептан-5-ил, 2-окса-5-

азабицикло[2.2.2]октан, 3,6-диокса-8-

азабицикло[3.2.1]октан, 3-окса-6-

азабицикло[3.1.1]хептан, 3-окса-8-

азабицикло[3.2.1]октан-8-ил, 

5,7-диокса-2-азабицикло[2.2.2]октан, 6,8-

диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан, 6-окса-3-

азабицикло[3.1.1]хептан, 8-окса-3-

азабицикло[3.2.1]октан-3-ил, 2-метил-2,5-

диазабицикло[2.2.1]хептан-5-ил, 1,3,3-

триметил-6-азабицикло[3.2.1]окт-6-ил, 3-

хидрокси-8-азабицикло[3.2.1]октан-8-ил-, 7-

метил-3-окса-7,9-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-

ил, 9-окса-3-азабицикло[3.3.1]нонан-3-ил, 3-

окса-9-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ил, 3,7-диокса-

9-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ил, 4-метил-3,4-

дихидро-2H-1,4-бензоксазин-7-ил, тиазин, 

дитиан, и диоксан; 

и 

R4 е  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  B 22D 41/34, B 22D 41/28  

(11)  7709   (13) Т1 

(21)  2017/298   (22) 27/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EPA11000737  31/01/2011  -- 

(96)  24/01/2012 EP12701680.6 

(97)  22/02/2017 EP2670546 

(73)  Stopinc Aktiengesellschaft 
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Bösch 83a 6331 Hünenberg, CH 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  STEINER, Benno and EHRENGRUBER, 

Reinhard 

(54)  ПЛОЧА ЗА ЗАТВАРАЊЕ КАКО КЛИЗЕН 

ЗАТВАРАЧ НА ГРЛО НА САД ИЗРАБОТЕН ОД 

ЛИЕН МЕТАЛ 

(57)  1  1. Плоча за затворање со лизгање на 

грлото на контејнер кој содржи растопен метал 

во кои две надворешните надолжни страни, 

отворање на проток (21, 31) поставен на 

централно надолжна оска (А) од плочката за 

затворање (20, 30, 40, 50) и површина за 

затворање (S) која поминува од следниот се 

обезбедени, при што, таму се формирани на 

секоја од овие две надворешни надолжни 

страни најмалку две поврзувачки површини 

(20а, 20б, 30а, 30б, 40а, 40б; 50А, 50B) кои 

служат како површини за стегање или како 

површини за центрирање на плочата за 

затворање (20, 30, 40, 50), кои се под агол (α, β) 

во однос на надолжната оска (А) формирајќи 

стеснување на плочата, карактеристичен со тоа 

што барем на површината на поврзувањето 

(20а, 30а, 40а, 50а) на страната на површината 

за затворање (S) соседните надворешни страни 

(20c; 30C) се обезбедени, кои се соодветно во 

помал агол (γ) за да се надолжната оска (А) од 

оние на површини на поврзувањето (20а, 30а, 

40а, 50а) или се наредени приближно 

паралелно на надолжната оска.  

, има уште 9 патентни барања 

 

 

 

(51)  C 08J 3/20, C 08J 3/22, C 08K 3/26, B 29B 

7/46, B 29B 7/90, B 29B 9/06, B 29C 47/10  

(11)  7710   (13) Т1 

(21)  2017/299   (22) 27/04/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  05/04/2013 EP13162601.2 

(97)  22/02/2017 EP2787026 

(73)  Omya International AG 

4665 Oftringen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Müller, Holger; Leonhardt, Jürgen; Spehn, 

Jürgen and Michel, Eduard 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

КОМПОЗИТЕН ПОЛИМЕРЕН МАТЕРИЈАЛ СО 

ЗГОЛЕМЕНА СОДРЖИНА ЗА ПОЛНЕЊЕ 

(57)  1  Процес за производство на композитен 

полимерен материјал, каде што процесот се 

состои од следните чекори: 

 

(a) обезбедување минерален материјал за 

полнење; 
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(б) обезбедување нa полимерен материјал; 

(в) пренесување на минералниот материјал за 

полнење од чекорот (a) и полимерниот 

мате¬ри¬јал од чекорот (б) во мешалка; 

(г) формирање на композитен полимерен 

материјал во споменатата мешалка; 

 

каде што минералниот материјал за полнење 

од чекорот (a) се додава на полимерниот 

материјал од чекорот (б) во количина потребна 

за минералната содржина за полнење на 

добиениот компози¬тен полимерен материјал 

да биде во распон од 150 до 900 phr, при што 

минералниот материјал за полне¬ње од 

чекорот (a) се додава на полимерниот 

материјал од чекорот (б) со користење на 

технологија за директно додавање, при што 

споменатата технологија се состои од 

додавање и мешање на споменатиот 

минерален материјал за полнење со 

споменатиот полимерен материјал во уред за 

директно додавање во спротивна насока од 

делот за мешање на мешалката, каде што 

уредот за директно додавање е во директна 

врска со делот за мешање на мешалката така 

што нема пневматско пренесување на 

добиената мешавина во делот за мешање, при 

што споменатата мешалка е екструдер, и каде 

што полимерниот материјал содржи поливинил 

хлорид, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 61L 27/26  

(11)  7696   (13) Т1 

(21)  2017/331   (22) 08/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  KR20090101388  23/10/2009  KR 

(96)  03/12/2009 EP09850624.9 

(97)  15/03/2017 EP2491960 

(73)  Sewon Cellontech Co., Ltd 

Hanguk HP Building 83 Uisadang-daero 

Yeongdeungpo-gu Seoul, KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin; LEE, 

Sae-Bom; YU, Ji-Chul; JANG, Cheong-Ho; KIM, 

Hyun-jo; YEO, Se-Ken; PARK, Ju-Hee and KIM, 

Seok-Jung 

(54)  СОСТАВ ЗА ПОПРАВКА НА 

'РСКАВИЧНО ТКИВО И МЕТОД ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ 

 

 

 

(51)  A 61M 16/00, A 61M 16/06, A 61M 16/20, A 

61M 16/10, A 61M 16/12, A 61M 16/08  

(11)  7630   (13) Т1 

(21)  2017/342   (22) 11/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201261733134P  04/12/2012  US; 

US201361784238P  14/03/2013  US and 

US201361856367P  19/07/2013  US 

(96)  04/12/2013 EP13812306.2 

(97)  15/02/2017 EP2928531 

(73)  Ino Therapeutics LLC 

Perryville III Corporate Park 53 Frontage Road 

Third Floor Hampton, New Jersey 08827-9001, 

US 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  FLANAGAN, Craig; FREED, Simon; KLAUS, 

John; KOHLMANN, Thomas; MEGLASSON, 

Martin D.; NAIDU, Manesh and SHAH, Parag 

(54)  КАНИЛА ЗА МИНИМИЗИРАЊЕ НА 

РАЗБЛАЖУВАЊЕТО НА ДОЗАТА ЗА ВРЕМЕ 

НА ИСПОРАКАТА НА АЗОТ МОНОКСИД 
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(57)  1  Носна канила за терапевтски гас што му 

се дава на пациент кој што има потреба од тоа, 

која што има: 

 

прв лумен, втор лумен, и трет лумен: 

 

првиот лумен е азот моноксид лумен (1604) за 

давање на прв терапевтски гас кој што содржи 

азот моноксиден на пациент кој што има 

потреба од тоа, 

вториот лумен е активирачки лумен (1606), и 

третиот лумен е кислороден лумен (1608) за 

давање на втор терапевтски гас кој што содржи 

кислород на пациентот; и 

 

азот моноксидниот лумен (1604), активирачкиот 

лумен (1606), и кислородниот лумен (1608) се 

сое¬динуваат во носниот дел на канилата 

(1602), при што носниот дел на канилата (1602) 

овозмо¬жу¬ва одвоени патишта за доток до 

пациентот на азот моноксидниот лумен (1604) и 

кислород¬ни¬от лумен (1608) така што 

азотниот моноксид и кислородот не се мешаат 

во носниот дел на кани¬лата (1602), што се 

карактеризира со тоа што азот моноксидниот 

лумен (1604) има внатрешен дијаметар кој што 

е помал од внатрешните дијаметри на 

активирачкиот лумен (1606) и кисло¬род¬ниот 

лумен (1608), но е поголем од внатрешниот 

дијаметар на азот моноксидниот лумен во 

носниот дел канила (1602), има уште 11 

патентни барања 

 

 

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

(11)  7632   (13) Т1 

(21)  2017/343   (22) 11/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US121092P  09/12/2008  US 

(96)  08/12/2009 EP09764997.4 

(97)  12/04/2017 EP2376535 

(73)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  WU, Yan; IRVING, Bryan; CHEUNG, Jeanne; 

CHIU, Henry; LEHAR, Sophie, M.; MAECKER, 

Heather and MARIATHASAN, Sanjeev 

(54)  АНТИ-PD-L1 АНТИТЕЛА И НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ФУНКЦИЈАТА НА Т-КЛЕТКИТЕ 
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(51)  B 08B 3/00  

(11)  7633   (13) Т1 

(21)  2017/346   (22) 12/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  AT20110001860  21/12/2011  AT 

(96)  20/12/2012 EP12819051.9 

(97)  08/03/2017 EP2794134 

(73)  Commerzialbank Mattersburg im 

Burgenland Aktiengesellschaft 

Judengasse 11 7210 Mattersburg, AT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Philipp, Franz Josef 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА 

ОД ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СОДРЖАТ 

ОРГАНСКИ МАТЕРИИ 

 

 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07F 9/6561, C 07K 5/068, C 

07K 5/062, A 61K 38/00, A 61K 31/437, A 61P 

35/00  

(11)  7635   (13) Т1 

(21)  2017/349   (22) 15/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP13171508  11/06/2013  -- 

(96)  06/06/2014 EP14728949.0 

(97)  05/04/2017 EP3008062 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KOSEMUND, Dirk; SIEMEISTER, Gerhard; 

LERCHEN, Hans-Georg; KRENZ, Ursula; LIENAU, 

Philip; SCHULZE, Volker; STÖCKIGT, Detlef; 

LÜCKING, Ulrich; WENGNER, Antje Margret; 

BIERER, Donald; BRÜNING, Michael and 

TEREBESI, Ildikó 

(54)  ПРОЛЕК ДЕРИВАТИ НА 

СУПСТИТУИРАНИ ТРИАЗОЛОПИРИДИНИ 

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

  

 назначено со тоа, што : 

  RA претставува група одбрана 

од: 

- C(=O)-(CH2)3-N(H)R3, 

- C(=O)-(CR4R5)-N(R6)R7, 

- C(=O)-O-(CH2)2-N(H)R3, 

- C(=O)-O-(CR4R5)-O-P(=O)(OH)2, 

- C(=O)-O-(CR4R5)-O-C(=O)-R8, 

- C(=O)-O-(CR4R5)-O-C(=O)-CH(R6)-NH-C(=O)-

R9; 

R1 претставува група одбрана од метокси- и 

2,2,2-трифлуороетокси-; 

R2 претставува група одбрана од:  

  

каде што "*" ја покажува точката на 

прикачување на која е прикачен фенил 

прстенот R2; 

R3 претставува група одбрана од: 

C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил-, 

4- до 7-член хетероциклоалкил-; 

наведената група е опционално супституирана, 

еднаш или повеќе пати, идентично или 

различно, со група одбрана од: 

- OH, -NH2, -N(H)R10, -N(R10)R11, -O-

P(=O)(OH)2; 

R4 и R5, независно едно од друго, 

претставуваат група одбрана од водороден 

атом и C1-C3-алкил- група, 

или 

R4 и R5, заедно со јаглеродниот атом на кој тие 
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се прикачени, формираат C3-C6-циклоалкил 

прстен; 

R6 претставува водороден атом или C1-C3-

алкил- група; 

R7 претставува водороден атом или група -

C(=O)R9; 

R8 претставува група одбрана од: 

C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил-, 

4- до 7-член хетероциклоалкил-; 

наведената група е опционално супституирана, 

еднаш или повеќе пати, идентично или 

различно, со група одбрана од: 

- OH, -NH2, -N(H)R10, -N(R10)R11 -O-

P(=O)(OH)2; 

R9 претставува група  

  

or R9 претставува група одбрана од: 

  

каде што "**" ја покажува точката на 

прикачување на која е прикачена карбонил 

групата R9; 

R10 и R11, независно едно од друго, 

претставуваат група одбрана од водороден 

атом и C1-C3-алкил-група, или 

R10 и R11, заедно со азотниот атом на кој тие 

се прикачени формираат 4- до 7-член 

хетероциклоалкил прстен; 

R12 претставува група одбрана од водороден 

атом, -OH, -NR10R11, -NH-C(=NH)-NH2; 

n е цел број од 0, 1, 2, 3 или 4; 

 или негов таутомер, N-оксид, хидрат, 

солват, или сол, или мешавина од истите., има 

уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 235/02, C 07D 491/107, C 07D 

405/12, C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 07D 

491/20, C 07D 401/04, A 61K 31/506, A 61K 

31/4439, A 61K 31/4188, A 61K 31/4184, A 61P 

25/28  

(11)  7637   (13) Т1 

(21)  2017/350   (22) 15/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201061425852P  22/12/2010  US and 

US201161529620P  31/08/2011  US 

(96)  21/12/2011 EP11850232.7 

(97)  01/03/2017 EP2655378 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KERS, Annika; CSJERNYIK, Gabor; 

KARLSTRÖM, Sofia; KOLMODIN, Karin; NYLÖF, 

Martin; ÖHBERG, Liselotte; RAKOS, Laszlo; 

SANDBERG, Lars; SEHGELMEBLE, Fernando; 

SÖDERMAN, Peter; SWAHN, Britt-Marie and VON 

BERG, Stefan 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА 

КАКО BACE ИНХИБИТОРИ 

(57) Соединение назначено со тоа, што е 
(1r,1'R,4R)-4-метокси-5"-метил-6'-[5-(проп-
1-ин-1-ил)пиридин-3-ил]-3'H-
диспиро[циклохексан-1,2'-инден-1',2"-
имидазол]-4"-амин: 

 
 или негова фармацевтски прифатлива сол. 
 , има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 9/16, C 12N 9/22, A 61K 38/00  (11)  7718   (13) Т1 
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(21)  2017/362   (22) 19/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US257458P  02/11/2009  US and 

US370752P  04/08/2010  US 

(96)  02/11/2010 EP10827655.1 

(97)  22/02/2017 EP2496691 

(73)  University of Washington 

UW Center for Commercialization 4311 11th 

Avenue N.E., Suite 500 Seattle, WA 98105-4608, 

US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LEDBETTER, Jeffrey, A.; HAYDEN-

LEDBETTER, Martha; ELKON, Keith and SUN, 

Xizhang 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ НУКЛЕАЗА СОСТАВИ И 

МЕТОДИ 

(57)  1  Полипептид што содржи RN-аза и 

променлив Fc домен, назначено со тоа, што  

RN-азата е оперативно споена, опционално со 

поврзувач, со променливиот Fc домен, каде 

што променливиот Fc домен е променлив 

човечки IgG1 Fc домен што содржи амино 

киселинска супституција што го намалува 

врзувањето, споредено со див-тип, за Fcγ 

рецептор или комплементарен протеин или 

обете, каде што полипептидот има функција на 

редуциран ефектор опционално одбрано од 

групата составена од опсонизацијата, 

фагоцитоза, комплементарно зависна 

цитотоксичност, и антитело-зависна клеточна 

цитотоксичност.  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/541, A 61K 45/06

  

(11)  7627   (13) Т1 

(21)  2017/376   (22) 26/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US220688P  26/06/2009  US 

(96)  25/06/2010 EP10724881.7 

(97)  01/03/2017 EP2445911 

(73)  Galapagos N.V. 

Generaal de Wittelaan L11 A3 2800 Mechelen, 

BE 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MENET, Christel Jeanne Marie and SMITS, 

Koen Kurt 

(54)  5-ФЕНИЛ-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-

А]ПИРИДИН-2-ИЛ КАРБОКСАМИДИ КАКО ЈАК 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение според формулата  

  

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/22, C 07K 16/26, A 61K 45/06, A 

61K 39/00, A 61K 31/216, A 61K 39/395  

(11)  7628   (13) Т1 

(21)  2017/397   (22) 30/05/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20090290092P  24/12/2009  US; 

US20100306359P  19/02/2010  US; 

US20100328316P  27/04/2010  US; 

US20100349273P  28/05/2010  US and 

US20100356126P  18/06/2010  US 

(96)  23/12/2010 EP10798240.7 

(97)  15/03/2017 EP2516466 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  CHEN, Gang; SLEEMAN, W., Mark; 

GUSAROVA, Viktoria and KIM, Jee, H. 

(54)  ЧОВЕКОВИ АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИ 

АНГИОПОЕТИН-КАКО ПРОТЕИН 4 

(57)  1  Изолирано човечко антитело или негов 

антиген-сврзувачки фрагмент што специфично 

се врзува со човечки ангиопоетин-како протеин 

4, опфаќа: 

 

(а) тежок ланец комплементарно одредувачки 

регион 1 / тежок ланец комплементарно 

одредувачки регион 2 / тежок ланец 

комплементарно одредувачки регион 3 што ја 

има комбинацијата на амино киселинска 

секвенца од SEQ ID NO: 28/30/32; и 

(b) со лесен ланец комплементарно 

одредувачки регион 1 / лесен ланец 

комплементарно одредувачки регион 2 / лесен 

ланец комплементарно одредувачки регион 3 

што ја има комбинацијата на амино киселинска 

секвенца од SEQ ID NO: 36/38/40. 

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 37/00, A 

61P 35/00  

(11)  7723   (13) Т1 

(21)  2017/409   (22) 01/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  01/09/2010 EP10807754.6 

(97)  22/03/2017 EP2676953 

(73)  Novartis AG 

Lichtstrasse 35 

4056 Basel, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Ciszewski, Lech; De La Cruz, Marilyn; 

Karpinski, Piotr H.; Mutz, Michael; Riegert, 

Christian; Vogel, Caspar and Sschneeberger, 

Ricardo 

(54)  ХЕМИФУМАРАТ СОЛ НА 1-[4-[1-(4-

ЦИКЛОХЕКСИЛ-3-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-

БЕНЗИЛОКСИИМИНО)-ЕТИЛ]-2-ЕТИЛ-

БЕНЗИЛ]-АЗЕТИДИН-3-КАРБОКСИЛНА 

КИСЕЛИНА ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ 

НА ЛИМФОЦИТ-ПОСРЕДУВАНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Хемифумарат сол на 1-(4-{1-[(E)-4-

циклохексил-3-трифлуорометил-

бензилоксиимино]-етил}-2-етил-бензил)-

азетидин-3-карбоксилна киселина за употреба 

во третирање или спречување болести или 

нарушувања посредувани од лимфоцитни 

интеракции, назначено со тоа, што болеста или 

нарушувањето е одбрано од акутни или 

хронични ало- или ксенографти од клетки, ткива 

или органи или задоцента функција на графт, 

графт во однос на домаќин болест; 

ревматоиден артритис, системски лупус 

еритематозус, Хашимото тиреоидитис, 

мијастенија гравис, дијабетес тип I или II  и 

нарушувања поврзани со истите, васкулитис, 

пернициозна анемија, Сјогренов синдром, 

увеитис, псоријаза, Гравесова офталмопатија, 

алопеција ареата; алергиски болести подобро 

алергиска астма, атопичен дерматитис, 

алергиски ринитис/конјуктивитис, алергиски 
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контактен дерматитис; инфламаторни болести 

евентуално со скриени абнормални интеракции, 

подобро воспалително заболување на цревата, 

Кронова болест или улцеративен колитис, 

вродена астма, инфламаторна повреда на 

белите дробови, инфламаторна повреда на 

црниот дроб, инфламаторна гломеруларна 

повреда, атеросклероза, остеоартритис, 

надразнувачки контактен дерматитис и 

дополнително егзематозен дерматитис, 

себороичен дерматитис, кутани манифестации 

на имунолошки-посредувани нарушувања, 

инфламаторна болест на очите, 

кератокоњуктивит, инфламаторна миопатија; 

миокардитис или хепатитис 

исхемија/реперфузиска повреда, подобро 

миокарден инфаркт, удар, стомачна исхемија, 

бубрежна слабост или хеморагичен шок, 

трауматски шок; лимфоми на Т клетки или 

леукемии на Т клетки; инфективни болести, 

подобро токсичен шок, септичен шок, адултен 

респираторен дистрес синдром или вирусни 

инфекции, подобро СИДА, вирусен хепатитис, 

хронична бактериска инфекција; мускулни 

болести, подобро полимиозитис; или сенилна 

деменција; канцер, подобро канцер на дојка, 

или како анти-ангиоген агенс; периферни 

невропатии, особено акутни или хронични 

демиелинизирачки невропатии како на пример 

Гијен-Бареов синдром (ГБС), хронична 

инфламаторна демиелинизирачка 

полирадикулопатија (CIDP), мултифокална 

моторна невропатија со спроводен блок (MMN), 

и парапротеинемична демиелинизирачка 

периферна невропатија (PDN).  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

 

(51)  C 07K 14/52, A 61K 38/00  

(11)  7724   (13) Т1 

(21)  2017/411   (22) 01/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  13/08/2004 EP04781153.4 

(97)  05/04/2017 EP1675606 

(73)  Janssen Pharmaceuticals, Inc. 

1125 Trenton-Harbourton Road 

Titusville, NJ 08560, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  MACDONALD, Brian, R.; YURKOW, Edward, 

John and WEIS, Jeffery, Kenneth 

(54)  ПЕПТИДИ И СОЕДИНЕНИЈА КОИ СЕ 

ВРЗУВААТ ЗА РЕЦЕПТОРИ НА 

ТРОМБОПОИЕТИН 
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(51)  B 01J 20/18, B 01J 20/28, B 01J 20/30, B 

01J 29/70, C 01B 37/02, C 01B 39/08, C 01B 

39/12, C 01B 39/46  

(11)  7725   (13) Т1 

(21)  2017/413   (22) 05/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  17/06/2011 EP11727425.8 

(97)  22/03/2017 EP2582625 

(73)  BASF SE 

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MÜLLER, Ulrich; YILMAZ, Bilge; PFAFF, 

Meike; XIAO, Feng-Shou; XIE, Bin and ZHANG, 

Haiyan 

(54)  СИНТЕТИЧКИ ПРОЦЕС БЕЗ 

ОРГАНОМАТРИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ СО СТРУКТУРА ОД 

LEV-ТИП, ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ ДОБИЕН 

НА ОВОЈ НАЧИН И НЕГОВА УПОТРЕБА  

(57)  1  Синтетички процес без органоматрица 

за производство на зеолитски материјал кој што 

има рам-ковна струкура од LEV-тип која што 

содржи YO2 и која што незадолжително содржи 

X2O3, каде што споменатиот процес се состои 

од следните чекори 

 

(1) подготвување  на мешавина која што има 

зрнца кристали и еден или повеќе извори за 

YO2; и 

(2) кристализирање на мешавината добиена во 

чекорот (1); 

 

каде што Y е Si, а X е тривалентен елемент 

селектиран  од  групата која што се состои од 

Al, B, In, Ga, и ме¬ша¬вини од два или повеќе 

од нив, 

каде што зеолитскиот материјал 

незадолжително се состои од  еден или повеќе 

алкални метали M, и каде што зрната кристали 

содржат зеолитски материјал кој што има 

рамковна структура од LEV-тип. 

  

, има уште 37 патентни барања 
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(51)  C 07C 215/76, C 07D 209/12, C 07D 413/12, 

C 07D 409/12, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 

07D 209/08, C 07D 417/12, C 07D 209/14, C 07D 

209/18, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61K 

31/4709, A 61P 35/00, A 61P 31/00, A 61P 25/00

  

(11)  7726   (13) Т1 

(21)  2017/420   (22) 05/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  24/06/2005 EP12152225.4 

(97)  05/04/2017 EP2502911 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

Boston, MA 02210, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Zhou, Jinglan; Hadida Ruah, Sarah S.; 

Hazlewood, Anna R.; Grootenhuis, Peter D. J.; 

Van Goor, Fredrick F.; Singh, Ashvani K. and 

McCartney, Jason 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА АТП ВРЗУВАЧКИ 

КАСЕТНИ ТРАНСПОРТЕРИ 

 

 

 

(51)  A 61J 1/20  

(11)  7727   (13) Т1 

(21)  2017/421   (22) 05/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  25/08/2011 EP15164909.2 

(97)  22/03/2017 EP2923688 

(73)  Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated 

8152 Glattpark, Opfikon, CH and Bannockburn, 

IL 60015, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Houghton, Frederick Charles ll; Roush, Daniel 

E. and Ariagno, Scott 
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(54)  СКЛОП ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОД СТРАНА НА 

КОРИСНИКОТ 

 

 

 

(51)  C 07D 261/18, C 07D 253/08, C 07D 249/04, 

C 07D 401/04, C 07D 261/18, C 07D 405/12, A 

61K 31/4439, A 61K 31/42, A 61K 31/4192, A 61K 

31/415, A 61P 13/12, A 61P 9/12  

(11)  7728   (13) Т1 

(21)  2017/427   (22) 06/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  06/06/2013 EP13729232.2 

(97)  12/04/2017 EP2864292 

(73)  Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

901 Gateway Boulevard 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  FLEURY, Melissa and HUGHES, Adam 

(54)  НЕПРИЛИСИН ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула XII:  

 

 

 

кадешто: 

(i) Ra е H; Rb е Cl; X е  

  

и 

R2 е H, R4 е -OH, и R7 е избран од -CH2CF3, -

(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4 алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

  

или R2 е H, R4 е избран од -O-бензил, -

OCHRcOC(O)-C1-4алкил, -OCH2OC(O)CHRd-

NH2, и -OCH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, 

и R7 е избран од H и -CH2OC(O)CH3; или R2 е 

избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRd-NH2, -

C(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, 

R4 е -OH, и R7 е H; или  

(ii) Ra е H; Rb е Cl; X е  

  

и 

R2 е H, R3 е -OH и R7 е избран од -CH2CF3, -

(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  
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или R3 е избран од -OC(O)CH2CH3, -

OC(O)CH2CH(CH3)2, -OC(O)-фенил, -

OCH2OC(O)CHRd-NH2, и -OCH2OC(O)CHRd-

NHC(O)O-C1-6алкил, и R7 е H; или R2 е избран 

од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRd-NH2, -

C(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, 

R3 е -OH, и R7 е H; или  

(iii) Ra е H; Rb е Cl; X е 

 

  

и 

R2 е H, R3 е -OH и R7 е избран од -CH2CH3, -

CH2CH(CH3)2, -CH2CF3, -(CH2)2CF3, -

CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -C(CH3)(CF3)2, -

CH(CH2CH3)CF3, -CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-

3OH, -CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил, -CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен- N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

  

или R2 е H, R3 е избран од -OC(O)CH2CH3, -

OC(O)CH2CH(CH3)2, -OC(O)-фенил, -

OCH2OC(O)CHRd-NH2, и -OCH2OC(O)CHRd-

NHC(O)O-C1-6алкил, и R7 е H; или R2 е избран 

од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRd-NH2, -

C(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, 

R3 е -OH, и R7 е H; или  

(iv) Ra е F; Rb е Cl; X е  

  

и 

R2 е H и R7 е избран од H, -CH2CH3, -CH2CF3, 

-(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

  

или  

R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRd-

NH2, -C(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, и -

P(O)(ORe)2, и  

R7 е H; или  

(v) Ra е H; Rb е Cl; X е  

  

 

и 

R2 е H и R7 е избран од H, -CH2CH3, -CH2CF3, 

-(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  
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или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, и  

R7 е H; или  

(vi) Ra е H; Rb е Cl; X е 

  

 

и 

R2 е H и R7 е избран од H, -CH2CH3, -CH2CF3, 

-(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

  

или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, и 

 R7 е H; или  

(vii) Ra е H; Rb е Cl; X е 

 

  

R е H или -CH3; и  

R2 е H и R7 е избран од -CH2CH3, -CH2CF3, -

(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

 

  

 

или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, и  

R7 е H; или  

(viii) Ra е F; Rb е Cl; X е  

 

 

 

и  

R2 е H, R4 е -OH, и R7 е избран од -CH2CF3, -

(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3,-CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH,-

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2,-

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

  

или  

R2 е H, R4 е избран од -O-бензил, -

OCHRcOC(O)-C1-4алкил,-

OCH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, -

OCH2OC(O)CH[CH(CH3)2]-NHC(O)OCH3 и  
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и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е -OH, и R7 е H; или  

(ix) Ra е H; Rb е Cl; X е  

 

  

и 

R2 е H и R7 е избран од -CH2CH3, -CH2CF3, -

(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CHRcOC(O)-C1-4алкил, -CHRcOC(O)O-C2-

4алкил,-CHRcOC(O)O-циклохексил, -C2-

4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRd-NH2, -

CH2OC(O)CHRd-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и  

  

или R2 е избран од -C(O)-C1-6 алкил, -

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, и 

R7 е H; или  

(x) Ra е H; Rb е H; X е 

 

  

и 

R2 и R4 се H, и R7 е избран од -CH2CF3, -

(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -

CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -CHRcOC(O)-C1-4алкил, 

-CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -CHRcOC(O)O-

циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH3)2, -

CH2OC(O)CHRd-NH2, -CH2OC(O)CHRd-

NHC(O)O-C1-6алкил, и бензил; или R2 е H, R4 е 

избран од -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]-

NHC(O)OCH3 и -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и 

R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил,-

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е H, и R7 е H; или R2 

е H, R4 е -CH2OP(O)(ORe)2 или -

CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е -CH2CH3; 

или R2 е -C(O)CH[CH(CH3)2]NH2, R4 е H, и R7 

е -CH2CH3; или  

(xi) Ra е H;Rb е Cl; X е 

 

  

  

и 

R2 и R4 се H, и R7 е избран од H, -CH2CH3, -

CH2CF3, -(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -

CH2CF2CF3, -C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, 

-CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -

CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -

CH2OC(O)CH3, -CH2OC(O)(CH2)2CH3,-

CHRcOC(O)O-C2-4алкил, -CHRcOC(O)O-

циклохексил, -C2-4алкилен- N(CH3)2,-

CH2OC(O)CHRd-NH2, -CH2OC(O)CHRd-

NHC(O)O-C1-6алкил, и бензил; или R2 е H, R4 е 

избран од -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]-

NHC(O)OCH3 и-CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и 

R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -

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

6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е H, и R7 е H; или R2 

е H, R4 е -CH2OP(O)(ORe)2 или -

CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е -CH2CH3; 

или R2 е -C(O)CH[CH(CH3)2]NH2, R4 е H, и R7 

е -CH2CH3;  

кадешто секој Rc е независно H или -C1-

3алкил; секој Rd е независно H, -CH3, -
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CH(CH3)2, фенил, или бензил; и секој Re е 

независно H, -C1-6алкил, или фенил; или 

негова фармацевтска прифатлива сол. 

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/53, C 07F 9/6561, C 07H 19/20, A 

61K 31/675, A 61P 31/12, A 61P 35/00  

(11)  7729   (13) Т1 

(21)  2017/430   (22) 07/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  20/07/2001 EP13164300.9 

(97)  19/04/2017 EP2682397 

(73)  GILEAD SCIENCES, INC. 

Foster City, California 94404, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  He, Gong-Xin; Lee, William, A.; Rohloff, John, 

C.; Becker, Mark, W.; Chapman, Harlan, H.; Cihlar, 

Tomas; Eisenberg, Eugene, J.; Kernan, Michael, 

R.; Prisbe, Ernest, J. and Sparacino, Mark, L. 

(54)  ПРОЛЕКОВИ НА АНАЛОГ НА 

ФОСФОНАТНИ НУКЛЕОТИДИ И ПОСТАПКИ 

ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ 

 

 

 

(51)  C 07K 16/00  

(11)  7730   (13) Т1 

(21)  2017/431   (22) 07/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  30/03/2011 EP11714860.1 

(97)  03/05/2017 EP2552955 

(73)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 

5-1, Ukima 5-chome Kita-ku 

Tokyo 115-8543, JP 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  IGAWA, Tomoyuki; ISHII, Shinya; MAEDA, 

Atsuhiko and NAKAI, Takashi 

(54)  АНТИТЕЛА СО МОДИФИЦИРАН 

АФИНИТЕТ ЗА FCRN КОИШТО 

ПОТТИКНУВААТ ОТСТРАНУВАЊЕ НА 

АНТИГЕН 

(57)  1  Антитело коешто содржи антиген-

врзувачки домен и човечки FcRn-врзувачки 

домен, коешто има човечка FcRn врзувачка 

активност на pH 5.5 и на pH 7.0 и пониска 

антиген-врзувачка активност на pH 5.5 отколку 

на pH 7.0, кадешто човечката FcRn-врзувачка 

активност на pH 7.0 и на 25°C е појака од KD 

3.2 µM, кадешто човечкиот FcRn-врзувачки 

домен е Fc домен којшто е добиен при 

супституција на различни аминокиселини за 

барем една аминокиселина на Fc домен од 

човечки IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61F 11/04  

(11)  7731   (13) Т1 

(21)  2017/432   (22) 08/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  21/11/2011 EP11793370.5 

(97)  29/03/2017 EP2658491 

(73)  National University of Ireland, Maynooth 

Maynooth, County Kildare, IE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  O'GRADY, Paul; O'NEILL, Ross and 

PEARLMUTTER, Barak A. 

(54)  МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА СЕНЗОРНА 

СУПСТИТУЦИЈА 

(57)  1  Апаратура конфигурирана за да се 

користи при третирање на тинитус, која што се 

состои од единица за обработка на звукот, 

тактилна единица и интерфејс меѓу нив, каде 

што: 

 

споменатата тактилна единица има низа од 

електрокожни стимулатори од кои што секој 

мо¬же да биде независно активиран за да 

предизвика тактилен стимул кај еден субјект, и 

влез за добивање на мноштво сигнали за 

активирање од споменатиот интерфејс и 

насочување на индивидуалните сигнали за 

активирање кон индивидуалните стимулатори; 

и 

споменатата единица за обработка на звукот се 

состои од: 

 

влез конфигуриран така да прима аудио сигнал; 

процесор на дигитални сигнали кој што може да 

го анализира споменатиот  аудио сигнал и да го 

генерира споменатото мноштво од сигнали кои 

го претставуваат спо-менатиот аудио сигнал со 

поделба на споменатиот аудио сигнал во серија 

на рамки во временски домен, вршејќи 

трансформација на секоја рамка за да генерира 

група коефициенти кои што ја претставуваат 
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споменатата рамка, и мапирајќи ја спомена-

тата група на коефициенти на група сигнали за 

активирање за да се применат на ни-зата; и 

излез конфигуриран така да го прима 

споменатото мноштво од сигнали за активи¬ра-

ње од споменатиот процесор на дигитални 

сигнали и да го внесе споменатото мношт¬во 

сигнали за активирање во споменатиот 

интерфејс. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/7088  

(11)  7732   (13) Т1 

(21)  2017/433   (22) 08/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  21/09/2001 EP14176300.3 

(97)  19/04/2017 EP2801618 

(73)  Academisch Ziekenhuis Leiden 

2333 ZA Leiden, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  van Deutekom, Judith Christina Theodora; 

Den Dunnen, Johannes Theodorus and Van 

Ommen, Garrit-Jan Boudewijn 

(54)  ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА 

ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОН ВО 

ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ 

(57)  1  Антисенс олигонуклеотид од 14 до 40 

нуклеотиди кои што содржат дел од hAON#23: 

5’-TGGCATTTCTAGTTTGG-3’ (НИЗА ИД БР: 18), 

при што споменатиот олигонуклеотид е 

способен да пре¬дизвика прескокнување на 

ексонот 51 на дистрофинот пре –mRNA во една 

клетка, каде што споме¬на¬тиот 

олигонуклеотид е комплементарен со дел од 

ексонот 51 и каде што споменатиот 

олиго¬нук¬леотид е способен за специфично 

мешање со низа за препознавање на кај 

споменатиот ексон.  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/82, H 04N 19/117  

(11)  7733   (13) Т1 

(21)  2017/434   (22) 08/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  05/04/2011 EP15191967.7 

(97)  07/06/2017 EP2999227 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro 

Yeongtong-gu 

Suwon-si 

Gyeonggi-do 16677, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and 

SHLYAKHOV, Nikolay 

(54)  ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА 

КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО КОМПЕНЗАЦИЈА 

ЗА ВРЕДНОСТ НА ПИКСЕЛ СПОРЕД ПИКСЕЛ 

ГРУПИТЕ, И ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА 

ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО ПОМОШ НА 

ИСТИТЕ 

(57)  1  Апаратура за декодирање на видео, 

апаратурата содржи: 

процесор којшто е конфигуриран за добивање, 

од податочен ток, информација околу типот на 

корекција на вредноста на пиксел и, кога 

информацијата околу типот на корекција на 

вредноста на пикселот индицира тип на опсег и 

граничен тип, добивање на множество на 

компензациски вредности од податочниот ток; 

компензатор на тип на опсег којшто е подесен 

за, кога информацијата околу типот на 

корекција на вредноста на пикселите индицира 

тип на опсег, додавање на компензациска 

вредност, од множеството на компензациски 

вредности, кон пиксел во опсег помеѓу 

пикселите на постоен блок, кадешто вкупниот 

дијапазон на вредности на пикселите е со 

минимална вредност од вредностите на 

пикселите до максимална вредност од 

вредностите на пикслеите, и секцијата којашто 

одговара на вкупниот дијапазон на вредности 

на пикселите е рамномерно поделена во 
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множество на опсези, опсегот е еден од 

множеството опсези, вредноста на пикселот е 

во дијапазон на вредности на пикселот кои 

одговараат на опсегот, множеството на 

компензациски вредности одговара на 

множеството на опсези и компензациски 

вредности кои одговараат на опсегот; и 

компензатор на граничен тип којшто е подесен 

за, кога информацијата околу типот на 

корекција на вредноста на пикселите индицира 

граничен тип, додавање на компензациска 

вредност, од множеството на компензациски 

вредности, кон пиксел којшто одговара на ниво 

на гранична вредност помеѓу пикселите на 

постоен блок, кадешто нивото на гранична 

вредост е одредено врз основа на тоа дали 

вредноста на пикселот (30) е поголема или 

помала од вредноста на соседните обновени 

пискели (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38) во 

вертикален, хоризонтален или дијагонален 

правец, множеството на компензациски 

вредности одговара на множеството на нивоа 

на гранични вредности, и компензациската 

вредност одговара на нивото на гранична 

вредност помеѓу множеството на нивоа на 

гранични вредности. 

  

, има уште 0 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/436, A 61K 31/5377, A 61K 9/00, A 

61K 38/17, A 61K 39/395, A 61K 31/573  

(11)  7734   (13) Т1 

(21)  2017/438   (22) 09/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  05/04/2006 EP06749324.7 

(97)  17/05/2017 EP1868635 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  HAGERTY, David and RUSNAK, James 
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(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН НА ИМУНИ 

НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО 

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ГРАФТ СО 

РАСТВОРЛИВ CTLA4 МУТАНТ 

 

 

 

(51)  F 26B 5/06, A 61K 9/19  

(11)  7735   (13) Т1 

(21)  2017/440   (22) 09/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  31/05/2012 EP12726998.3 

(97)  03/05/2017 EP2741740 

(73)  Merial, Inc. 

3239 Satellite Boulevard 

Bldg. 500 

Duluth, GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GENIN, Noel, Yves Henri Jean 

(54)  КОНЗЕРВИРАЊЕ НА БИОЛОШКИ 

ПРОИЗВОДИ СО ПОМОШ НА ВАКУУМ, 

ОСОБЕНО НА ВАКЦИНИ 

(57)  1  Постапка за витрификација на биолошки 

материјал којашто ги содржи чекорите на 

формулирање на течен биолошки препарат, со 

подложување на препаратот на контролирани 

промени на притисок и температура за да се 

редуцира влажната содржина на 

формулацијата за помалку од околу 5% од 

тежина, со што се витрифицира биолошкиот 

материјал; кадешто постапката понатаму ги 

содржи чекорите на: 

 

(a) додавање кон течниот препарат на 

активни билошки состојки, стабилизатори, 

коишто ја редуцираат или ја елиминираат 

штетата предизвикана со подложување на 

биолошките состојки на криогени средства за 

конзервирање, вклучувајќи  прилинг, 

витрификација, и сушење со смрзнување и 

опционално додавање на еден или повеќе 

адјуванси; 

(b) полнење на шишенца со биолошкиот 

препарат од чекор (a); 

(c) полнење на шишенца во контејнер со 

контролирана температура, кадешто  

температурата е помеѓу -15°C и 10°C, особено 

помеѓу -10°C и 5°C, и уште повеќе, особено 

околу 5°C; 

(d) редуцирање на воздушниот притисок во 

контејнерот со контролирана температурата се 

додека не се добие притисок во опсег од 15-30 

мбари; 

(e) одржување на притисокот добиен за време 

на чекор (d) за помеѓу 5 и 20 минути, особено 

помеѓу 10 и 15 минути, за да се дозволи 

температурата на производот да се 

стабилизира и да се дозволи на испарливи 

гасови, коишто вклучуваат карбонати, да бидат 

ослободени од билошкиот препарат, кадешто 

температурата во контејнерот останува околу 

4°C до околу 6°C, или околу 5°C за време на 

овој чекор; 

(f) намалување на воздушниот притисок во 

контејнерот до околу 4 до околу 7 мбари, или 

околу 5 мбари, за помеѓу околу 5 до околу 20 

минути; 

(g) одржување на притисокот од чекор (f) за 

околу 30 до околу 60 минути, којшто дозволува 

биолошки препарат да стане по концентриран; 

(h) покачување на температурата во 

контејнерот од негативна на позитивна 

температура (помеѓу околу 30°C до околу 50°C) 

во текот на помеѓу 45 и 85 минути или околу 60 

минути и држење на притисокот константен се 

до постигнување на околу 10°C до околу 20°C, 

или околу 15°C; 

(i) редуцирање на воздушниот притисок во 

контејнер до околу 1.5 до околу 4 мбари, или 
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околу 3 мбари, за да се забрза 

концентрирањето, и додека не се постигне 

температурата во контејнерот и одржи околу 

30°C за околу 30 минути до околу 90 минути, 

или 60 минути; 

(j) понатамошно редуцирање на притисокот до 

помеѓу околу 0.5 и околу 4.0 мбари, или околу 1 

мбар, и одржување на константен притисок 

додека не биде комплетирано пенењето; 

(k) понатамошно редуцирање на притисок до 

помеѓу околу 5 µбар и околу 100 µбар, или 

околу 25 µбар, додека температурата се 

одржува на околу 30°C за околу 400 до околу 

2400 или повеќе минути, се додека 

посакуваната влажност не се добие од помеѓу 

околу 0.5% до околу 15%, или околу 1% до 

околу 4%; 

(l) затварање на шишенцата во контејнер за 

сушење со смрзнување, со што се комплетира 

витрификацијата. 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 207/16, C 07D 401/06, C 07D 401/12, 

C 07D 401/14, C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 

07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 409/04, C 07D 

409/12, C 07D 413/12, C 07D 405/06  

(11)  7736   (13) Т1 

(21)  2017/448   (22) 13/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  04/02/2011 EP11702449.7 

(97)  25/04/2017 EP2534132 

(73)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel , CH 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  ZHANG, Jing; BARTKOVITZ, David Joseph; 

CHU, Xin-Jie;  DING, Qingjie; JIANG, Nan; LIU, 

Jin-Jun; ROSS, Tina Morgan and ZHANG, 

Zhuming 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ ПИРОЛИДИН-2-

КАРБОКСИМИДИ 
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(51)  C 07H 21/04, A 61K 48/00  

(11)  7737   (13) Т1 

(21)  2017/449   (22) 13/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  04/09/2012 EP12830346.8 

(97)  24/05/2017 EP2753364 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

Rahway, NJ 07065-0907, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FU, Tong-Ming; WANG, Dai and MEDI, 

Muneeswara Babu 

(54)  УСЛОВНО РАЗМНОЖУВАЊЕ НА 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУС КАКО ВАКЦИНА ЗА 

CMV 

(57)  1  Цитомегаловирус (CMV) кој што не е 

способен за условно размножување, кој што 

содржи: 

 

(a) пентамерен gH комплекс кој што содржи 

UL128, UL130, UL131, gH и gL; и 

(б) нуклеинска киселина која што шифрира 

фузиски протеин помеѓу есенцијален протеин и 

деста¬би¬лизирачки протеин, каде што 

есенцијалниот протеин е селектиран од групата 

која што се состои од IE1/2, UL51, UL52, UL79 и 

UL84 каде што дестабилизирачкиот протеин е 

или FK506-врзувачки протеин (FKBP) или FKBP 

дериват, каде што FKBP дериватот е FKBP кој 

што содржи една или повеќе аминокиселински 

замени селектирани од групата која што се 

состои од: F15S, V24A, H25R, F36V, E60G, 

M66T, R71G, D100G, D100N, E102G, K105I и 

L106P, и каде што есенцијалниот протеин од 

див тип не е повеќе присутен. 

  

, има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 10B 47/46, C 10B 47/06  

(11)  7738   (13) Т1 

(21)  2017/450   (22) 13/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  21/10/2013 EP13802858.4 

(97)  05/04/2017 EP2964726 

(73)  HEDVIGA GROUP, a.s. 

Husova 464 

738 01 Frýdek, Frýdek-Místek, CZ 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  CUBER, Petr and PULLMANOVÁ, Monika 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ГОРИВО КАКО ЕНЕРГЕНС 

(57)  1  Постапка за производство на гориво 

како енергенс кадешто јаглероден материјал се 

процесира по пат на термална декомпозиција 

без присуство на пламен, кога полнеж на 

материјал е поставен во шуплина во 

внатрешноста на мобилен контејнер и 

мобилниот контејнер е загрен во соодветен 

простор за загревање, додека одводот и 

цевката за гас (7) за одвод на гасови создадени 

преку термална декомпозиција е поврзан со 

мобилниот контејнер во барем некоја фаза на 

термална декомпозиција на полнежот и со 

негова помош гасовите создадени од полнежот 

се испраќаат на понатамошна обработка, и на 

крај кога тврдиот остаток, на пример 

карбонизираните честички коишто може да се 

употребат како гориво за погонување на 

машината, остануваат од полнежот на 

материјалот во мобилниот контејнер, се 

карактеризира со тоашто употребениот 

мобилен контејнер е притисен сад (1) со одвод 

за гас (5), којшто е затворен по вметнување на 

полнежот и поставување во единца за 

предзагревање (2), неговиот одвод за гас (5) е 

поврзан со цевка за гас (7) и пред и/или по 

наведеното поврзување, постоечкиот воздух со 

контингент на гасови се испушта од притисниот 

сад (1) низ одводот за гас (5) и со тоа 

овозможува, притисокот во притисниот сад (1) 

да се намали од 2 дo 5 kPa, притисниот сад (1) 

во состојба кога е поврзан со гасен цевовод (7) 

е претходно загрен на температура до 120 °C, 

кадешто ова предзагревање е изведено од 60 

до 120 минути и за време на овој временски 

период притисокот во поврзаниот гасен 

цевовод (7) се одржува на 2 дo 5 kPa и смесата 

на гас ослободена со помош на термална 

декомпозиција на полнежот во притисниот сад 

(1) е повлечена низ цевоводот (7) пришто 

одводот за гас (5) се затвора и исклучува, 

притисниот сад (1) во затворена состојба се 

преместува во друга единица, всушност кон 

единицата за подоцнежно загревање (3) 

кадешто проторијата се загрева на повисока 

температура, но не повисока од 550 °C и тука 

одводот за гас (5) на притисниот сад (1) и исто 

така е поврзан кон цевководот (7), овој одвод 

на гас (5) е отворен и притисниот сад (1) 

подоцна за загреваат максимално 180 минути, 

додека за време на овој период, притисокот во 

поврзаниот цевовод (7) се одржува на 2 to 5 

kPa и смесата од гас создадена во притисниот 

сад (1) е повлечена низ цевоводот (7).  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  E 01C 7/32  

(11)  7739   (13) Т1 

(21)  2017/455   (22) 14/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  08/09/2011 EP11863555.6 

(97)  22/03/2017 EP2698471 

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

No.288-48, Zhongzheng Rd. 

Shulin Dist. 

New Taipei City, TW and No.288-48, 

Zhongzheng Rd. 

Shulin Dist. 

New Taipei City, TW 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Chen, Ting-Hao 

(54)  ВОДО-ПРОПУСТЛИВ И ВОДО-

АПСОРБЛИВ ЕКОЛОШКИ ПЛОЧНИК 

(57)  1  Водо-пропустлив и водо-апсорблив 

плочник, се карактеризира со тоашто: 

 

плочникот е формиран од смеса на водо-

пропустлив материјал (41, 41a) и шупливи тела 

(42) коишто во основа се еднообразно 

помешани и дистрибуирани во водо-

пропустливиот материјал (41, 41a) такашто 

некои од шупливите тела (42) се поставени на 

површината на плочникот и делумно изложени 

надвор од водо-пропустливиот материјал, секое 

од шупливите тела (42) содржи сферно чаури 

во коишто низ отворите (43) тие се формираат. 

  

, има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07C 275/06, C 07C 275/26, C 07D 213/00

  

(11)  7740   (13) Т1 

(21)  2017/456   (22) 15/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  23/02/2012 EP12749383.1 

(97)  05/04/2017 EP2678017 

(73)  Helsinn Healthcare S.A. 

Via Pian Scairolo, 9 

6912 Lugano / Pazzallo, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PIETRA, Claudio; GIULIANO, Claudio; 

GARCIA RUBIO, Silvina and LI, Zhigang 

(54)  АСИМЕТРИЧНА УРЕА И НЕЈЗИНИ 

МЕДИЦИНСКИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) или негова 

фармацевтска прифатлива сол или негов адукт, 

 

  

кадешто: 

 

R е арил опционално супституиран со еден или 

повеќе независни R103 супституенти; 

R1 е избран од групата составена од 

хидроксиалкил, алкил, опционално 

супституиран со еден или повеќе независни 

R103 супституенти; 

R4 е избран од групата составена од алкил, 

арил, арилалкил, опционално супституиран со 

еден или повеќе независни R103 супституенти; 

или R4 е OR103; 

R6, R7, R8, R9 се избрани од групата составена 

од водород и алкил; 
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R103 е избран од групата составена од 

водород, цијано, -NO2, -OR104, хидрокси, 

амино, алкил, алкенил, циклоалкил, халоген, 

алкокси, алкоксиалкил, арил, арилалкил, 

хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, 

хетероарил, хетероарилалкил, -C(O)R104 -

C(O)OR104 -C(O)NR104R105, -NR104R105, -

NR104S(O)2R105,-NR104C(O)R105, -S(O)2R104 

, -SR104 и -S(O)2NR104R105, секој опционално 

независно супституирани со еден или повеќе 

независни R103 супституенти; и 

R104 и R105 се секој независно избрани од 

групата составена од водород, цијано, NO2, 

хидрокси, хидроксиалкил, амино, алкил, 

алкенил, циклоалкил, халоген, алкокси, 

алкоксиалкил, арил, арилалкил, 

хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, 

хетероарил и хетероарилалкил. 

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 47/36, A 01N 37/22  

(11)  7741   (13) Т1 

(21)  2017/457   (22) 16/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  26/12/2012 EP12818830.7 

(97)  10/05/2017 EP2797418 

(73)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 

Osaka-shi 

Osaka 550-0002, JP 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  YAMADA, Ryu; OKAMOTO, Hiroyuki and 

TERADA, Takashi 

(54)  ХЕРБИЦИДЕН СОСТАВ КОЈ ШТО 

СОДРЖИ НИКОСУЛФУРОН ИЛИ НЕГОВА СОЛ 

И S-МЕТОЛАХЛОР ИЛИ НЕГОВА СОЛ 

 

(57)  1  Хербициден состав кој што содржи, како 

активни состојки, (a) никосулфурон или негова 

сол, (б) S-метолахлор или негова сол, и (ц) 

најмалку еден член селектиран од групата која 

што се состои од тербутилазин, просулфурон, 

бициклопирон и нивни соли, каде што 

тежинскиот сооднос помеѓу (a) и (б) е во распон 

од 1:2.5 до 1:200, тежинскиот сооднос помеѓу 

(a) и (ц1) тербутилазин или него¬ва сол е во 

распон од 1:2.5 до 1:150, тежинскиот сооднос 

помеѓу (a) и (ц2) просулфурон или негова сол е 

во распон од 1:0.025 до 1:5, и тежинскиот 

сооднос помеѓу (a) и (ц3) бициклопирон или 

него¬ва сол е во распон од 1:0.25 до 1:15.    

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  E 03B 3/28  

(11)  7742   (13) Т1 

(21)  2017/458   (22) 16/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  06/02/2012 EP12706732.0 

(97)  22/03/2017 EP2675955 

(73)  LTA Corporation 

Goelet LLC 

425 Park Avenue 

New York, NY 10022, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GOELET, John 

(54)  СИСТЕМИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА ВОДА 

ОД ВОЗДУХ 
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(57)  1  Систем (100; 102; 103; 200; 202; 203) за 

екстракција на вода од воздух, којшто содржи: 

 

куќиште (110; 111; 210); и 

сунѓер (140; 260) поставен во рамките на 

внатрешниот простор дефиниран од куќиштето 

(110; 111; 210), сунѓерот вклучува материјал за 

апсорпција/адсорпција на вода со цел 

апсорпција/адсорпција на водената пара од 

воздушниот млаз во внатрешниот простор; и 

преса, се карактеризира со тоашто: 

 

куќиштето (110; 111; 210) содржи множество на 

отвори (120; 125; 171, 172) со кои се 

овозможува влез на воздушниот млаз во 

внатрешниот простор дефиниран од страна на 

куќиштето; и со тоашто пресата (150; 290) е 

поставена над сунѓерот (140; 260) и така 

конфигурирана за да го компресира сунѓерот со 

цел истиснување на водата од него.  

  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  E 03F 5/22  

(11)  7743   (13) Т1 

(21)  2017/459   (22) 19/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  11/06/2010 EP10290320.0 

(97)  31/05/2017 EP2281958 

(73)  KSB S.A.S 

92635 Gennevilliers Cedex, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Caigny, Michel 

(54)  СТАНИЦА ЗА ЦРПЕЊЕ НА ОТПАДНИ 

ВОДИ 

(57)  1  Станица за црпење на отпадни води, 

која што се состои од резервоар (1, 2) кој што 

има под¬ви¬жен капак (2), моторна пумпа (5) 

која што е сместена во резервоарот и не е 

фикси¬ра¬на за капа¬кот (2), и најмалку еден 

детектор на ниво (9, 12, 13) сместен во 
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резервоарот, што се ка¬рак¬те¬ри¬зи¬ра со: 

 

- клин (7) поставен на горната страна на дното 

(1) од резервоарот, 

- вертикална цевка (8) поставена врз или во 

клинот (7) и која што се протега нагоре до 

најмал¬ку едно ниво кое што е повисоко од 

максималното ниво за полнење на резервоа-

рот, a де¬текторот на нивото (9, 12, 13) е 

обесен на цевката (8), и 

- насочувачки кабел (15) фиксиран за дното (1) 

на резервоарот, кој што поминува од дното (1) 

до горниот дел на резервоарот паралелно со 

цевката и на кој што е замотан еден 

насочувачки прстен (16) и фиксиран за долниот 

дел на цевката. 

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 213/73, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, 

A 61P 29/00  

(11)  7744   (13) Т1 

(21)  2017/460   (22) 19/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  15/10/2013 EP13783363.8 

(97)  07/06/2017 EP2909175 

(73)  MACROPHAGE PHARMA LIMITED 

St. Stephens House 

Arthur Road 

Windsor, Berkshire SL4 1RU, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PINTAT, Stéphane; DAVIES, Stephen, John 

and MOFFAT, David, Festus, Charles 

(54)  терц-бутил N-[2-{4-[6-амино-5-(2,4-

дифлуоробензоил)-2-оксопиридин-1(2H)-ил]-

3,5-дифлуорофенил} етил)-L-аланинат, или 

негова сол, хидрат или растворувач 

(57)  1  Соединение коешто е: 

 

терц-бутил N-[2-{4-[6-амино-5-(2,4-

дифлуоробензоил)-2-оксопиридин-1(2H)-ил]-

3,5-дифлуорофенил} етил)-L-аланинат, 
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или негова фармацевтска прифатлива сол, 

хидрат или растворувач. 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/4184, A 61K 39/395, 

A 61P 35/00  

(11)  7745   (13) Т1 

(21)  2017/463   (22) 21/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  12/08/2010 EP10747168.2 

(97)  03/05/2017 EP2464382 

(73)  Roche Glycart AG 

Wagistrasse 18 

8952 Schlieren-Zuerich, CH 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  HERTING, Frank and KLEIN, Christian 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО 

АФУКОЗИЛИРАНО CD20 АНТИТЕЛО И 

БЕНДАМУСТИН 

 

 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 29/76, B 01J 37/02, F 

01N 3/035, F 01N 3/10, F 01N 3/20, F 02M 35/024

  

(11)  7746   (13) Т1 

(21)  2017/464   (22) 21/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  22/12/2009 EP09835738.7 

(97)  17/05/2017 EP2382031 

(73)  BASF Corporation 

Florham Park, NJ 07932, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BOORSE, R., Samuel; VOSS, E., Kenneth 

and DIETERLE, Martin 

(54)  СИСТЕМИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ 

И МЕТОДИ СО КАТАЛИЗИРАН SCR ФИЛТЕР 

И SCR КАТАЛИЗАТОР ПОСТАВЕН ПОДОЛУ 

 

(57)  1  Систем за третирање на емисии за 

третирање на протокот на издувни гасови од 

мотор кои што содржат почетна концентрација 

на NOx и честички, при што системот врши 

повратен притисок и конверзија на NOx, при 

што системот има: 

 

редуцирачки вбризгувач; 

филтер за честички кој што има прв SCR 

катализатор ефективен за конверзија на NOx 

поста¬вен подолу од редуцирачкиот вбризгувач 

и кој што има оптоварување во распон од 6.1 g/l 

(0.1 g/in3) и 109.0 g/l (1.8 g/in3) при што нема 

интервенирачки SCR катализатори поставени 

помеѓу моторот и филтерот за честички, каде 

што филтерот за честички е филтер за проток 

во форма на саќе кој што има мноштво ѕидови 

кои што се протегаат лонгитудинално, има 

порозност од 50 до 80 %, и каде што првиот 

SCR катализатор е поставен во ѕидовите од 

фил¬терот за честички; и 

проток низ супстрат наполнет со втор SCR 

катализатор ефективен за конверзија на NOx 

кој што е поставен подолу од филтерот за 

честички,  

 

каде што првиот SCR катализатор и вториот 
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SCR катализатор се различни, при што првиот 

SCR ката¬ли¬затор е одговорен за конверзија 

на NOx на повисоки температури на протокот 

на гас, а вториот SCR катализатор е одговорен 

за конверзија на NOx на пониски температури 

на протокот на гас, каде што вториот SCR 

катализатор има зеолит кој што содржи Cu и кој 

што ја има CHA структурата. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  A 01N 43/42, C 07D 213/68, C 07D 498/14, C 

07D 213/80, A 61K 31/44  

(11)  7747   (13) Т1 

(21)  2017/465   (22) 21/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  22/03/2011 EP11760040.3 

(97)  19/04/2017 EP2549870 

(73)  VIIV Healthcare Company 

Corporation Service Company 

2711 Centerville Road 

Suite 400 

Wilmington DE 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WANG, Huan; GOODMAN, Steven N; MANS, 

Douglas and KOWALSKI, Matthew 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

КАРБАМОИЛПИРИДОН ДЕРИВАТИ И 

ИНТЕРМЕДИАТИ 

(57)  1  Постапка којашто содржи поврзување на 

метил 3-{[2,2-бис(метилокси)етил]амино}-2-

[(метилокси)ацетил]- 2-пропеноат (формула I):  

 

  

 

со оксалатен естер со формула II:  
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во присуството на M+ -OR, кадешто R е алкил, 

арил, или бензил; и M+ е алкален метален 

катјон; за да се формира пиридинон со 

формула III: 

  

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/19, A 61K 47/12, A 61K 47/14, A 

61K 8/36, A 61K 8/365, A 61K 9/00, A 61M 35/00, 

A 61Q 17/00, A 61Q 3/00  

(11)  7748   (13) Т1 

(21)  2017/475   (22) 22/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  11/11/2010 EP10796170.8 

(97)  12/04/2017 EP2498752 

(73)  YouMedical B.V. 

Rijnsburgstraat 9-11, 8hg 

1059 AT Amsterdam, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  STAL, Robert, Sebastian 

(54)  СОСТАВ ЗА ЛОКАЛНА АПЛИКАЦИЈА, 

НЕГОВИ УПОТРЕБИ, АПЛИКАТОР И ОПРЕМА 

ВО ДЕЛОВИ 

(57)  1  Состав за лекувaњето на фунгални 

инфекции, којшто содржи: 

 

• барем една физиолошка прифатлива 

карбоксилна киселина којашто е способна за 

редуцирање на pH во кератинозно ткиво, 

особено нокти, на третирана личност под 4.5, 

особено во опсегот од 1.5 - 4.5, кадешто 

споменатата барем една карбоксилна киселина 

е избрана од групата составена од млечна 

киселина, малична киселина, тартаратна 

киселина, лимунска киселина, оцетна киселина, 

пропионска киселина, изопропионска киселина, 

оксална киселина, глутарна киселина, адипична 

киселина и гликолна киселина; и  

• физиолошки прифатлив носач којшто 

содржи барем еден C1-C4 алкил естер на 

млечна киселина 

 

и кадешто карбоксилната киселина е присутна 

во количина од барем 1% од тежината, и 

кадешто C1-C4 алкил естерот е присутен во 

количина од барем 50% од тежината на 

составот. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/00, A 

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

(11)  7749   (13) Т1 

(21)  2017/476   (22) 22/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  25/06/2010 EP14175887.0 

(97)  26/04/2017 EP2792677 

(73)  Galapagos NV 

Generaal De Wittelaan L11/A3 

2800 Mechelen, BE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Blanc, Javier and Menet, Christel Jeanne 

Marie 

(54)  НОВО СОЕДИНЕНИЕ КОРИСНО ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ И 

ВОСПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение во согласност со Формула I: 

 

 

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, за 

употреба во лекувањето, заштита или 

профилакса на остеоартритис, алергиска 

болест на дишните патишта или воспалителна 

болест на цревата. 

  

, има уште 4 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/501, 

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

(11)  7750   (13) Т1 

(21)  2017/479   (22) 23/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   
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(96)  06/02/2014 EP14703537.2 

(97)  26/04/2017 EP2953944 

(73)  Merck Patent GmbH 

Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JORAND-LEBRUN, Catherine; KULKARNI, 

Santosh and CROSIGNANI, Stefano 

(54)  ПИРИДАЗИНОН-АМИДНИ ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

  

 

кадешто 

Z означува група 

  

кадешто 

X е CH или N, 

Y е CH или N, 

 

Ra, Rc, R1 означува секоја независно H, Hal или 

A1, 

Rb е H или алкил 

A1 е разгранет или линеарен алкил којшто има 

1 до 12 C-атоми, кадешто еден или повеќе, 

какошто се 1 до 7, H атоми може да бидат 

заменети со Hal, ORb, COORb, CN или N(Rb)2 и 

кадешто еден или повеќе, особено 1 до 5 CH2-

групи може да бидат заменети со O, CO, NRb 

или S, SO, SO2, 1,2-, 1,3- или 1,4-фенилен, -

CH=CH- или -C≡C-, 

 

и  

Hal означува F, Cl, Br, I и фармацевтски 

употребливи растворувачи, соли и негови 

стереозиомери, вклучувајќи негови смеси во 

сите односи. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 08L 71/02, A 61P 35/00  

(11)  7751   (13) Т1 

(21)  2017/484   (22) 27/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  17/09/2004 EP04784560.7 

(97)  14/06/2017 EP1675622 

(73)  Nektar Therapeutics 

San Francisco CA 94158, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BENTLEY, Michael, D.; VIEGAS, Tacey, X.; 

ZHAO, Xuan and REN, Zhongxu 

(54)  ПОВЕЌЕСЛОЈНИ ПОЛИМЕРНИ 

ПРОЛЕКОВИ 

(57)  1  Повеќеслоен полимерен пролек кој што 

ја има структурата: 

 



 

 

М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и     79 | С т р а н а  

 

28 Февруари  2018 Гласник Бр.2/2018 

 

  

каде што n е во распон од 40 до 500. 

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 12C 12/00, C 12G 1/00, C 12G 3/04, A 61K 

9/00, A 61K 47/10, A 61K 31/045, A 61K 9/08  

(11)  7752   (13) Т1 

(21)  2017/485   (22) 27/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  20/08/2010 EP10810684.0 

(97)  07/06/2017 EP2467465 

(73)  Deuteria Beverages LLC 

Reno NV 89511, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CZARNIK, Anthony and MCKINNEY, Jeffrey 

(54)  АЛКОХОЛНИ СОСТАВИ СО НАМАЛЕН 

РИЗИК ОД АЦЕТАЛДЕХИДЕМИЈА 

(57)  1  Алкохолнен пијалак кој што содржи вода 

етанол и дополнителна компонента погодна за 

алкохол-ниот пијалак, каде што најмалку 5 

молски проценти од етанолот е деутериран 

алкохол ја има формулата 

 

  

 

каде што секој H може независно да биде 

водород или деутериум, каде што споменатата 

дополни¬тел¬на компонента е засладувач, 

средство за мирис, средство за вкус или сродно 

средство извлечено од варените или 

ферментирани состави од кои што е пијалакот 

произведен. 

  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 501/00, C 07K 9/00, A 61K 31/545, A 

61K 38/14  

(11)  7753   (13) Т1 

(21)  2017/486   (22) 27/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  06/03/2014 EP14717248.0 

(97)  03/05/2017 EP2968446 

(73)  Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC 

901, Gateway Boulevard 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LEE, Junning; ZHANG, Weijiang; CHEUNG, 

Ronnie; FILIPOV, Dimitar and GREEN, Jack 

(54)  ХИДРОХЛОРИДНИ СОЛИ НА 

АНТИБИОТСКО СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение со формула I:

 

 

  

 

кадешто x е во опсегот од 1 до 2. 

, има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 35/00, A 

61P 29/00  

(11)  7754   (13) Т1 

(21)  2017/487   (22) 27/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  03/03/2014 EP14711833.5 

(97)  19/04/2017 EP2964622 

(73)  Pharmacyclics LLC 

995 East Arques Avenue 

Sunnyvale, CA 94085, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PIMONT-GARRO, Anne and LETELLIER, 

Philippe 

(54)  НОВА АБЕКСИНОСТАТНА СОЛ, 

ПОВРЗАНА СО КРИСТАЛНА ФОРМА, 

ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ПОДГОТВУВАЊЕ И 

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО ГО 

СОДРЖАТ ИСТИОТ 

(57)  1  N-хидрокси-4-{2-[3-(N,N-

диметиламинометил)бензофуран-2-

илкарбониламино]етокси}бензамид тозилат или 

еден од неговите растворувачи.  

, има уште 17 патентни барања 

 

 

(51)  C 12N 15/13  

(11)  7755   (13) Т1 

(21)  2017/488   (22) 28/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  29/11/2001 EP14176605.5 

(97)  12/04/2017 EP2813582 

(73)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 

der Wissenschaften e.V. and Europäisches 

Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) 

Hofgartenstrasse 8 

80539 München, DE and Meyerhofstrasse 1 

69117 Heidelberg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Elbashir, Sayda; Lendeckel, Winfried; Wilm, 

Matthias; Tuschl, Thomas and Lührmann, 

Reinhard 

(54)  RNA интерференција посредувана од 

мали RNA молекули 

(57)  1  Изолирана двојна-верига на RNA 

молекула, кадешто секоја RNA верига има 

должина од 19-23 нуклеотиди, кадешто една 

верига има 3’-страничен дел од 1-3 нуклеотиди 

и една верига е со отворен крај, кадешто 

споменатата RNA молекула е способна за 

целна-специфична RNA интерференција.  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/16, A 61K 38/17, A 61K 38/26, A 

61P 3/00, A 61P 3/04, A 61P 3/10  

(11)  7756   (13) Т1 

(21)  2017/490   (22) 29/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  12/06/2012 EP12802005.4 

(97)  03/05/2017 EP2723367 

(73)  Indiana University Research and 

Technology Corporation 

518 Indiana Avenue 

Indianapolis, IN 46202, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  DIMARCHI, Richard, D. and SMILEY, David, 

L. 

(54)  ГЛУКАГОН/GLP-1 РЕЦЕПТОРНИ КО-

АГОНИСТИ 

(57)  1  Пептид којшто ја содржи 

аминокиселинската секвенца од: 

 

SEQ ID NO: 17. 

  

, има уште 10 патентни барања 
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(51)  E 02B 7/46, E 02B 7/20  

(11)  7757   (13) Т1 

(21)  2017/497   (22) 30/06/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  16/05/2013 EP13729974.9 

(97)  21/06/2017 EP2888414 

(73)  Hydroplus 

5 Cours Ferdinand de Lesseps 

92500 Rueil Malmaison, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KOVALEV, Stanislav Vasilyevich; 

ONIPCHENKO, Gertrud Fedorovich; ZYUZIN, 

Andrei Gennadievich and MATHIS, Nicolas 

François Daniel 

(54)  АВТОМАТСКИ ПРИЛАГОДЛИВ ВЕНТИЛ 

(57)  1  Вентил кој автоматски се прилагодува и 

соодветно менува помеѓу отворена и затворена 

положба и којшто содржи тело (1) способно за 

вртење околу хоризонтална оска (D, 15), телото 

(1) има: 

 

- резервоар (14), во основа поставен над оската 

(D, 15), 

- најмалку еден отвор за полнење (17) кој 

обезбедуба влез на водата за понење на 

резервоарот (14) и најмалку еден отвор за 

истекување (16) за празнење на резервоарот 

(14), 

- прва цевка (31) поврзана со отворот за 

полнење (17), и која има довод (62) поставена 

на повисока позиција во однос на отворот за 

полнење (17), без разлика дали вентилот е 

отворен или затворен, 

- и противтежа (13) под оската (D, 15) во 

затворена положба на вентилот, 

 

се карактеризира со тоашто: 

 

- првата цевка (31) е одвоена од телото (1), 

првата цевка (31) е поврзана со отворот за 

полнење (17) кога вентилот е затворен и не е 

поврзан кога вентилот е отворен со вртење на 

телото (1), 

 

вентилот содржи втора цевка (41) одвоена од 

телото (1), поврзана со отворот за полнење (17) 

кога вентилот е отворен и не е поврзан кога 

вентилот е затворен со вртење на телото (1), 

втората цевка (41) има доводот(72) поставена 

на пониска позиција во однос на доводот (62) 

на првата цевка (31) и на повисока позиција во 

однос на хоризонталната оска (D, 15). 

  

, има уште 5 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61K 

31/7115, A 61K 31/7125, A 61P 25/00  

(11)  7758   (13) Т1 

(21)  2017/499   (22) 03/07/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  23/04/2013 EP13720617.3 

(97)  07/06/2017 EP2841578 

(73)  BioMarin Technologies B.V. 

2333 CH Leiden, NL 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DE VISSER, Peter Christian and MULDERS, 

Susan Allegonda Maria 

(54)  RNA МОДУЛИРАЧКИ 

ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ СО ПОДОБРЕНИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

НЕВРОМУСКУЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

(57)  1  Олигонуклеотид кој што се состои од 2’-

O-метил RNA нуклеотидни остатоци, кој што 

има столб каде што сите фосфат половини се 

заменети со фосфоротиоат половини при што 

споменатиот оли¬гонуклеотид има основна 

низа која што се состои од (XYG)7 каде што 

секој X е 5-метилцитозин, а се¬кој Y е урацил 

(НИЗА ИД БР:90). 

 

  

, има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07D 513/04, C 07D 403/10, 

A 61K 31/513, A 61K 31/517, A 61K 31/522, A 

61K 31/429, A 61P 37/00, A 61P 29/00  

(11)  7759   (13) Т1 

(21)  2017/500   (22) 03/07/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  25/06/2014 EP14740094.9 

(97)  14/06/2017 EP3013814 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company 

Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DELUCCA, George V.; TINO, Joseph A.; 

SRIVASTAVA, Anurag S.; KO, Soo Sung; 

GALELLA, Michael A.; LANGEVINE, Charles M.;  

LIU, Qingjie; BATT, Douglas G.; WATTERSON, 

Scott Hunter; SHI, Qing and BERTRAND, Myra 

Beaudoin 

(54)  Супституирани соединенија на 

тетрахидрокарбазол и карбазол 

карбоксамид корисни како инхибитори на 

киназите 

 

 

 

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

(11)  7641   (13) Т1 

(21)  2017/602   (22) 08/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201261728390P  20/11/2012  US and 

US201361774087P  07/03/2013  US 

(96)  18/11/2013 EP13857477.7 

(97)  21/06/2017 EP2922549 

(73)  GlaxoSmithKline LLC 



 

 

86 | С т р а н а   М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

Corporation Service Company 251 Little Falls 

Drive Wilmington, Delaware 19808, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  COE, Diane Mary and SMITH, Stephen Allan 

(54)  НОВИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формула (I), или негова 

сол: 

 

 

кадешто: 

 

R1 е n-C4-6 алкил или C1-2 алкоксиC1-2алкил-; 

R2 е водород или метил; 

секој R3 е хидрокси, хало или n-C1-3алкил; 

m е цел број којшто има вредност од 2 до 4; 

n е цел број којшто има вредност од 0 до 3; 

p е цел број којшто има вредност од 0 до 2. 

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  H 04L 29/06  

(11)  7643   (13) Т1 

(21)  2017/603   (22) 09/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  13/05/2015 EP15167489.2 

(97)  21/06/2017 EP3093786 

(73)  Spotify AB 

Birger Jarlsgatan 61 113 56 Stockholm, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Afzelius, Jens 

(54)  АВТОМАТСКО ЛОГИРАЊЕ НА ВЕБ САЈТ 

СО ПОМОШ НА АПЛИКАЦИЈА 

(57)  1  Постапка која се изведува во радио уред 

(1) за олеснување на логирање на веб сајт, 

постапката содржи: 

 

со помош на веб пребарувач (23) во радио 

уредот, симнување (S1) веб страница (B) од веб 

сајтот  веб серверот (5) на кој што е поставен 

веб сајтот; 

прием (S2), на апликација (22) на сервис 

провајдер (4), барање за логин (D) од веб 

серверот (5), барањето за логине содржи 

барање за информација за логин на веб сајтот; 

како одговор на применото (S2) барање за 

логин (D) и со помош на апликацијата (22), 

автоматско испраќање (S4) барање за логин од 

токен (E) кон сервер на сервисниот провајдер 

(4); 

од серверот на сервисниот провајдер (4), прием 

(S5) во апликацијата (22) на одговор за логин 

од токен (F) којшто содржи логин од токен; и 

кон веб серверот (5), аппликацијата (22) 

испраќа (S6) порака со информација за логин 

(G) којашто го содржи лигонот доделен од 

токен. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/519, 

A 61K 31/501, A 61K 31/4985, A 61K 31/5377, A 

61P 35/00  

(11)  7644   (13) Т1 

(21)  2017/604   (22) 09/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20120192987  16/11/2012  -- 

(96)  15/11/2013 EP13789833.4 

(97)  05/07/2017 EP2925761 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ENGELHARDT, Harald; SMETHURST, 

Christian and GIANNI, Davide 

(54)  ТРИАЗОЛОПИРАЗИНИ КАКО BRD4 

ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК 

(57)  1  Соединение со формула (I)  

  

 кадешто,   

  R1 е -C1-3 алкил или -C1-3 

халоалкил;  

  R2 е избран од -NHR4, -C1-5 

алкил, -C1-5халоалкил, халоген и -S-C1-

3алкил;  

R3 е 5-12 член хетероарил, којашто група е 

супституирана со -X-R10 и опционално потоа е 

супституирана со една или повеќе групи 

независно избрани од R9;  

R4 е избран од -C1-5алкил и 5-12 член 

хетероциклоалкил, којшто хетероциклоалкил 

може да биде опционално супституиран со една 

или повеќе групи независно избрани од R5;  

  R5 е избран од -C1-5алкил, -C1-
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5халоалкил и -C1-3алкилен-O-C1-3алкил;  

R9 е избран од -C1-5алкил, -O-C1-5алкил, -

N(C1-5алкил)2, халоген, -C1-3алкилен-O-C1-

3алкил, -C1-5алкилен- N(-C1-5алкил, -C1-

5алкил), 5-12 член хетероциклоалкил, кадешто 

хетероциклоалкил групата може да биде 

опционално супституирана една или повеќе 

групи независно избрани од =O, -C1-3алкил, 

или  

R9 е избран од -C6-10арил и 5-12 член 

хетероарил, кадешто арилот и хетероарилните 

групи може да бидат опционално и независно 

супституирани со една или повеќе групи 

независно избрани од халоген, -C1-3алкил, -O-

C1-3алкил, -C1-3халоалкил, -O-C1-3халоалкил, 

-N(C1-5алкил, C1-5алкил) и -NH-C1-5алкил;  

X е -C1-3алкилен- или -O;  

R10 е -C6-10арил или 5-12 член хетероарил, 

секоја од тие групи може да бидат опционално 

супституирани со една или повеќе групи 

независно избрани од халоген, -C1-3алкил, -O-

C1-3алкил, -C1-3халоалкил, -O-C1-3халоалкил; 

 

кадешто соединенијата со формула (I) може да 

бидат опционално присутни во формата на 

соли.  

  

, има уште 32 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 38/00, A 61K 38/16, A 61K 38/48, A 

61K 38/55, A 61K 38/57, A 61P 31/00  

(11)  7667   (13) Т1 

(21)  2017/605   (22) 09/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201361791399P  15/03/2013  US 

(96)  17/03/2014 EP14762343.3 

(97)  28/06/2017 EP2968434 

(73)  Shire Viropharma Incorporated 

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  GALLAGHER, Cynthia; RUDDY, Stephen 

and MANNING, Mark, Cornell 

(54)  C1-ИНХ КОМПОЗИЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

ВО ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА 

НАСЛЕДЕН АНГИОЕДЕМ (HAE) 

(57)  1  1. Композиција која содржи 

најмалку еден C1 естераза инхибитор при што 

најмалку еден C1 естераза инхибитор е 

присутен на 400U/ml или повеќе за употреба во 

лекување, инхибиција, или спречување на 

наследен ангиоедем (HAE) и при што 

споемнатата композиција се дава субкутно.  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

 

(51)  E 04C 3/32, B 21D 3/14, B 21D 47/01  

(11)  7668   (13) Т1 

(21)  2017/606   (22) 09/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  DE102009039710  28/08/2009  DE 

(96)  12/08/2010 EP10752278.1 
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(97)  02/08/2017 EP2470315 

(73)  Vallourec Deutschland GmbH 

40472 Düsseldorf, DE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  HELTEN, Burkhard; TRAPP, Nicolas; ARZT, 

Norbert and SCHMITZ, Thorsten 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛО ВАЛАН ШУПЛИВ ПРОФИЛ СО МАЛИ 

РАДИУСИ НА ИВИЦИ 

(57)  1  1. Постапка за производство на топло 

валан шуплив прoфил од челик со правоаголен 

миликвадратен пресек при што во суштина прво 

се произведува тркалезен примерок во облик 

на цевка произведен со бесшевно топло 

валање или заварување на ладно, со 

дефиниран називен надворешен пречник, а 

потоа тој на температура на деформирање се 

деформира во шуплив профил со потребен 

попречен пресек и видлива ивица. C1 и C2 на 

шупливиот профил имаат вреднотс ≤ 1,5 x t (t = 

дебелина на ѕидот), назначен со тоа што за 

зададениот попречен пресек на профилот 

цевкаст примерок се воведѕва во машината за 

валање има називен надворешен пречник кој се 

пресметува од степенот на намалување на 

цевкастиот примерок кој е потребно да се 

достигне и димензијата на шупливиот профил 

кој треба да се добие при што степенот на 

намалување е во опсег од -2% до -13% и се 

пресметува со следната формула: 

степен на намалување R [%] = [(2 x (H+B)) - π x 

D] x 100%/[2 x (H + B)], при што за должините на 

видливи ивици C1 и C2 на шупливиот пофил ≤ 

1,0 x t степена на намалување на цевкастиот 

примерок е < -2,2 до -4%, додека за должините 

на видливи ивици C1 и C2 на шупливиот 

профил a≤ 0,6 x t степен на намалување на 

цевкастиот примерок е < -4,0 %, кадешто  H = е 

височина на шупливиот профил во mm, B = е 

ширина на шупливиот профил во mm и D = 

попречен пресек на топлиот цевкаст примерок 

пред почеток на валање во mm.  

  

, има уште 1 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 

12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 

45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00  

(11)  7665   (13) Т1 

(21)  2017/608   (22) 10/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20050025657  24/11/2005  -- 

(96)  24/11/2006 EP10011776.1 

(97)  21/06/2017 EP2311879 

(73)  Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

vertreten durch den Präsidenten and Ganymed 

Pharmaceuticals GmbH 

Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE and An der 

Goldgrube 12 55131 Mainz, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk; 

Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg, 

Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja 

Kristina and Thiel, Philippe 

(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ 

КЛАУДИН-18 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК 

(57)  1  Моноклонално антитело коeшто има 

способност за врзување за CLD18A2 и 

посредување во убивaње на клетки коишто 

изразуваат CLD18A2, кадешто антителото се 

врзува за епитоп локализиран на CLD18A2-

јамка1 или CLD18A2-јамкаD3 и кадешто 

убивањето е предизвикано со врзување на 

антителото со CLD18A2 којшто е изразен од 

споменатите клетки, кадешто споменатото 

антитело содржи комплет од комплементарни-

определувачки региони CDR1, CDR2 и CDR3 



 

 

90 | С т р а н а   М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

избрани од следните (i) до (ix): 

 

(i) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 115, 

CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 115, CDR3: 

позиции 116-125 од SEQ ID NO: 115, VL: CDR1: 

позиции 49-53 од SEQ ID NO: 122, CDR2: 

позиции 71-73 од SEQ ID NO: 122, CDR3: 

позиции 110-118 од SEQ ID NO: 122, 

(ii) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 116, 

CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 116, CDR3: 

позиции 116-126 од SEQ ID NO: 116, VL: CDR1: 

позиции 47-58 од SEQ ID NO: 121, CDR2: 

позиции 76-78 од SEQ ID NO: 121, CDR3: 

позиции 115-123 од SEQ ID NO: 121, 

(iii) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 

117, CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 117, 

CDR3: позиции 116-124 од SEQ ID NO: 117, VL: 

CDR1: позиции 47-52 од SEQ ID NO: 123, CDR2: 

позиции 70-72 од SEQ ID NO: 123, CDR3: 

позиции 109-117 од SEQ ID NO: 123, 

(iv) VH: CDR1: позиции 44-51 од SEQ ID NO: 

119, CDR2: позиции 69-76 од SEQ ID NO: 119, 

CDR3: позиции 115-125 од SEQ ID NO: 119, VL: 

CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 126, CDR2: 

позиции 76-78 од SEQ ID NO: 126, CDR3: 

позиции 115-122 од SEQ ID NO: 126, 

(v) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 118, 

CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 118, CDR3: 

позиции 116-126 од SEQ ID NO: 118, VL: CDR1: 

позиции 47-58 од SEQ ID NO: 125, CDR2: 

позиции76-78 од SEQ ID NO: 125, CDR3: 

позиции 115-123 од SEQ ID NO: 125, 

(vi) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 

120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, 

CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: 

CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 124, CDR2: 

позиции 76-78 од SEQ ID NO: 124, CDR3: 

позиции 115-123 од SEQ ID NO: 124, 

(vii) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 

120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, 

CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: 

CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 127, CDR2: 

позиции 76-78 од SEQ ID NO: 127, CDR3: 

позиции 115-123 од SEQ ID NO: 127, 

(viii) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 

120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, 

CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: 

CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 128, CDR2: 

позиции 76-78 од SEQ ID NO: 128, CDR3: 

позиции 115-123 од SEQ ID NO: 128, и 

(ix) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 

120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, 

CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: 

CDR1: позиции 47-52 од SEQ ID NO: 129, CDR2: 

позиции 70-72 од SEQ ID NO: 129, CDR3: 

позиции 109-117 од SEQ ID NO: 129,  

 

и кадешто споменатото моноклонално антитело 

содржи тешка низа на варијабилен регион (VH) 

и лесна низа на варијабилен регион (VL) секоја 

составена од три CDRs. 

  

, има уште 36 патентни барања 
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(51)  B 66B 23/24, B 66B 23/22  

(11)  7645   (13) Т1 

(21)  2017/609   (22) 11/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  AT822011  20/01/2011  AT 

(96)  22/12/2011 EP11805744.7 

(97)  02/08/2017 EP2665672 

(73)  Innova Patent GmbH 

Konrad-Doppelmayr-Strasse 1 6922 Wolfurt, AT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  VLASAK, Pavel 

(54)  РАКОФАТ ЗА ПОДВИЖНА ПАТЕКА 

 

 

 

(51)  C 07D 405/12, C 07D 403/06, C 07D 401/12, 

C 07D 233/90, C 07D 233/64, C 07D 413/06, A 

61K 9/06, A 61K 9/08, A 61K 9/10, A 61K 9/20, A 

61K 9/48, A 61K 9/00, A 61K 47/38, A 61K 45/06, 

A 61K 31/4439, A 61K 31/4178, A 61K 31/417, A 

61K 31/4172  

(11)  7648   (13) Т1 

(21)  2017/610   (22) 11/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  JP2010062155  18/03/2010  JP 

(96)  14/03/2011 EP11756249.6 

(97)  19/07/2017 EP2548871 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-

8426, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  NAGATA, Tsutomu; INOUE, Masahiro; 

ASHIDA, Yuka; NOGUCHI, Kengo and ONO, 

Makoto 
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(54)  Циклоалкил-супституиран дериват на 

имидазол 

(57)  Соединение претставено со општата 

формула (I) или негова фармацевтски 

прифатлива сол: 

 

 

каде што A претставува C3 до C12 циклоалкил 

група која може да биде супституирана со една 

до три идентични или различни групи избрани 

од флуоро група, хидрокси група, C1 до C6 

алкил група, C1 до C6 алкокси група, арилокси 

грипа, и хетероциклилокси група; R1, R2, и R3 

секој независно претставува водороден атом, 

флуоро група, или C1 до C6 алкил група; R4 

претставува водороден атом или пролек група; 

и Y ја претставува групата: -CH2-CHR5-CH2-

NHR6 во која R5 претставува водороден атом, 

C1 до C6 алкил група, или C1 до C6 алкокси 

група, и R6 претставува водороден атом или 

пролек група; -O-CHR7-CH2-NHR8 во која R7 

претставува водороден атом, C1 до C6 алкил 

група, или C1 до C6 алкокси група, и R8 

претставува водороден атом или пролек група; 

или 

 

каде што R9 претставува водороден атом или 

пролек група, и * го претставува местото за 

супституција, каде што пролек групата 

претставена со R4 е 

[(изопропоксикарбонил)окси]етил група; C1 до 

C6 алкил група која може да биде 

супституирана со една до три идентични или 

различни групи избрани од C2 до C6 

алканоилокси група, (C3 до C6 

циклоалкил)карбонилокси група, и арил група; 

или хетероциклилалкил група која може да 

биде  супституирана со една до три идентични 

или различни групи избрани од оксо група и C1 

до C6 алкил група; и каде што пролек групата 

претставена со R6, R8, или R9 е C1 до C6 

алканоил група која може да биде  

супституирана со една до три идентични или 

различни групи избрани од амино група, 

халогена група, хидрокси група, карбокси група, 

карбамоил група, C1 до C6 алкокси група, арил 

група, и хетероциклил група; (C1 до C6 

алкокси)карбонил група која може да биде  

супституирана со една до три идентични или 

различни групи избрани од C1 до C6 алкил 

група, C2 до C6 алканоилокси група, (C3 до C6 

циклоалкил)карбонилокси група, и арил група; 

или хетероциклилалкилоксикарбонил група која 

може да биде  супституирана со една до три 

идентични или различни групи избрани од оксо 

група и C1 до C6 алкил група. 

, има уште  патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 493/04, C 07D 307/06  

(11)  7673   (13) Т1 

(21)  2017/611   (22) 11/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20020076929  16/05/2002  -- 

(96)  16/05/2003 EP14168686.5 

(97)  12/07/2017 EP2767539 

(73)  Janssen Sciences Ireland UC 

Eastgate Village, Eastgate Little Island, County 

Cork, IE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  Wigerinck, Piet Bert Paul; Vermeersch, Hans 

Wim Pieter; Thone, Daniel Joseph Christiaan and 

Janssens, Luc Donné Marie-Louise 

(54)  ПСЕУДОПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА HIV 

ПРОТЕАЗЕН ИНХИБИТОР 

(57)  1  Етанолат псеудополиморф на 

(3R,3aS,6aR)-хексахидрофуро[2,3-b]фуран-3-ил 

(1S,2R)-3-[[(4-

аминофенил)сулфонил](изобутил)амино]-1-

бензил-2-хидроксипропилкарбамат, за употреба 

како лек.  

, има уште 16 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 

215/227, C 07D 263/58, C 07D 417/12, C 07F 

9/6558, A 61K 31/497  

(11)  7672   (13) Т1 

(21)  2017/612   (22) 11/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US220480P  25/06/2009  US and 

US293087P  07/01/2010  US 

(96)  24/06/2010 EP10792677.6 

(97)  21/06/2017 EP2445502 

(73)  Alkermes Pharma Ireland Limited 

Dublin 4, IE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  REMENAR, Julius, F.; BLUMBERG, Laura, 

Cook and ZEIDAN, Tarek, A. 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОЛОШКИ И 

ПСИХОЛОШКИ ПОРЕМЕТУВАЊА 

 

(57)  1  Соединение претставено со Формула V, 

XVIII, X или XIII: 

 

 

  

Формула (V)  
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Формула (XVIII) 

 Формула (X) 

 

Формула (XIII) 

 

или негови геометриски изомери, енантиомери, 

диастереомери, рацемати, фармацевтски 

прифат¬ливи соли и нивни солвати, 

 

каде што ------------ претставува единечна или 

двојна врска; 

w е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11. 

R5 е селектиран од -CH(R10)C(O)OR20, -

CH(R10)-C(O)R20, -CH(R10)-OC(O)NR20R21, -

(CH(R10))-OPO3MY, -(CH(R10))-

OP(O)(OR20)(OR21), 
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И 
 

 
 
 
 
 
каде што z е 1, 2, 3, 4, 5, 6, или 7; 

секој R20 и R21 е независно селектиран од 

водород, алифатик, заменет алифатик, арил 

или заменет арил; 

Y и M се истите или различни и секој е 

моновалентен катјон; или M и Y заедно се 

двовален-тен катјон; 

секој x и y е независно цел број помеѓу 0 и 30, 

каде што R100, R101 и R103 се независно 

селектирани од водород, халоген, 

незадолжително за¬ме¬нет C1-C8 алкил, 

незадолжително заменет C2-C8 алкенил, 

незадолжително заменет C2-C8 ал¬ки¬нил, 

незадолжително заменет C3-C8 циклоалкил, 

незадолжително заменет C1-C8 алкокси, 

незадолжително заменет C1-C8 алкиламино и 

незадолжително заменет C1-C8 арил; 

R105, R106 и R107 се независно селектирани 

од водород, халоген, незадолжително заменет 

C1-C24 алкил, незадолжително заменет C2-C24 

алкенил, незадолжително заменет C2-C24 

алкинил, неза¬должително заменет C3-C24 

циклоалкил, незадолжително заменет C1-C24 

алкокси, неза¬должително заменет C1-C24 

алкиламино и незадолжително заменет C1-C24 

арил; 

 

R10 е водород, халоген, алифатик, заменет 

алифатик, арил или заменет арил; и 

каде што "заменет" се однесува на замената на 

еден или повеќе водородни радикали во 

дадена струк¬тура со радикалот на 

специфициран супституент селектиран од хало, 

алкил, алкенил, алкинил, арил, хетероциклил, 

тиол, алкилтио, арилтио, алкилтиоалкил, 

арилтиоалкил, алкилсулфонил, 

алкил¬сулфонилалкил, арилсулфонилалкил, 

алкокси, арилокси, arалкокси, аминокарбонил, 

алкиламино¬кар¬бонил, ариламинокарбонил, 

алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, 

халоалкил, амино, трифлуо¬ро¬метил, цијано, 

нитро, алкиламино, ариламино, 

алкиламиноалкил, ариламиноалкил, 

аминоалкил¬амино, хидрокси, алкоксиалкил, 

карбоксиалкил, алкоксикарбонилалкил, 

аминокарбонилалкил, ацил, 
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аралкоксикарбонил, карбоксилна киселина, 

сулфонска киселина, сулфонил, фосфонска 

кисе¬ли¬на, хетероарил, хетероциклик, и 

алифатик, има уште 20 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

  

(11)  7646   (13) Т1 

(21)  2017/613   (22) 14/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP11180129  06/09/2011  --; EP11182440  

23/09/2011  -- and EP12179902  09/08/2012  -- 

(96)  05/09/2012 EP12761564.9 

(97)  31/05/2017 EP2758401 

(73)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GNOTH, Mark, Jean; LIENAU, Philip; 

SCHOLZ, Arne; BÖMER, Ulf; ZORN, Ludwig; EIS, 

Knut; PÜHLER, Florian; GÜNTHER, Judith and 

HITCHCOCK, Marion 

(54)  АМИНО-СУПСТИТУИРАНИ 

ИМИДАЗОПИРИДАЗИНИ 

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

  

 

 во кое : 

R1 претставува линеарна C2-C6-алкил-, 

линеарна C1-C6-алкил-O-линеарна C1-C6-

алкил-, разгранета C3-C6-алкил-, C3-C6-

циклоалкил, линеарна C1-C6-алкил-C3-C6-

циклоалкил- или C3-C6-циклоалкил-линеарна 

C1-C6-алкил- група што е опционално 

супституирана, еднаш или повеќе пати, 

независно една од друга, со супституент 

одбран од: 

халоген атом, -CN, C1-C6-алкил-, C1-C6-

халоалкил-, C2-C6-алкенил-, C2-C6-алкинил-, 

C3-C10-циклоалкил- што е опционално 

поврзана како спиро, 3- до 10-члена 

хетероциклоалкил што е опционално поврзана 
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како спиро, арил-, арил што е опционално 

супституирана еднаш или повеќе пати 

независно една од друга со R, хетероарил-, 

хетероарил- што е опционално супституирана 

еднаш или повеќе пати независно една од 

друга со R, -C(=O)NH2, -C(=O)N(H)R', -

C(=O)N(R')R",               - C(=O)OH, -C(=O)OR', -

NH2, -NHR', -N(R')R", -N(H)C(=O)R', -

N(R')C(=O)R',              - N(H)S(=O)R', -

N(R')S(=O)R', -N(H)S(=O)2R', -N(R')S(=O)2R', -

N=S(=O)(R')R",              -OH, C1-C6-алкокси-, C1-

C6-халоалкокси-, -OC(=O)R', -OC(=O)NH2,                                

-OC(=O)NHR', - OC(=O)N(R')R", -SH, C1-C6-

алкил-S-, -S(=O)R', -S(=O)2R',                      -

S(=O)2NH2, -S(=O)2NHR', - S(=O)2N(R')R" група;  

  

претставува: 

  

група; 

каде што * ја означува точката на прикачување 

на наведената група со остатокот од 

молекулот; и 

R3 претставува супституент одбран од: 

халоген атом, -CN, C1-C6-алкил-, C1-C6-

халоалкил-, C2-C6-алкенил-, C2-C6-алкинил-, -

C(=O)R', -C(=O)NH2, -C(=O)N(H)R', -

C(=O)N(R')R", -NH2, -NHR',                 -N(R')R", -

N(H)C(=O)R', -N(R')C(=O)R', -N(H)C(=O)NH2, -

N(H)C(=O)NHR',                   -N(H)C(=O)N(R')R", -

N(R')C(=O)NH2, -N(R')C(=O)NHR', -

N(R')C(=O)N(R')R",                -N(H)C(=O)OR', -

N(R')C(=O)OR', -NO2, -N(H)S(=O)R', -

N(R')S(=O)R',                          -N(H)S(=O)2R', -

N(R')S(=O)2R', - N=S(=O)(R')R", -OH, C1-C6-

алкокси-, C1-C6-халоалкокси-, -OC(=O)R', -SH, 

C1-C6-алкилS-, -S(=O)R', -S(=O)2R', -

S(=O)2NH2,               -S(=O)2NHR', -

S(=O)2N(R')R", -S(=O)(=NR')R" група; 

R претставува супституент одбран од: 

халоген атом, -CN, C1-C6-алкил-, C1-C6-

халоалкил-, C2-C6-алкенил-, C2-C6-алкинил-, 

C3-C10-циклоалкил-, 3- до 10-члена 

хетероциклоалкил-, арил-, хетероарил-, - 

C(=O)R', -C(=O)NH2, -C(=O)N(H)R' ,-

C(=O)N(R')R", -C(=O)OR',               -NH2, -NHR', - 

N(R')R", -N(H)C(=O)R', -N(R')C(=O)R', -

N(H)C(=O)NH2,                          -N(H)C(=O)NHR', 

- N(H)C(=O)N(R')R", -N(R')C(=O)NH2, -

N(R')C(=O)NHR',                   -N(R')C(=O)N(R')R", - 

N(H)C(=O)OR', -N(R')C(=O)OR', -NO2, -

N(H)S(=O)R',                   -N(R')S(=O)R', -

N(H)S(=O)2R', - N(R')S(=O)2R', -N=S(=O)(R')R", -

OH, C1-C6-алкокси-, C1-C6-халоалкокси-, -

OC(=O)R', -OC(=O)NH2, -OC(=O)NHR',                          

-OC(=O)N(R')R", -SH, C1-C6-алкил-S-, -S(=O)R', 

-S(=O)2R', -S(=O)2NH2,                          -

S(=O)2NHR', -S(=O)2N(R')R", -S(=O)(=NR')R" 

група; 

R' и R” претставуваат, независно едно од друго, 

супституент одбран од: 

C1-C6-алкил-, C1-C6-халоалкил-; 

n претставува цел број од 0, 1, 2, 3, 4 или 5; 

или негов стереоизомер, таутомер, N-оксид, 

хидрат, солват, или сол, или мешавина од 

истите. 

  

, има уште 25 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/435, A 61K 38/16  

(11)  7671   (13) Т1 

(21)  2017/614   (22) 14/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US301615P  04/02/2010  US 

(96)  04/02/2011 EP11740464.0 

(97)  31/05/2017 EP2531206 

(73)  Morphotek, Inc. 

Exton, PA 19341 , US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SENTISSI, Abdellah and JACOBY, Douglas, 

B. 

(54)  ХЛОРОТОКСИН ПОЛИПЕПТИДИ И 

КОНЈУГАТИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Хлоротоксин полипептид кој што нема 

повеќе од еден  лизин каде што хлоротоксин 

полипепти-дот има најмалку 85 % целокупна 

идентичност на низата со НИЗА ИД БР: 1 и каде 

што хлоротоксин полипептидот се врзува 

селективно за туморозна клетка.  

, има уште 24 патентни барања 

 

 

(51)  C 12M 1/00, C 12N 1/02  

(11)  7670   (13) Т1 

(21)  2017/615   (22) 14/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  CZ20130000456  14/06/2013  CZ 

(96)  06/05/2014 EP14728812.0 

(97)  31/05/2017 EP3008162 

(73)  Metacell, S.r.o. 

Erbenova 783/29 70300 Ostrava, CZ 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BOBEK, Vladimir and KOLOSTOVA, Katarina 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА 

СПОРАДИЧНИ КЛЕТКИ ОД ТЕЛЕСНИ 

ТЕЧНОСТИ И АПАРАТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

СПОМЕНАТАТА ПОСТАПКА 

(57)  1  Употреба на постапка за одвојување на 

спорадични клетки, присутни во телесната 

течност кај пациент, со нивно зафаќање на 

филтер мембрана којашто има отвори помали 

од дијаметарот на клетките, во коишто од 

спорадичните клетки присутни во споменатата 

телесна течност присутни на првата страна од 

филтер мембраната, телесната течност 

ослободена од спорадични клетки е 

провлечена низ филтер мембраната под 

влијание на капиларна сила низ апсорбирачки 

материјал позициониран во близок контакт со 

втората страна на споменатата филтер 

мембрана, за да се добијат споменатите 

спорадични клетки зафатени на мембраната 

коишто остануваат механички и хемиски 

непроменети и притоа практични, што 

овозможува нивно понатамошно ефективно 

култивирање.  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, C 07K 14/72  

(11)  7669   (13) Т1 

(21)  2017/616   (22) 15/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  USP203569  23/12/2008  US and 

USP264622  25/11/2009  US 

(96)  18/12/2009 EP09775072.3 

(97)  09/08/2017 EP2379594 

(73)  Amgen, Inc 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  BOONE, Thomas C.; BRANKOW, David W.; 

GEGG, JR., Colin V.; HU, Shaw-Fen Sylvia; KING, 

Chadwick T.; LU, Hsieng Sen; SHI, Licheng and 

XU, Cen 

(54)  АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА 

ЧОВЕЧКИ CGRP РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент кој што се врзува за човечки CGRP 

рецептор кој што вклучува CDRH1, CDRH2, 

CDRH3, CDRL1, CDRL2 и CDRL3, каде што: 

(а) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 42, 43 и 44, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 73, 74 и 75, 

одделно; 

(б) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 45, 46 и 47, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 76, 77 и 78, 

одделно; 

(ц) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 48, 49 и 50, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 79, 80 и 81, 

одделно; 

(д) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 51, 52 и 53, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 82, 83 и 84, 

одделно; 

(е) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 54, 55 и 56, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 85, 86 и 87, 

одделно; 

(ф) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 57, 58 и 59, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 88, 89 и 90, 

одделно; 

(г) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 60, 55 и 56, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 85, 86 и 87, 

одделно; 

(х) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 45, 61 и 47, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 76, 91 и 78, 

одделно; 

(и) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 62, 63 и 64, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 92, 93 и 94, 

одделно; 

(ј) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 45, 61 и 47, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 76, 95 и 78, 

одделно; 

(к) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 65, 55 и 56, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 85, 86 и 87, 

одделно; 

(л) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 42, 43 и 44, 
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одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 73, 74 и 96, 

одделно; 

(м) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 66, 67 и 68, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 97, 98 и 99, 

одделно; 

(н) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 69, 70 и 71, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 100, 101 и 102, 

одделно; или 

(о) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 69, 70 и 72, 

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат 

секвенцата од SEQ ID NOs: 100, 101 и 102, 

одделно. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 35/14, A 61K 38/48, A 61K 35/16  

(11)  7666   (13) Т1 

(21)  2017/617   (22) 15/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  GB201004072  11/03/2010  GB 

(96)  11/03/2011 EP11719062.9 

(97)  24/05/2017 EP2544697 

(73)  Turzi, Antoine 

1146 Mollens, CH 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  Turzi, Antoine 

(54)  ПОСТАПКИ, ЦЕВКА И УРЕД ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА КОМПОЗИЦИЈА ЗА 

ЗАРАСНУВАЊЕ НА РАНИ 

 

 

 

(51)  B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/20, F 

01N 3/022  

(11)  7674   (13) Т1 

(21)  2017/618   (22) 15/08/2017 



 

 

102 | С т р а н а   М е ѓ у н а р о д н и  п а т е н т и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

(45) 28/02/2018 

(30)  US171567P  22/04/2009  US and US765441  

22/04/2010  US 

(96)  22/04/2010 EP10715638.2 

(97)  14/06/2017 EP2421632 

(73)  BASF Corporation 

Florham Park, NJ 07932, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BOORSE, R. Samuel; VOSS, Kenneth E. and 

DIETERLE, Martin 

(54)  ДЕЛУМНИ СУПСТРАТИ НА ФИЛТЕР КОИ 

ШТО СОДРЖАТ SCR КАТАЛИЗАТОРИ И 

СИСТЕМИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ И 

МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ИЗДУВНИ 

ГАСОВИ ОД МОТОР 

(57)  1  Каталитички артикли за употреба во 

систем за третирање на проток на гас од мотор 

кој што со¬др-жи почетна концентрација на NOx 

и честички, при што протокот на гас 

произведува повратен при¬тисок врз системот 

и при што каталитички артикл содржи: 

 

филтер за честички кој што се состои од прв 

SCR катализатор ефективен за конверзија на 

NOx, при што филтерот за честички има 

метална пена која што има отворена или 

мрежеста  структура на супстратот, а пената 

има пори и издатоци кои што формираат 

ќелиски ѕидови, 

каде што супстратот има среден дијаметер на 

ќелијата во распон од 0.5 до 5 mm, и каде што 

филтерот за честички има оптоварување на 

катализатор во распон од 6.1 g/l (0.1 g/in3) до 

213.5 g/l (3.5 g/in3). 

  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  A 24D 1/02  

(11)  7675   (13) Т1 

(21)  2017/619   (22) 15/08/2017 

(45) 28/02/2018 
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(30)  ES201130968  09/06/2011  ES 

(96)  03/04/2012 EP12796202.5 

(97)  24/02/2017 EP2719293 

(73)  Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

08006 Barcelona, ES 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  TOSAS FUENTES, Agustín and DE 

MARISCAL RUIGOMEZ, Pablo 

(54)  СОСТАВ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ НА 

ХАРТИЕНА ОБВИВКА ЗА АРТИКЛИ ЗА 

ПУШЕЊЕ 

(57)  1  Состав кој што се состои од гума 

арабика за обложување со печатење на 

хартиена обвивка за артикли за пушење (25) за 

да се добијат само-гасечки артикли за пушење 

(10), што се карактеризи-ра со тоа што гумата 

арабика е во комбинација со полнење кое што 

содржи калциум карбонат; и составот содржи, 

изразено во однос на вкупната тежина на 

сувиот материјал на соста¬вот: 

 

помеѓу 40 % и 95 % според тежината на гумата 

арабика, и 

помеѓу 5 % и 60 % според тежината на калциум 

карбонатот. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 209/14, A 61K 31/404, A 61P 25/00

  

(11)  7664   (13) Т1 

(21)  2017/620   (22) 15/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  IN2013CHE5537  02/12/2013  IN 

(96)  20/02/2014 EP14725245.6 

(97)  19/07/2017 EP3077375 

(73)  Suven Life Sciences Limited 

Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 7 Banjara 

Hills, Hyderabad - 500034 Andhra Pradesh, IN 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  KAMBHAMPATI, Rama Sastri; JASTI, 

Venkateswarlu; NIROGI, Ramakrishna and 

SHINDE, Anil Karbhari 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ГОЛЕМО 

ПРОИЗВОДСТВО НА 1-[(2-

БРОМОФЕНИЛ)СУЛФОНИЛ]-5-МЕТОКСИ-3-

[(МЕТИЛ-1-ПИПЕРАЗИНИЛ)МЕТИЛ]-1Н-

ИНДОЛ ДИМЕЗИЛАТ МОНОХИДРАТ 

(57)  1  Постапка погодна за големо 

производство на1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-

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

индол димезилат монохидрат со формула (I), 

којашто содржи: 

 

 

 

 Чекор(i): реагирање на 1-метилпиперазин со 

формула 1 

 

 

 во присуство на оцетна киселина и воден 

формалдехид со формула 2 на температура во 

опсегот од 15°C до 35°C за период од 1.5 часа 

до 2.5 часа за да се добие Манихов адукт; 

 

 

 

  

Манихов адукт 

 

Чекор (ii): реагирање на Манихов адукт со 5-

метоксииндол со формула 3 

 

 

 

 во присуство на метанол на температура во 

опсегот од 15°C до 40°C за период од 2.5 часа 

до 3.5 часа за да се добие 5-метокси-3-[(4-

метил-1-пиперазинил) метил]-1H-индол со 

формула 4; 

 

 

Чекор (iii): кристализирање на 5-метокси-3-[(4-

метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол со 

формула 4 во толуен со загревање на 

растворот до 85°C - 95°C за период од 1 час, 

проследено со ладење на растворот до 10°C - 

15°C за периодот од 3 часа; 

Чекор(iv): рекристализирање на 5-метокси-3-[(4-

метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол со 

формула 4 во толуен со загревање на 

растворот до 95°C - 105°C за период од 2 часа, 

проследено со ладење на растворот до 10°C -

15°C за период од 3 часа; 

Чекор (v): реагирање  на гореспоменатиот 

добиен кристален 5-метокси-3-[(4-метил-1-

пиперазинил)метил]-1H-индол со формула 4 со 

2-бромобензенсулфонил хлорид со формула 5; 
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во присуство на тетрахидрофуран и калиум 

хидроксид на температура во опсегот од 20°C 

до 40°C за период од 3.5 часа до 4.5 часа за да 

се добие 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-

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

индол со формула 6; 

 

 

Чекор(vi): претварање на 1-[(2-

бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-

1-пиперазинил)метил]-1H-индол со формула 6 

во присуство на етанол и метансулфонска 

киселина на температура во опсегот од 15°C до 

35°C за период од 18 часа до 24 часа за да се 

добие 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-

3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-

индолдимезилат со формула 7; 

 

 

Чекор(vii): претварање 1-[(2-

бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-

1-пиперазинил)метил]-1H-индолдимезилат со 

формула 7 во присуство на воден етанол и 

јаглеродна каша на температура во опсегот од 

75°C до 85°C за период од 0.5 час - 1.5 часа за 

да се добие 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-

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

индол димезилат монохидрат со формула (I). 

  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 8/02, A 61K 8/20, A 61K 8/29, A 61Q 

19/08  

(11)  7663   (13) Т1 

(21)  2017/623   (22) 16/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201161430868P  07/01/2011  US 

(96)  22/12/2011 EP11855190.2 

(97)  02/08/2017 EP2661276 

(73)  Revance Therapeutics, Inc. 

7555 Gateway Boulevard Newark, CA 94560, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WAUGH, Jacob and RUEGG, Curtis 

(54)  ЛОКАЛЕН СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ 

БОТУЛИНУМ ТОКСИН И БОЈА 

(57)  1  Локален или трансдермален состав 

којшто содржи ботулинум токсин и боја.  

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 38/11, A 61K 47/12, A 61K 47/18, A 

61K 9/08, A 61P 15/04  

(11)  7662   (13) Т1 

(21)  2017/624   (22) 17/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20100251690  30/09/2010  -- 

(96)  29/09/2011 EP11776530.5 

(97)  14/06/2017 EP2621468 
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(73)  Ferring B.V. 

Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SIEKMANN, Britta; WISNIEWSKI, Kazimierz; 

NILSSON, Anders and MALM, Mattias 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ НА 

КАРБЕТОЦИН 

(57)  1  Воден состав којшто содржи карбетоцин 

или негова фармацевтска активна сол; кадешто 

составот содржи од 0.05 mg/mL до 0.5 mg/mL 

карбетоцин или фармацевтска активна сол и pH 

на составот е од 5.2 до 5.65, и кадешто 

составот понатаму содржи антиоксидант избран 

од групата составена од метионин, EDTA, и 

комбинација на метионин и EDTA.  

, има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  B 65H 54/28, B 65H 75/24, B 65H 54/54  

(11)  7712   (13) Т1 

(21)  2017/626   (22) 18/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  09/03/2015 EP15158293.9 

(97)  24/05/2017 EP3067304 

(73)  Georg Sahm GmbH & Co. KG 

Sudetenlandstraße 33 37269 Eschwege, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Zaun, Jochen 

(54)  МАШИНА ЗА НАМОТУВАЊЕ 

(57)  1  Машина за намотување (1) со вретено 

(8), со аксијална позицијa која не се менува за 

време на преодното нанесување на 

материјалот за намотување (51) на навој ракав 

(27) и/или на намотувањето (28) што се 

формира на навој ракав (27), каде што  

 

a) преодниот носач (20) е прицврстен на 

вретено (8) што се движи аксијално со 

преодното движење (18) релативно на 

вретеното (8) и што е споено или има можност 
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за спојување со навој ракав (27) на таков начин 

што преодното движење (18) на преодниот 

носач (20) може да се пренеси на навој ракав 

(27), и 

б) вретеното (8) ротира, каде што преодниот 

носач (20) е споен или има можност за 

спојување со вретеното (8) на таков начин што 

ротирачкото движење (9) на вретеното (8) може 

да се пренеси на  преодниот носач (20), 

в) преодниот носач (20) е споен или има 

можност за спојување со навој ракав (27) на 

таков начин што ротирачкото движење (9) од 

преодниот носач (20) може да се пренеси на 

навој ракав (27), 

 

катактеризиран со тоа што 

 

г) вретеното (8) има внатрешнa дупка (14), во 

кој механизам за забрзување (30) го извршува 

преодното движење (18) што се протега што е 

поврзано со преодниот носач (20) за 

пренесување на преодното движење (18). 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 39/395, A 61P 17/04  

(11)  7713   (13) Т1 

(21)  2017/627   (22) 18/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US201161510268P  21/07/2011  US 

(96)  05/07/2012 EP12748547.2 

(97)  24/05/2017 EP2734549 

(73)  Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BAMMERT, Gary F. and DUNHAM, Steven 

A. 

(54)  МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЕЛО ПРОТИВ 

КУЧЕШКИ ИНТЕРЛЕУКИН-31 

(57)  1  Изолирано антитело коешто 

специфично се врзува за кучешки IL-31, 

кадешто споменатото антитело редуцира, 

инхибира или неутрализира кучешки IL-31-

поврзано pSTAT сигнализирајќи во испитување 

базирано во клетка.  

, има уште 27 патентни барања 
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(51)  C 07F 9/6561, C 07F 9/6558, C 07F 7/18, C 

07F 9/24, C 07F 9/655, C 07H 19/04, C 07H 

19/207, C 07H 19/24, C 07H 19/044, C 07H 

19/052, C 07H 19/06, C 07H 19/10, C 07H 19/20, 

A 61K 31/7076, A 61P 31/14  

(11)  7714   (13) Т1 

(21)  2017/628   (22) 21/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US319513P  31/03/2010  US; US319548P  

31/03/2010  US and US783680  20/05/2010  US 

(96)  31/03/2011 EP13159791.6 

(97)  24/05/2017 EP2609923 

(73)  Gilead Pharmasset LLC 

c/o Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Ross, Bruce S.; Sofia, Michael Joseph; 

Pamulapati, Ganapati Reddy; Rachakonda, 

Suguna; Zhang, Hai-Ren; Chun, Byoung-Kwon 

and Wang, Peiyuan 

(54)  ПРОЦЕС НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА НА (S)-

ИЗОПРОПИЛ-2-(((S)-

(ПЕРФЛУОРОФЕНОКСИ)(ФЕНОКСИ)ФОСФОР

ИЛ)АМИНО)ПРОПАНОАТ 

(57)  1  Процес за подготовка на кристален (S)-

изопропил 2-(((S)-

(перфлуорофенокси)(фенокси) 

фосфорил)амино)пропаноат претставен со 

формулата 

 

  

кој содржи: 

кристализирачки (S)-изопропил 2-(((S)-

(перфлуорофенокси)(фенокси)фосфорил) 

амино)пропаноат од втор состав кој ги содржи 

a) првиот состав; 
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б) пентафлуорофенол; 

ц) не-нуклеофилна база; и 

д) течен состав; 

каде што првиот состав содржи (S)-изопропил 

2-(((S)-(перфлуорофенокси) (фенокси) 

фосфорил) амино)пропаноат и (S)-изопропил 2-

(((R)-

(перфлуорофенокси)(фенокси)фосфорил)амин

о) пропаноат, и каде што течниот состав содржи 

барем еден од растворувачот и анти-

растворувачот. 

  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/28  

(11)  7715   (13) Т1 

(21)  2017/630   (22) 21/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  WO2012US44451  27/06/2012  -- and 

US201161502167P  28/06/2011  US 

(96)  28/06/2012 EP12735991.7 

(97)  09/08/2017 EP2726508 

(73)  Oxford BioTherapeutics Ltd 

94A Innovation Drive Milton Park Abingdon 

Oxfordshire OX14 4RZ, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TERRETT, Jonathan, Alexander and 

ROHLFF, Christian 

(54)  АНТИТЕЛА ЗА АДП-РИБОЗИЛ ЦИКЛАЗА 

2 

(57)  1  Антитело или негов антиген врзувачки 

дел којшто специфично се врзува за BST-1 

содржи: 

 

a) тешка низа на варијабилен регион којашто 

содржи: 

 

i) прв vhCDR којшто содржи SEQ ID NO: 10; 

ii) втор vhCDR којшто содржи секвенца избрана 

од групата составена од SEQ ID NO: 12 и SEQ 

ID NO: 51; 

iii) трета vhCDR којашто содржи SEQ ID NO: 14; 

и 

 

b) лесна низа на варијабилен регион којашто 

содржи: 

 

i) прва vlCDR којашто содржи SEQ ID NO: 16; 

ii) втора vlCDR којашто содржи SEQ ID NO: 18; и 

iii) трета vlCDR којашто содржи SEQ ID NO: 20. 

  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 04B 111/28, C 04B 26/14, B 44C 5/04  

(11)  7716   (13) Т1 

(21)  2017/633   (22) 22/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)   

(96)  03/04/2012 EP12163045.3 

(97)  31/05/2017 EP2647607 

(73)  STO SE & Co. KGaA 

Ehrenbachstrasse 1 79780 Stühlingen, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Pfeiffer, Christian 

(54)  ОБЛИКУВАН ДЕЛ И ПОСТАПКА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКОВ ОБЛИКУВАН 

ДЕЛ 

(57)  1  Структурно неефикасен обликуван дел 

за прицврстување кон градежен ѕид или таван, 

назначен со тоа што обликуваниот дел содржи 

најмалку еден лесен минерален полнеж и едно 

средство за врзување, 

се карактеризира со тоа што лесниот 

минерален полнеж сочинува 75 до 95% од 

тежината од вкупната тежина на почетните 

материјали и лесниот минерален полнеж 

сочинуваат пенести честички со затворена 

ќелиска структура и/или затворени, по можност 

површина како стакло или површина како 

синтер, понатаму, средствотот за врзување 

сочинува 5 до 25% од тежината од вкупната 

тежина на почетните материјали и содржи 

најмалку едно органско средство за врзување, 

особено епоксидна смола. 

  

, има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  7719   (13) Т1 

(21)  2017/634   (22) 22/08/2017 

(45) 28/02/2018 
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(30)  GB20080022533  11/12/2008  GB and 

gb20080010650  11/06/2008  GB 

(96)  11/06/2009 EP13178545.3 

(97)  16/08/2017 EP2660336 

(73)  Orion Pharma (UK) Limited 

5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Hoser, Mark Jay 

(54)  АМПЛИФИКАЦИЈА НА ИЗОТЕРМАЛНА 

НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Опрема за изотермалнo засилување на 

двојна-верижна нуклеинска киселинска целна 

молекула којашто содржи: 

 

(a) неводечки и водечки прајмер, секој содржи 

едно-верижна ДНК молекула од помалку од 30 

нуклеотиди, барем дел од нив е 

комплементарен со секвенца од целната 

молекула; 

(b) олигонуклеотид којшто содржи едно-

верижна ДНК молекула со барем 30 

нуклеотиди, кадешто барем дел од 

олигонуклеотидот е комплементарен со дел од 

целната секвенца интервенирајќи ги 

неводечките и водечките прајмерите и кадешто 

олигонуклеотидот има не-продолжувачки 3’ 

завршеток; 

(c) рекомбиназа; 

 

кадешто неводечките и водечките прајмери не 

ја засилуваат целната молекула независно од 

олигонуклеотидот, кадешто олигонуклеотидот е 

контактиран со рекомбиназата, којашто ја 

напаѓа двојната-верижна нуклеинска 

киселинска целна молекула, при тоа 

откинување на комплементарниот регион од 

целната молекула и приближување на едно-

верижните региони при тоа овозможување 

пристап на прајмерите да се врзат за 

комплеменарната едно верижна ДНК за 

целната молекула. 

  

, има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  7720   (13) Т1 

(21)  2017/635   (22) 22/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  GB20080010650  11/06/2008  GB and 

GB20080022533  11/12/2008  GB 

(96)  11/06/2009 EP09762016.5 

(97)  16/08/2017 EP2304054 

(73)  Orion Pharma (UK) Limited 

5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOSER, Mark, Jay 

(54)  АМПЛИФИКАЦИЈА НА ИЗОТЕРМАЛНА 

НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Изотермална постапка за засилување на 

двојна-верижна нуклеинска киселинска целна 

молекула којашто ги содржи следните чекори: 

 

(a) подготвување: 

 

(i) неводечки и водечки прајмери, секој содржи 

едно-верижна ДНК молекула со помалку од 30 

нуклеотиди, барем дел од нив е 

комплементарен со секвенца од целната 

молекула; 

(ii) олигонуклеотид којшто содржи едно-верижна 

ДНК молекула со барем 30 нуклеотиди, барем 

дел од нив е комплементарен со секвенца на 

целната молекула интервенирајќи ги 

неводечките и водечките прајмери, кадешто 

олигонуклеотидот има не-продолжувачки 3’ 

завршеток; 

 

(b) контактирање на олигонуклеотидот (ii) со 

рекомбиназа за да може да го нападне 

комплементарниот регион на целната молекула 

и притоа откинување на комплементарниот 

регион на целната молекула и приближување 

на едно верижните региони; 

(c) нанесување на неводечкиот прајмер кон 

едно-верижниот регион во целната молекула и 

издолжување на 3’ крајот на неводечкиот 

прајмер со полимераза и dNTPs за да се добие 

двојна-верижна нуклеинска киселинска целна 

молекула; 

(d) нанесување на водечкиот прајмер кон едно-

верижната целната молекула и издолжување 

на 3’ крајот на водечкиот прајмер со 

полимераза и dNTPs за да се добие потоа 

двојна-верижна нуклеинска киселинска целна 

молекула; 

(e) продолжување на реакцијата низ 

повторување на (b) до (d). 

  

, има уште 12 патентни барања 
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(51)  C 07F 3/00, A 61K 49/00  

(11)  7721   (13) Т1 

(21)  2017/636   (22) 22/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  EP20130168851  23/05/2013  -- and 

US201361826507P  23/05/2013  US 

(96)  23/05/2014 EP14727775.0 

(97)  19/07/2017 EP2999706 

(73)  hameln pharma plus gmbh 

Langes Feld 13 31789 Hameln, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SCHICKANEDER, Christian; SMAHOVSKY, 

Vendel; VALACHOVIC, Pavol; DEWALD, Mathias; 

HRADIL, Pavel; KRÁLOVÁ, Janka; MELNICKY, 

Radek; SLÉZAR, Petr and KAKALÍK, Ivan 

(54)  КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА ТРИЗОДИУМ 

ЗИНК ДИЕТИЛЕН ТРИАМИН 

ПЕНТААЦЕТАТНА КИСЕЛИНА 

(57)  1  Тринатриум цинк 

диетилентриаминпентаоцетна киселина (Zn-

DTPA) во кристална форма.  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/182, H 04N 19/82, H 04N 19/186, 

G 06F 17/17  

(11)  7722   (13) Т1 

(21)  2017/637   (22) 23/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20100388264P  30/09/2010  US and 

US201161431909P  12/01/2011  US 

(96)  30/09/2011 EP15173605.5 

(97)  14/06/2017 EP2953355 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ALSHINA, Elena; HAN, Woo-Jin; CHEN, 

Jianle; ALSHIN, Alexander; SHLYAKHOV, Nikolay 

and HONG, Yoon-Mi 

(54)  УРЕД ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА СЛИКА 

СО УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ 

ФИЛТЕР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 

(57)  1  Апаратура за компензација на движење, 

апаратурата содржи:  

изборник на филтер којшто е конфигуриран за 

избор на 8-тап филтер за интерполација на 

лума примероци; и 

интерполатор којшто е конфигуриран за 

одредување на, во лума референтна слика, 

лума референтен блок за предвидување на 

постојниот блок, со употреба на лума подвижен 

вектор на постојниот блок, и создавање на лума 

примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во 

лума рефернтниот блок со примена на 8-тап 

филтер кон лума примероците на интеџер 

пикселна локација на лума референтната 

слика,  

кадешто изборникот на филтер избира филтер 

за интерполација на хрома примероци, 

интерполаторот одредува, во хрома 

референтна слика, хрома референтан блок, со 

употреба на хрома подвижен вектор на 

постојниот блок, и создавање на хрома 

примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во 

хрома рефернтниот блок со употреба на 

филтер кон хрома примероците на интеџер 
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пикселна локација на хрома референтната 

слика,  

8-тап филтерот содржи осум коефициенти на 

филтер за создавање на лума примерокот на 

1/2-пикселна локација, коишто се {-1, 4, -11, 40, 

40, -11, 4, -1}.  

  

, има уште 1 патентни барања 

 

 

(51)  H 04N 19/117, H 04N 19/186, H 04N 19/182, 

G 06F 17/17  

(11)  7760   (13) Т1 

(21)  2017/638   (22) 23/08/2017 

(45) 28/02/2018 

(30)  US20100388264P  30/09/2010  US and 

US201161431909P  12/01/2011  US 

(96)  30/09/2011 EP14193524.7 

(97)  28/06/2017 EP2860980 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  Alshina, Elena; Alshin, Alexander; Shlyakhov, 

Nikolay; Chen, Jianle; Han, Woo-Jin and Hong, 

Yoon-Mi 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА 

СЛИКА СО УПОТРЕБА НА 

ИНТЕРПОЛАЦИСКИ ФИЛТЕР ЗА 

ПОРАМНУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за компензација на движење, 

постапката содржи:  

создавање, во лума референтна слика, лума 

референтен блок за предвидување на 

постојниот блок, со употреба на лума подвижен 

вектор на постојниот блок;  

создавање на лума примерок од 1/2- пиксел 

локација вклучена во лума рефернтниот блок 

со примена на 8-тап филтер кон лума 

примероците на интеџер пикселна локација на 

лума референтната слика;  

создавање, во хрома референтна слика, хрома 

референтан блок, со употреба на хрома 

подвижен вектор на постојниот блок, и 
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создавање на хрома примерок од 1/2- пиксел 

локација вклучена во хрома рефернтниот блок 

со употреба на филтер кон хрома примероците 

на интеџер пикселна локација на хрома 

референтната слика;  

кадешто 8-тап филтерот содржи осум 

коефициенти на филтер за создавање на лума 

примерокот на 1/2-пикслена локација, коишто 

се {-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1}.  

  

, има уште 1 патентни барања 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61K9/28 8A61K9/28 7687 T1 

8C07C237/44 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D213/82 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D239/42 8C07C237/30 7688 T1 

8A61P3/04 8C07K16/28 7678 T1 

8C07K14/71 8C07K16/28 7678 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7678 T1 

8A61P3/10 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K31/164 8A61K36/31 7682 T1 

8A61K38/17 8A61K36/31 7682 T1 

8C07D413/04 8C07D401/04 7686 T1 

8A61K8/20 8A61K8/02 7663 T1 

8A61K35/16 8A61K35/14 7666 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7695 T1 

8H04R1/24 8H04R1/24 7699 T1 

8B65H75/24 8B65H54/28 7712 T1 

8B29C47/00 8B29C47/00 7708 T1 
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8B29C47/44 8B29C47/00 7708 T1 

8C04B26/14 8B44C5/04 7716 T1 

8A61K49/00 8C07F3/00 7721 T1 

8H04N19/82 8H04N19/182 7722 T1 

8A61C8/00 8A61C8/00 7639 T1 

8C01B39/46 8C01B37/02 7725 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/12 7726 T1 

8A61P9/12 8C07D261/18 7728 T1 

8C07D249/04 8C07D261/18 7728 T1 

8C07D253/08 8C07D261/18 7728 T1 

8C07D401/04 8C07D261/18 7728 T1 

8A61P35/00 8C07F9/6561 7729 T1 

8H04N19/82 8H04N19/82 7733 T1 

8A61K31/436 8A61K39/395 7734 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7734 T1 

8C07D405/14 8C07D207/16 7736 T1 

8C10B47/06 8C10B47/46 7738 T1 

8C07C275/26 8C07C275/06 7740 T1 

8A61P29/00 8C07D213/73 7744 T1 

8A61K31/4184 8A61K39/395 7745 T1 

8B01J37/02 8B01D53/94 7746 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 7749 T1 

8A61K31/045 8C12G1/00 7752 T1 

8C12N15/13 8C12N15/13 7755 T1 

8A61P3/00 8A61K38/26 7756 T1 

8A61P3/04 8A61K38/26 7756 T1 

8A61P25/00 8C12N15/113 7758 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 7758 T1 

8C07D471/04 8C07D403/10 7759 T1 

8A61P31/18 8A61K31/7052 7654 T1 

8A61K31/4725 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D413/14 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D491/10 8C07D217/26 7659 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 7667 T1 

8C12M1/00 8C12M1/00 7670 T1 

8C07D401/12 8C07D263/58 7672 T1 

8A61P29/00 8C07D401/04 7631 T1 

8C06B25/34 8C06B23/00 7636 T1 

8C06C7/00 8C06B23/00 7636 T1 

8A61K31/501 8C07D487/04 7644 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 7644 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K9/00 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D233/90 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D401/12 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D417/12 8C07C237/30 7688 T1 

8A61K35/42 8A61K35/42 7689 T1 

8A61P25/00 8C07C233/18 7679 T1 

8C07C231/24 8C07C233/18 7679 T1 

8A61K36/886 8A61K36/31 7682 T1 

8A61K31/421 8C07D401/04 7686 T1 

8C07D413/14 8C07D401/04 7686 T1 

8B29C70/04 8B65D1/02 7676 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7665 T1 

8A61K51/10 8C07K16/28 7665 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/14 7694 T1 

8A61P31/12 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D491/10 8C07D401/14 7694 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 7695 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 7705 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 7705 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7706 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7713 T1 

8C07H19/10 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07H19/207 8A61K31/7076 7714 T1 

8B29C47/64 8B29C47/00 7708 T1 

8B29B7/90 8C08J3/20 7710 T1 

8B44C5/04 8B44C5/04 7716 T1 

8A63C5/02 8A63C5/02 7625 T1 

8G01N33/50 8A61K38/17 7626 T1 

8C07D471/04 8A61K45/06 7627 T1 

8C07K16/26 8A61K39/395 7628 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7629 T1 

8H04N19/182 8H04N19/182 7722 T1 

8A01P15/00 8A01N43/16 7649 T1 

8C07D205/04 8C07D205/04 7723 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 7724 T1 

8C01B39/08 8C01B37/02 7725 T1 

8C07D209/08 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D209/12 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D417/12 8C07D401/12 7726 T1 
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8A61K31/415 8C07D261/18 7728 T1 

8A61K31/42 8C07D261/18 7728 T1 

8A61F11/04 8A61F11/04 7731 T1 

8A61K9/19 8A61K9/19 7735 T1 

8F26B5/06 8A61K9/19 7735 T1 

8A01N37/22 8A01N47/36 7741 T1 

8E03F5/22 8E03F5/22 7743 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 7745 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 7746 T1 

8B01J29/76 8B01D53/94 7746 T1 

8F01N3/10 8B01D53/94 7746 T1 

8F02M35/024 8B01D53/94 7746 T1 

8C07D213/80 8C07D498/14 7747 T1 

8A61K47/14 8A61K8/36 7748 T1 

8A61Q17/00 8A61K8/36 7748 T1 

8A61Q3/00 8A61K8/36 7748 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 7749 T1 

8A61K38/14 8A61K38/14 7753 T1 

8A61K31/7115 8C12N15/113 7758 T1 

8A61K31/7125 8C12N15/113 7758 T1 

8A61P37/00 8C07D403/10 7759 T1 

8C07D417/14 8C07D413/14 7660 T1 

8A61K31/353 8C12N1/20 7656 T1 

8C07D401/10 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D487/04 8C07D217/26 7659 T1 

8A61P31/00 8A61K38/00 7667 T1 

8C07D215/227 8C07D263/58 7672 T1 

8C07D471/04 8C07D263/58 7672 T1 

8C07F9/6558 8C07D263/58 7672 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 7631 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7632 T1 

8C07K5/062 8C07D471/04 7635 T1 

8C06B25/36 8C06B23/00 7636 T1 

8A61K31/4184 8C07D491/107 7637 T1 

8A61K31/506 8C07D491/107 7637 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 7646 T1 

8A61K31/4172 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D209/08 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D213/81 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D487/12 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K31/427 8C07D401/04 7686 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/04 7686 T1 

8A61P25/28 8C07D401/04 7686 T1 

8B29C49/64 8B65D1/02 7676 T1 

8A61K47/12 8A61K39/395 7684 T1 

8A61K47/12 8A61K9/08 7662 T1 

8A61K47/18 8A61K9/08 7662 T1 

8A61K31/404 8C07D209/14 7664 T1 

8A61P25/00 8C07D209/14 7664 T1 

8C07K16/18 8C07K16/28 7665 T1 

8B21D3/14 8B21D47/01 7668 T1 

8E04C3/32 8B21D47/01 7668 T1 

8C07K14/72 8C07K16/28 7669 T1 

8H04N19/186 8H04N19/117 7760 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D491/048 8C07D401/14 7694 T1 

8H04R9/04 8H04R1/24 7699 T1 

8A61K38/02 8A61K9/00 7705 T1 

8A61P17/04 8A61K39/395 7713 T1 

8A61P31/14 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07F9/655 8A61K31/7076 7714 T1 

8B29B7/42 8B29C47/00 7708 T1 

8A61K31/454 8A61K9/16 7717 T1 

8A61K9/20 8A61K9/16 7717 T1 

8A61P35/00 8A61K38/17 7626 T1 

8A01P21/00 8A01N43/16 7649 T1 

8A61P35/00 8C07D205/04 7723 T1 

8B01J20/18 8C01B37/02 7725 T1 

8B01J20/30 8C01B37/02 7725 T1 

8A61K31/47 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D409/12 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D405/12 8C07D261/18 7728 T1 

8C07F9/6561 8C07F9/6561 7729 T1 

8G01N33/53 8C07F9/6561 7729 T1 

8A61K9/00 8A61K39/395 7734 T1 

8C07H21/04 8A61K48/00 7737 T1 

8A01N47/36 8A01N47/36 7741 T1 

8A61K31/44 8C07D498/14 7747 T1 

8C07D213/68 8C07D498/14 7747 T1 

8C07D401/14 8C07D403/14 7750 T1 

8C07D501/00 8A61K38/14 7753 T1 
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8E02B7/20 8E02B7/46 7757 T1 

8A61K31/42 8C07D413/14 7660 T1 

8C12Q1/04 8A61K31/7052 7654 T1 

8G01N33/50 8G01N33/50 7655 T1 

8A23C11/10 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K35/747 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K36/48 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K8/97 8C12N1/20 7656 T1 

8A61Q19/00 8C12N1/20 7656 T1 

8C12R1/225 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K31/4375 8C07D217/26 7659 T1 

8A61P7/02 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D487/10 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D417/12 8C07D263/58 7672 T1 

8C07D307/06 8C07D493/04 7673 T1 

8A24D1/02 8A24D1/02 7675 T1 

8A61K38/00 8C07D471/04 7635 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 7635 T1 

8C07D235/02 8C07D491/107 7637 T1 

8C07D491/107 8C07D491/107 7637 T1 

8C07D491/20 8C07D491/107 7637 T1 

8A61K31/4439 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K9/20 8A61K45/06 7648 T1 

8B01J37/02 8B01J37/02 7690 T1 

8C07C323/63 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D317/58 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D405/12 8C07C237/30 7688 T1 

8C12N9/22 8C12N9/16 7718 T1 

8A61P15/08 8C07C233/18 7679 T1 

8A61P9/00 8C07C233/18 7679 T1 

8A61P29/00 8C07D487/14 7680 T1 

8C07D471/06 8C07D487/14 7680 T1 

8C07D487/14 8C07D487/14 7680 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 7686 T1 

8C07D471/04 8C07D401/04 7686 T1 

8F01N3/20 8B01D53/94 7685 T1 

8A61P15/04 8A61K9/08 7662 T1 

8A61K8/29 8A61K8/02 7663 T1 

8A61K45/06 8C07K16/28 7665 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7665 T1 

8A61K38/48 8A61K35/14 7666 T1 

8H04N19/182 8H04N19/117 7760 T1 

8C07D413/10 8C07D401/14 7694 T1 

8A61P25/00 8A61K9/00 7705 T1 

8A61K31/7076 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07H19/044 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07H19/06 8A61K31/7076 7714 T1 

8B22D41/28 8B22D41/28 7709 T1 

8C08J3/20 8C08J3/20 7710 T1 

8C08J3/22 8C08J3/20 7710 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 7719 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7628 T1 

8C07K16/24 8A61K39/395 7629 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 7720 T1 

8H04N19/186 8H04N19/182 7722 T1 

8C08B37/06 8A01N43/16 7649 T1 

8C01B37/02 8C01B37/02 7725 T1 

8A61P25/00 8C07D401/12 7726 T1 

8A61P31/00 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D215/56 8C07D401/12 7726 T1 

8A61P13/12 8C07D261/18 7728 T1 

8A61K31/675 8C07F9/6561 7729 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 7730 T1 

8C07D207/16 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D403/12 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D409/12 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D417/12 8C07D207/16 7736 T1 

8E01C7/32 8E01C7/32 7739 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7745 T1 

8A61K47/10 8C12G1/00 7752 T1 

8A61P29/00 8C07D307/85 7754 T1 

8E02B7/46 8E02B7/46 7757 T1 

8A61K39/12 8A61K39/00 7651 T1 

8G01N33/66 8G01N33/50 7655 T1 

8C12N1/20 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K38/48 8A61K38/00 7667 T1 

8A61K38/16 8A61K38/16 7671 T1 

8C07K14/435 8A61K38/16 7671 T1 

8C07D263/58 8C07D263/58 7672 T1 

8C07D493/04 8C07D493/04 7673 T1 

8F01N3/035 8B01D53/94 7674 T1 

8A61K31/402 8C07D401/04 7631 T1 
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8A61K31/445 8C07D401/04 7631 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/04 7631 T1 

8C07D211/46 8C07D401/04 7631 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7632 T1 

8C07F9/6561 8C07D471/04 7635 T1 

8C07K5/068 8C07D471/04 7635 T1 

8F42D3/00 8C06B23/00 7636 T1 

8A61P25/28 8C07D491/107 7637 T1 

8C07D401/04 8C07D491/107 7637 T1 

8A61K31/4985 8C07D487/04 7644 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 7644 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 7644 T1 

8H01R13/655 8H01R13/453 7647 T1 

8A61K9/10 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K31/166 8C07C237/30 7688 T1 

8C07C237/30 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D319/18 8C07C237/30 7688 T1 

8C12N9/16 8C12N9/16 7718 T1 

8C07K16/18 8C07K16/28 7678 T1 

8C07K19/00 8C07K16/28 7678 T1 

8C07C233/18 8C07C233/18 7679 T1 

8A61P9/02 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K31/205 8A61K36/31 7682 T1 

8A61P25/18 8C07D401/04 7686 T1 

8B65D1/02 8B65D1/02 7676 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 7685 T1 

8A61K38/11 8A61K9/08 7662 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 7662 T1 

8A61Q19/08 8A61K8/02 7663 T1 

8C07D209/14 8C07D209/14 7664 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 7665 T1 

8C12N5/12 8C07K16/28 7665 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7669 T1 

8C07D401/10 8C07D401/14 7694 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 7706 T1 

8B65H54/28 8B65H54/28 7712 T1 

8C07F9/24 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07F9/6558 8A61K31/7076 7714 T1 

8C04B111/28 8B44C5/04 7716 T1 

8A61K9/16 8A61K9/16 7717 T1 

8A63C9/00 8A63C5/02 7625 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 7627 T1 

8A61K31/216 8A61K39/395 7628 T1 

8A61K45/06 8A61K39/395 7628 T1 

8C07K16/22 8A61K39/395 7628 T1 

8C07F3/00 8C07F3/00 7721 T1 

8B01J29/70 8C01B37/02 7725 T1 

8C07C215/76 8C07D401/12 7726 T1 

8A61J1/20 8A61J1/20 7727 T1 

8A61K31/4192 8C07D261/18 7728 T1 

8C07D261/18 8C07D261/18 7728 T1 

8A61K31/573 8A61K39/395 7734 T1 

8A61K38/17 8A61K39/395 7734 T1 

8C07D405/12 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D413/12 8C07D207/16 7736 T1 

8A61K31/4412 8C07D213/73 7744 T1 

8C07D498/14 8C07D498/14 7747 T1 

8A61K47/12 8A61K8/36 7748 T1 

8A61K31/501 8C07D403/14 7750 T1 

8C12C12/00 8C12G1/00 7752 T1 

8C07K9/00 8A61K38/14 7753 T1 

8A61K31/343 8C07D307/85 7754 T1 

8A61P35/00 8C07D307/85 7754 T1 

8A61K38/17 8A61K38/26 7756 T1 

8A61K38/26 8A61K38/26 7756 T1 

8A61K31/513 8C07D403/10 7759 T1 

8A61K31/517 8C07D403/10 7759 T1 

8A61K31/522 8C07D403/10 7759 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 7651 T1 

8A61K39/125 8A61K39/00 7651 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 7660 T1 

8A61K31/7052 8A61K31/7052 7654 T1 

8A23L33/21 8A23L33/21 7692 T1 

8A23L33/135 8C12N1/20 7656 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 7658 T1 

8C07D487/08 8C07D217/26 7659 T1 

8A61K38/16 8A61K38/00 7667 T1 

8C12N1/02 8C12M1/00 7670 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 7674 T1 

8A61M16/12 8A61M16/20 7630 T1 

8A61M16/20 8A61M16/20 7630 T1 

8C07D207/08 8C07D401/04 7631 T1 
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8A61P35/00 8C07K16/28 7632 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7635 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 7677 T1 

8B66B23/22 8B66B23/22 7645 T1 

8H01R27/00 8H01R13/453 7647 T1 

8C07D413/06 8A61K45/06 7648 T1 

8C07K16/00 8C07K16/00 7691 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/10 7711 T1 

8C07D401/10 8C07D401/10 7711 T1 

8A61K31/495 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K31/485 8A61K9/20 7681 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 7681 T1 

8A61K31/355 8A61K36/31 7682 T1 

8F04D29/42 8F04D29/42 7683 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 7684 T1 

8C07K16/22 8A61K39/395 7684 T1 

8A61K8/02 8A61K8/02 7663 T1 

8B21D47/01 8B21D47/01 7668 T1 

8G06F17/17 8H04N19/117 7760 T1 

8H04N19/117 8H04N19/117 7760 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D401/06 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D405/12 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 7694 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 7694 T1 

8A61L27/26 8A61L27/26 7696 T1 

8C12N15/90 8C12N15/90 7698 T1 

8B65H54/54 8B65H54/28 7712 T1 

8C07F7/18 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07F9/6561 8A61K31/7076 7714 T1 

8B29B7/46 8C08J3/20 7710 T1 

8B29C47/10 8C08J3/20 7710 T1 

8C08K3/26 8C08J3/20 7710 T1 

8C07K7/08 8A61K38/17 7626 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 7628 T1 

8G06F17/17 8H04N19/182 7722 T1 

8A01N43/16 8A01N43/16 7649 T1 

8B01J20/28 8C01B37/02 7725 T1 

8C07D413/12 8C07D401/12 7726 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 7732 T1 

8C07D401/06 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D405/06 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D409/04 8C07D207/16 7736 T1 

8C10B47/46 8C10B47/46 7738 T1 

8C07C275/06 8C07C275/06 7740 T1 

8C07D213/00 8C07C275/06 7740 T1 

8E03B3/28 8E03B3/28 7742 T1 

8C07D213/73 8C07D213/73 7744 T1 

8A01N43/42 8C07D498/14 7747 T1 

8A61K31/19 8A61K8/36 7748 T1 

8A61K8/365 8A61K8/36 7748 T1 

8A61K9/00 8A61K8/36 7748 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 7749 T1 

8A61P37/00 8C07D403/14 7750 T1 

8A61K9/00 8C12G1/00 7752 T1 

8A61K9/08 8C12G1/00 7752 T1 

8A61K31/429 8C07D403/10 7759 T1 

8A61P29/00 8C07D403/10 7759 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7650 T1 

8B05B7/04 8B05B7/04 7693 T1 

8A23L33/105 8C12N1/20 7656 T1 

8C12R1/25 8C12N1/20 7656 T1 

8C07D217/26 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D401/04 8C07D217/26 7659 T1 

8A61K38/55 8A61K38/00 7667 T1 

8F01N3/20 8B01D53/94 7674 T1 

8A61M16/06 8A61M16/20 7630 T1 

8C07D211/42 8C07D401/04 7631 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 7635 T1 

8A61K31/4188 8C07D491/107 7637 T1 

8A61K31/4439 8C07D491/107 7637 T1 

8H01R13/453 8H01R13/453 7647 T1 

8A61K31/4178 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K9/06 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K9/08 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D403/06 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D405/12 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K31/4412 8A61K9/28 7687 T1 

8C07C255/58 8C07C237/30 7688 T1 

8C07D215/48 8C07C237/30 7688 T1 

8A61P25/28 8C07D401/10 7711 T1 

8A61K38/00 8C12N9/16 7718 T1 
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8A61P11/00 8A61K35/42 7689 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7678 T1 

8A61K31/165 8C07C233/18 7679 T1 

8A61P3/00 8C07C233/18 7679 T1 

8A61K31/50 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K31/5025 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K31/5377 8C07D487/14 7680 T1 

8A61K36/31 8A61K36/31 7682 T1 

8A61P15/02 8A61K36/31 7682 T1 

8A61K31/437 8C07D401/04 7686 T1 

8C07D491/052 8C07D401/14 7694 T1 

8B65D85/804 8B65D85/804 7697 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 7706 T1 

8C07H19/20 8A61K31/7076 7714 T1 

8A61K31/53 8C07D498/08 7707 T1 

8A61P35/00 8C07D498/08 7707 T1 

8C07D498/08 8C07D498/08 7707 T1 

8B22D41/34 8B22D41/28 7709 T1 

8B29B9/06 8C08J3/20 7710 T1 

8A61K39/00 8A61K38/17 7626 T1 

8A61K31/541 8A61K45/06 7627 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 7629 T1 

8G01N33/567 8A61K39/395 7629 T1 

8A61K38/46 8C12N9/66 7638 T1 

8C12N15/12 8C12N9/66 7638 T1 

8C12N9/66 8C12N9/66 7638 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 7640 T1 

8A61P25/00 8C07K16/28 7640 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7640 T1 

8A61K31/397 8C07D205/04 7723 T1 

8A61P37/00 8C07D205/04 7723 T1 

8C07D209/14 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D209/18 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D261/18 8C07D261/18 7728 T1 

8C07H19/20 8C07F9/6561 7729 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/113 7732 T1 

8H04N19/117 8H04N19/82 7733 T1 

8A61K31/5377 8A61K39/395 7734 T1 

8C07D401/12 8C07D207/16 7736 T1 

8C07D401/14 8C07D207/16 7736 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 7745 T1 

8F01N3/035 8B01D53/94 7746 T1 

8F01N3/20 8B01D53/94 7746 T1 

8C07D403/14 8C07D403/14 7750 T1 

8C12G1/00 8C12G1/00 7752 T1 

8C12G3/04 8C12G1/00 7752 T1 

8A61K31/545 8A61K38/14 7753 T1 

8C07D403/10 8C07D403/10 7759 T1 

8C07D413/04 8C07D413/14 7660 T1 

8A61K38/21 8A61K31/7052 7654 T1 

8A23L11/00 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K38/16 8C12N1/20 7656 T1 

8A61P1/00 8C12N1/20 7656 T1 

8A61P17/14 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K39/395 8C07K16/22 7658 T1 

8C07D401/14 8C07D217/26 7659 T1 

8A61K38/57 8A61K38/00 7667 T1 

8F01N3/022 8B01D53/94 7674 T1 

8A61M16/00 8A61M16/20 7630 T1 

8A61M16/10 8A61M16/20 7630 T1 

8A61K31/4025 8C07D401/04 7631 T1 

8B08B3/00 8B08B3/00 7633 T1 

8C12N15/82 8C12N15/82 7634 T1 

8C07D401/12 8C07D491/107 7637 T1 

8C07D403/12 8C07D491/107 7637 T1 

8C07D487/04 8A61K31/519 7641 T1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 7646 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 7646 T1 

8A61K9/48 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D233/64 8A61K45/06 7648 T1 

8C07D333/38 8C07C237/30 7688 T1 

8A61P37/00 8C07C233/18 7679 T1 

8A61K9/16 8A61K9/20 7681 T1 

8C07D403/04 8C07D401/04 7686 T1 

8C07D417/04 8C07D401/04 7686 T1 

8B01J29/04 8B01D53/94 7685 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 7665 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 7665 T1 

8A61K35/14 8A61K35/14 7666 T1 

8C07D405/10 8C07D401/14 7694 T1 

8H04R9/02 8H04R1/24 7699 T1 
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8A61K38/16 8A61K9/00 7705 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 7705 T1 

8C07H19/04 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07H19/052 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07H19/24 8A61K31/7076 7714 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 7715 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 7626 T1 

8C07K7/06 8A61K38/17 7626 T1 

8A01N59/16 8A01N43/16 7649 T1 

8C08B37/00 8A01N43/16 7649 T1 

8C07K14/52 8A61K38/00 7724 T1 

8C01B39/12 8C01B37/02 7725 T1 

8A61P35/00 8C07D401/12 7726 T1 

8C07D405/12 8C07D401/12 7726 T1 

8A61K31/4439 8C07D261/18 7728 T1 

8A61P31/12 8C07F9/6561 7729 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 7737 T1 

8A61P35/00 8C07D213/73 7744 T1 

8A61K8/36 8A61K8/36 7748 T1 

8A61M35/00 8A61K8/36 7748 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 7749 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 7749 T1 

8A61P35/00 8C07D403/14 7750 T1 

8C07D307/85 8C07D307/85 7754 T1 

8A61K38/16 8A61K38/26 7756 T1 

8A61P3/10 8A61K38/26 7756 T1 

8A61K31/712 8C12N15/113 7758 T1 

8C07D513/04 8C07D403/10 7759 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 7660 T1 

8C12Q1/70 8A61K31/7052 7654 T1 

8A61K31/352 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K8/64 8C12N1/20 7656 T1 

8A61Q7/00 8C12N1/20 7656 T1 

8A61K31/437 8C07D217/26 7659 T1 

8C07D471/10 8C07D217/26 7659 T1 

8A61K31/497 8C07D263/58 7672 T1 

8A61M16/08 8A61M16/20 7630 T1 

8C06B23/00 8C06B23/00 7636 T1 

8C07D405/12 8C07D491/107 7637 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 7641 T1 

8H02B1/01 8H02B1/01 7642 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 7644 T1 

8A61K31/5377 8C07D487/04 7644 T1 

8B66B23/24 8B66B23/22 7645 T1 

8H01R103/00 8H01R13/453 7647 T1 

8A61K31/417 8A61K45/06 7648 T1 

8A61K47/38 8A61K45/06 7648 T1 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

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

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

3-V Biosciences, Inc. 

C 07D 405/10, C 07D 491/052, C 07D 

491/048, C 07D 401/06, C 07D 401/10, 

C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 

491/10, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 

07D 413/10, C 07D 471/04, C 07D 

487/04, A 61K 31/4427, A 61P 35/00, A 

61P 31/12 

7694 T1 

4 Box S.r.l. 
H 01R 103/00, H 01R 27/00, H 01R 

13/655, H 01R 13/453 
7647 T1 

Academisch Ziekenhuis Leiden C 12N 15/113, A 61K 31/7088 7732 T1 

AHP Cropscience, S.L. A 01N 43/16, A 01N 59/16, A 01P 7649 T1 
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15/00, A 01P 21/00, C 08B 37/00, C 

08B 37/06 

Alkermes Pharma Ireland Limited 

C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 

215/227, C 07D 263/58, C 07D 417/12, 

C 07F 9/6558, A 61K 31/497 

7672 T1 

Amgen Inc. 
C 07K 14/71, C 07K 16/28, C 07K 19/00, 

C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 3/04 
7678 T1 

Amgen, Inc 
C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61K 

47/12 
7684 T1 

Amgen, Inc C 07K 16/28, C 07K 14/72 7669 T1 

AstraZeneca AB 

C 07D 235/02, C 07D 491/107, C 07D 

405/12, C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 

07D 491/20, C 07D 401/04, A 61K 

31/506, A 61K 31/4439, A 61K 

31/4188, A 61K 31/4184, A 61P 25/28 

7637 T1 

Astrazeneca AB 
C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 

25/28 
7711 T1 

Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. A 23L 33/21 7692 T1 

BASF Corporation 

B 01D 53/94, B 01J 29/76, B 01J 37/02, 

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

02M 35/024 

7746 T1 

BASF Corporation 
B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/20, 

F 01N 3/022 
7674 T1 

BASF SE 

B 01J 20/18, B 01J 20/28, B 01J 20/30, 

B 01J 29/70, C 01B 37/02, C 01B 39/08, 

C 01B 39/12, C 01B 39/46 

7725 T1 

Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated A 61J 1/20 7727 T1 

Bayer HealthCare LLC A 61K 9/28, A 61K 31/4412 7687 T1 

Bayer Intellectual Property GmbH 
C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 

35/00 
7646 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

C 07D 471/04, C 07F 9/6561, C 07K 

5/068, C 07K 5/062, A 61K 38/00, A 

61K 31/437, A 61P 35/00 

7635 T1 

BioMarin Pharmaceutical Inc. G 01N 33/66, G 01N 33/50 7655 T1 

BioMarin Technologies B.V. 
C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61K 

31/7115, A 61K 31/7125, A 61P 25/00 
7758 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH 

C 07D 413/04, C 07D 403/04, C 07D 

401/04, C 07D 417/04, C 07D 413/14, C 

07D 471/04, A 61K 31/4439, A 61K 

31/437, A 61K 31/427, A 61K 31/421, A 

61P 25/18, A 61P 25/28 

7686 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH 

C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 

31/519, A 61K 31/501, A 61K 31/4985, 

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

7644 T1 
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Bristol-Myers Squibb Company 

C 07D 401/10, C 07D 487/10, C 07D 

487/08, C 07D 487/04, C 07D 217/26, C 

07D 401/04, C 07D 491/10, C 07D 

401/14, C 07D 413/14, C 07D 471/10, A 

61K 31/4725, A 61K 31/4375, A 61K 

31/437, A 61P 7/02 

7659 T1 

Bristol-Myers Squibb Company 

A 61K 31/436, A 61K 31/5377, A 61K 

9/00, A 61K 38/17, A 61K 39/395, A 

61K 31/573 

7734 T1 

Bristol-Myers Squibb Company 

C 07D 471/04, C 07D 513/04, C 07D 

403/10, A 61K 31/513, A 61K 31/517, A 

61K 31/522, A 61K 31/429, A 61P 

37/00, A 61P 29/00 

7759 T1 

Buss AG 
B 29B 7/42, B 29C 47/44, B 29C 47/64, 

B 29C 47/00 
7708 T1 

Chen, Jui-Wen and Chen, Ting-Hao E 01C 7/32 7739 T1 

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. A 61K 35/42, A 61P 11/00 7689 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha C 07K 16/00 7730 T1 

Commerzialbank Mattersburg im Burgenland 

Aktiengesellschaft 
B 08B 3/00 7633 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited 

C 07D 405/12, C 07D 403/06, C 07D 

401/12, C 07D 233/90, C 07D 233/64, C 

07D 413/06, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 

61K 9/10, A 61K 9/20, A 61K 9/48, A 

61K 9/00, A 61K 47/38, A 61K 45/06, A 

61K 31/4439, A 61K 31/4178, A 61K 

31/417, A 61K 31/4172 

7648 T1 

Deuteria Beverages LLC 

C 12C 12/00, C 12G 1/00, C 12G 3/04, 

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

31/045, A 61K 9/08 

7752 T1 

Elan, d.o.o. A 63C 9/00, A 63C 5/02 7625 T1 

Eli Lilly and Company 

C 07D 401/04, C 07D 207/08, C 07D 

211/42, C 07D 211/46, A 61K 31/402, A 

61K 31/4025, A 61K 31/445, A 61K 

31/4709, A 61P 29/00 

7631 T1 

ESBATech, an Alcon Biomedical Research Unit LLC C 07K 16/22, A 61K 39/395 7658 T1 

EST Energetics GmbH 
C 06B 23/00, C 06B 25/34, C 06B 

25/36, C 06C 7/00, F 42D 3/00 
7636 T1 

Etablissements MAGYAR F 04D 29/42 7683 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16 7681 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG 
C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 

35/00 
7632 T1 

F. Hoffmann-La Roche AG 
C 07D 207/16, C 07D 401/06, C 07D 

401/12, C 07D 401/14, C 07D 403/12, C 
7736 T1 
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07D 417/12, C 07D 405/12, C 07D 

405/14, C 07D 409/04, C 07D 409/12, C 

07D 413/12, C 07D 405/06 

Ferring B.V. 
A 61K 38/11, A 61K 47/12, A 61K 

47/18, A 61K 9/08, A 61P 15/04 
7662 T1 

Galapagos N.V. 
C 07D 471/04, A 61K 31/541, A 61K 

45/06 
7627 T1 

Galapagos NV 
C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 

37/00, A 61P 29/00, A 61P 35/00 
7749 T1 

Georg Sahm GmbH & Co. KG 
B 65H 54/28, B 65H 75/24, B 65H 

54/54 
7712 T1 

Gilead Pharmasset LLC 

C 07F 9/6561, C 07F 9/6558, C 07F 

7/18, C 07F 9/24, C 07F 9/655, C 07H 

19/04, C 07H 19/207, C 07H 19/24, C 

07H 19/044, C 07H 19/052, C 07H 

19/06, C 07H 19/10, C 07H 19/20, A 

61K 31/7076, A 61P 31/14 

7714 T1 

Gilead Sciences, Inc. 
C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 

417/14, A 61K 31/42, A 61P 35/00 
7660 T1 

GILEAD SCIENCES, INC. 

G 01N 33/53, C 07F 9/6561, C 07H 

19/20, A 61K 31/675, A 61P 31/12, A 

61P 35/00 

7729 T1 

Giuliani S.p.A. 

C 12N 1/20, C 12R 1/225, C 12R 1/25, A 

23C 11/10, A 23L 33/135, A 23L 

33/105, A 23L 11/00, A 61K 31/353, A 

61K 38/16, A 61K 8/64, A 61K 8/97, A 

61K 36/48, A 61K 35/747, A 61K 

31/352, A 61P 1/00, A 61P 17/14, A 

61Q 19/00, A 61Q 7/00 

7656 T1 

GlaxoSmithKline LLC C 07D 487/04, A 61K 31/519 7641 T1 

Graham Packaging PET Technologies Inc. B 29C 49/64, B 29C 70/04, B 65D 1/02 7676 T1 

H. Lundbeck A/S 
C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 

25/00 
7640 T1 

hameln pharma plus gmbh C 07F 3/00, A 61K 49/00 7721 T1 

Hausbrandt Trieste 1892 SPA B 65D 85/804 7650 T1 

HEDVIGA GROUP, a.s. C 10B 47/46, C 10B 47/06 7738 T1 

Helsinn Healthcare S.A. 
C 07C 275/06, C 07C 275/26, C 07D 

213/00 
7740 T1 

Hydroplus E 02B 7/46, E 02B 7/20 7757 T1 

Idenix Pharmaceuticals LLC and Università Degli Studi di 

Cagliari 

C 12Q 1/70, C 12Q 1/04, A 61K 

31/7052, A 61K 38/21, A 61P 31/18 
7654 T1 

immatics biotechnologies GmbH 
G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 

61K 38/17, A 61K 39/00, A 61P 35/00 
7626 T1 

Indiana University Research and Technology A 61K 38/16, A 61K 38/17, A 61K 7756 T1 
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Corporation 38/26, A 61P 3/00, A 61P 3/04, A 61P 

3/10 

Innova Patent GmbH B 66B 23/24, B 66B 23/22 7645 T1 

Ino Therapeutics LLC 

A 61M 16/00, A 61M 16/06, A 61M 

16/20, A 61M 16/10, A 61M 16/12, A 

61M 16/08 

7630 T1 

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. A 01N 47/36, A 01N 37/22 7741 T1 

Janssen Biotech, Inc. 
G 01N 33/567, C 07K 16/24, A 61K 

39/00, A 61K 39/395 
7629 T1 

Janssen Biotech, Inc. C 07K 16/00 7691 T1 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. C 07K 14/52, A 61K 38/00 7724 T1 

Janssen Sciences Ireland UC C 07D 493/04, C 07D 307/06 7673 T1 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch 

den Präsidenten and Ganymed Pharmaceuticals GmbH 

C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, 

C 12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 

39/395, A 61K 45/06, A 61K 51/10, A 

61P 35/00 

7665 T1 

Kern, Mario A 61C 8/00 7639 T1 

K-fee System GmbH B 65D 85/804 7697 T1 

KSB S.A.S E 03F 5/22 7743 T1 

KuDOS Pharmaceuticals Limited C 07D 471/04, A 61K 31/519 7695 T1 

Les Laboratoires Servier 

C 07C 231/24, C 07C 233/18, A 61K 

31/165, A 61P 9/00, A 61P 37/00, A 

61P 25/00, A 61P 15/08, A 61P 3/00 

7679 T1 

LGC Genomics Limited C 12Q 1/68 7677 T1 

LTA Corporation E 03B 3/28 7742 T1 

MACROPHAGE PHARMA LIMITED 
C 07D 213/73, A 61K 31/4412, A 61P 

35/00, A 61P 29/00 
7744 T1 

Magyar Innovációs Szövetség; Novinex Innováció és 

Kutatás-Hasznositó Iroda and Papp, Gergely 
H 04R 1/24, H 04R 9/04, H 04R 9/02 7699 T1 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 

Wissenschaften e.V. and Europäisches Laboratorium für 

Molekularbiologie (EMBL) 

C 12N 15/13 7755 T1 

Medivation Technologies, Inc. 

C 07D 487/12, C 07D 471/06, C 07D 

487/14, A 61K 31/5025, A 61K 

31/5377, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 

61P 9/02, A 61P 3/10, A 61P 29/00 

7680 T1 

Merck Patent GmbH 
C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 

31/501, A 61P 35/00, A 61P 37/00 
7750 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07H 21/04, A 61K 48/00 7737 T1 

Merial, Inc. 
A 61K 39/00, A 61K 39/125, A 61K 

39/12 
7651 T1 

Merial, Inc. F 26B 5/06, A 61K 9/19 7735 T1 

Metacell, S.r.o. C 12M 1/00, C 12N 1/02 7670 T1 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. A 24D 1/02 7675 T1 
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Morphotek, Inc. C 07K 14/435, A 61K 38/16 7671 T1 

National University of Ireland, Maynooth A 61F 11/04 7731 T1 

Nektar Therapeutics C 08L 71/02, A 61P 35/00 7751 T1 

Novartis AG 
C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 

37/00, A 61P 35/00 
7723 T1 

Omya International AG B 05B 7/04 7693 T1 

Omya International AG 

C 08J 3/20, C 08J 3/22, C 08K 3/26, B 

29B 7/46, B 29B 7/90, B 29B 9/06, B 

29C 47/10 

7710 T1 

Orexo AB A 61K 31/454, A 61K 9/20, A 61K 9/16 7717 T1 

Orion Corporation 

C 07C 323/63, C 07C 237/30, C 07C 

237/44, C 07C 255/58, C 07D 213/82, C 

07D 209/08, C 07D 213/81, C 07D 

417/12, C 07D 215/48, C 07D 239/42, C 

07D 317/58, C 07D 319/18, C 07D 

333/38, C 07D 405/12, A 61K 31/166 

7688 T1 

Orion Pharma (UK) Limited C 12Q 1/68 7719 T1 

Orion Pharma (UK) Limited C 12Q 1/68 7720 T1 

Oxford BioTherapeutics Ltd C 07K 16/28 7715 T1 

Pharmacyclics LLC 
C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 

35/00, A 61P 29/00 
7754 T1 

Privius S.r.l. H 02B 1/01 7642 T1 

Proteon Therapeutics, Inc. C 12N 15/12, C 12N 9/66, A 61K 38/46 7638 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/90 7698 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

C 07K 16/22, C 07K 16/26, A 61K 

45/06, A 61K 39/00, A 61K 31/216, A 

61K 39/395 

7628 T1 

Revance Therapeutics, Inc. 
A 61K 8/02, A 61K 8/20, A 61K 8/29, A 

61Q 19/08 
7663 T1 

Roche Glycart AG 
C 07K 16/28, A 61K 31/4184, A 61K 

39/395, A 61P 35/00 
7745 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/82, H 04N 19/117 7733 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 
H 04N 19/182, H 04N 19/82, H 04N 

19/186, G 06F 17/17 
7722 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. 
H 04N 19/117, H 04N 19/186, H 04N 

19/182, G 06F 17/17 
7760 T1 

Schmülling, Thomas; Bartrina Y Manns, Isabel and 

Werner, Tomas 
C 12N 15/82 7634 T1 

Sewon Cellontech Co., Ltd A 61L 27/26 7696 T1 

Shire Viropharma Incorporated 

A 61K 38/00, A 61K 38/16, A 61K 

38/48, A 61K 38/55, A 61K 38/57, A 

61P 31/00 

7667 T1 

Spotify AB H 04L 29/06 7643 T1 

STO SE & Co. KGaA C 04B 111/28, C 04B 26/14, B 44C 5/04 7716 T1 
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Stopinc Aktiengesellschaft B 22D 41/34, B 22D 41/28 7709 T1 

Suven Life Sciences Limited 
C 07D 209/14, A 61K 31/404, A 61P 

25/00 
7664 T1 

Synimmune GmbH C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30 7706 T1 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD. 

A 61K 38/02, A 61K 38/16, A 61K 

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

25/00 

7705 T1 

Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC 
C 07D 501/00, C 07K 9/00, A 61K 

31/545, A 61K 38/14 
7753 T1 

Theravance Biopharma R&D IP, LLC 

C 07D 261/18, C 07D 253/08, C 07D 

249/04, C 07D 401/04, C 07D 261/18, C 

07D 405/12, A 61K 31/4439, A 61K 

31/42, A 61K 31/4192, A 61K 31/415, A 

61P 13/12, A 61P 9/12 

7728 T1 

Turzi, Antoine A 61K 35/14, A 61K 38/48, A 61K 35/16 7666 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01D 53/94, B 01J 29/04, F 01N 3/20 7685 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/02 7690 T1 

University of Washington C 12N 9/16, C 12N 9/22, A 61K 38/00 7718 T1 

Vallourec Deutschland GmbH E 04C 3/32, B 21D 3/14, B 21D 47/01 7668 T1 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

C 07C 215/76, C 07D 209/12, C 07D 

413/12, C 07D 409/12, C 07D 405/12, C 

07D 401/12, C 07D 209/08, C 07D 

417/12, C 07D 209/14, C 07D 209/18, C 

07D 215/56, A 61K 31/47, A 61K 

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

61P 25/00 

7726 T1 

VIIV Healthcare Company 
A 01N 43/42, C 07D 213/68, C 07D 

498/14, C 07D 213/80, A 61K 31/44 
7747 T1 

Wyeth LLC 
C 07D 498/08, A 61K 31/53, A 61P 

35/00 
7707 T1 

YouMedical B.V. 

A 61K 31/19, A 61K 47/12, A 61K 

47/14, A 61K 8/36, A 61K 8/365, A 61K 

9/00, A 61M 35/00, A 61Q 17/00, A 

61Q 3/00 

7748 T1 

Zambon S.p.A. 

A 61K 31/164, A 61K 31/205, A 61K 

31/355, A 61K 36/31, A 61K 36/886, A 

61K 38/17, A 61P 15/02 

7682 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 39/395, A 61P 17/04 7713 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2013/1060 (220) 08/11/2013 

(442) 28/02/2018 

(731) Вик - Дентал ДОО 

ул.Наум Охридски 2а, Скопје, MK 

(540)  

 

ARTINIBSA 4% 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2015/591 (220) 04/06/2015 

(442) 28/02/2018 

(731) Inter On Line Trading Group Inc 

51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria 

Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor, 

Office no. 608 Panama City, PA 

(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)  

 

ELEPHANT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  чипс од компири, стапчиња од 

компири;лешници, кикиритки, индиски ореви, 

ф'стаци и бадеми, сушени печени, солени    

и/или зачинети; ужина на база на компири  

кл. 30  кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз, 

тапиока и саго; брашно и производи од жито, 

леб, производи од тесто и слатки, сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз; переци; солени 

бисквити, солени стапчиња, солени переци; 

чипс на база на житарки; печени кружни 

лепчиња (bagel chips); мешана ужина 

составена од крекери или переци; ужина на 

база на пченица; житарки готови за јадење; 

чипс печен  во рерна и печен чипс направен 

од тесто  

 

(210) TM  2015/592 (220) 04/06/2015 

(442) 28/02/2018 

(731) Inter On Line Trading Group Inc 

51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria 

Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor, 

Office no. 608 Panama City, PA 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

 

(531) 03.02.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; чипс од компира, 

стапчиња од компири; лешници, кикиритки, 

индиски ореви, ф'стаци и бадеми, сушени 

печени, солени    и/или зачинети; ужина на 

база на компири  

кл. 30  кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз, 

тапиока и саго; брашно и производи од жито, 

леб, производи од тесто и слатки, сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз; переци; солени 

бисквити, солени стапчиња, солени переци; 
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чипс на база на  житарки; печени кружни 

лепчиња (bagel chips); мешана ужина 

составена од крекери или переци; ужина на 

база на пченица; житарки готови за јадење; 

чипс печен  во рерна и печен чипс направен 

од тесто  

 

(210) TM  2017/43 (220) 17/01/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Костоски Оливер 

бул. „АСНОМ“ 8-3/6, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, портокалова 

(531) 07.03.11;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  изложби (организирање изложби) за 

комерцијални или рекламни цели; 

изнајмување рекламен простор; компјутерско 

рекламирање преку интернет; маркетинг; 

маркетинг истражување; објавување 

рекламни текстови; производство на 

рекламни филмови; рекламен простор 

(изнајмување рекламен простор); 

рекламирање; рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); услуги за дизајн на 

страници, за рекламни цели  

кл. 37  информации за поправки  

кл. 41  он-лајн публикување електронски 

книги и списанија; 

фотографски репортажи  

кл. 42  внатрешно уредување; 

графички дизајн; 

дизајн (графички дизајн); 

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); 

дизајн (индустриски дизајн); 

дизајнирање [индустриски дизајн]; 

услуги за дизајн на амбалажи  

 

(210) TM  2017/86 (220) 11/03/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Френки Д.О.О. 

Гоце Делчев 58, Струмица, MK 

(740) Марјан Митев, Френки Д.О.О  

Гоце Делчев 58, Струмица 

(540)  

 
(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  свежо и конзервирано, смрзнато, 

сушено, сушено и варено овошје и зеленчук; 

џемови  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на: свежо и конзервирано, смрзнато, 

сушено, сушено и варено овошје и зеленчук; 

џемови  

 

(210) TM  2017/120 (220) 14/02/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за архитектонски дејности 

АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје 

ул. Рајко Жинзифов бр. 38/1-2, 1000, 

Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сино-зелена 

(531) 26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со нив, 

индустриски анализи и истражувачки услуги, 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2017/133 (220) 17/02/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

бул. 12-та Македонска Бригада бр. 81 а, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова и сина 

(531) 26.01.18;26.04.10;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, лакови  

кл. 19  градежни материјали, малтери  

 

(210) TM  2017/510 (220) 16/05/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) CHANEL 

135, Avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly- sur-Seine, , FR 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 

GABRIELLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни за лична употреба, гел за 

туширање, шампони, козметика, лосиони за 

тело (козметика), шминка, парфеми, 

колонска вода, парфем, екстракти од 

цвеќиња (парфеми), парфимирани екстракти 

за парфеми, дезодоранси за лична употреба, 

мириси за коса  

 

(210) TM  2017/817 (220) 17/08/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Занаетчија Производство на друга 

горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер 

Ахмеди Муареми 

ул.Кузман Јосифовски - Питу, бр. 104, 

Тетово, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела и златна 

(531) 02.03.07;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи; женски 

маички/поткошули, женски околувратици од 

перја или крзно заштитни јаки, здолништа, 

јаки [облека] јаки што се вадат, јакни 

(полнети јакни) [облека], јакни [облека] кожа 

(облека од имитација на кожа) кожа (облека 

од кожа), комбинезон [здолниште], 

комбинезони [облека], комбинезони [женска 

долна облека], корсети [долна облека], 

корсети [женскадолнаоблека], кошули; 

маици; маици со кратки ракави;манжетни; 

манжетни од кошули [облека]; облека од 

имитација на кожа; облека од кожа; обувки; 

палта; палта (долги палта); панделки за коса 

[облека]; панталони; пелерини; петици за 
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чорапи; пиџами ; платнени широки појаси; 

получизми [кратки чизми; постави (готови 

постави) [делови од облека]; потпетици; 

потпетици за обувки; предни делови од 

кошули; предни делови од кошули што се 

Прицврстуваат; прерамки за облека 

[трегери]; престилки [облека]; производи што 

се носат на глава [капи,шапки, украси за 

коса]; пуловери; ремени [облека]; ремени за 

панталони; сандали; сари; спојници за 

кошули; турбани;униформи; фустани; 

хеланки ; хулахопки; чевли; чизми; чорапи; 

чорапи (петици за чорапи); цебни шамичиња; 

џебови за облека; џемпери; шалови ; шапови 

(женски крзнени шапови); шамии; шапки 

(рамки за шапки) [скелети]; шарени свилени 

шамии  

кл. 26  тантели, везови, панделки и гајтани; 

петлици, копци, закачки и окца, топуски и 

игли; вештачки цвеќиња, вез; вез со сребрен 

конец, везење (конци од метал за везење), 

везови од златен конец; врвки за чевли; 

врвци за облека, врвци за опшивки, за 

облека, гајтани; јамки за облека; јамки за 

чевли; кадифени ширити [позамантерија]; 

карнери на облека; конци од метал за 

везење; корсети (копчиња за корсети) 

корсети (пластични палки за корсети); 

патенти; брошеви [додатоци на облека]; 

значки за украсна бижутерија [петлици]; 

тантели; шиење (напрстоци за шиење); 

прерамки (петлици за прерамки); мрежаста 

тантела  

кл. 35  рекламирање; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

 

(210) TM  2017/987 (220) 16/10/2017 

(442) 28/02/2018 

(300) 2017-296  18/04/2017  LI 

(731) Apple Inc. 

1 Infinite Loop, 95014 Cupertino, California, 

US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

ANIMOJI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери; компјутерски хардвер; 

рачни компјутери; таблет компјутери; 

телекомуникациски апарати и инструменти; 

телефони; мобилни телефони; паметни 

телефони (смарт); уреди за безжична 

комуникација за пренос на глас, податоци, 

слики, аудио, видео и мултимедијални 

содржини; апарати за мрежна комуникација; 

рачни дигитални електронски уреди кои 

овозможуваат пристап до интернет и за 

испраќање, примање и складирање 

телефонски повици, електронска пошта и 

други дигитални податоци; компјутерски 

хардвер што е погоден за носење; погодни за 

носење дигитални електронски уреди што 

овозможуваат пристап до интернет, за 

испраќање, примање и складирање 

телефонски повици, електронска пошта и 

други дигитални податоци; паметни 

часовници (смарт); паметни очила (смарт); 

паметни прстени (смарт); погодни за носење 

уреди за следење на активност; поврзани 

нараквици (мерни инструменти); електронски 

уреди за читање книги; компјутерски 

софтвер; компјутерски софтвер за 

поставување, конфигурирање, работа со и 

контролирање на компјутери, компјутерски 

периферни уреди, мобилни уреди, мобилни 

телефони, паметни часовници (смарт), 

паметни очила (смарт), уреди што се погодни 

за носење, слушалки за во уво, слушалки за 

на глава, телевизори, приемници за 

декодирање (сет топ боксови), аудио и видео 

плеери и рекордери, системи за домашно 

кино и системи за забава; софтвер за 
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развивање апликации; софтвер за 

компјутерски игри; претходно снимени аудио, 

видео и мултимедијални содржини со опција 

за нивно преземање; компјутерски 

периферни уреди; периферни уреди за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, електронски уреди што 

се погодни за носење, паметни часовници 

(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за 

во уши, слушалки за на глава, телевизори, 

приемници за декодирање (сет топ боксови) 

и аудио и видео плеери и снимачи; погодни 

за носење периферни уреди кои се користат 

со компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, паметни часовници 

(смарт), паметни очила(смарт), паметни 

прстени (смарт), слушалки за во уши, 

слушалки за на глава, телевизори, 

приемници за декодирање (сет топ боксови) 

и аудио и видео плеери и рекордери; апарати 

за биометриска идентификација и 

автентикација; акцелерометри; алтиметри; 

апарати за мерење на оддалеченост; 

апарати за снимање на оддалеченост; 

педометри; апарати за мерење притисок; 

индикатори на притисок; монитори; екрани, 

дисплеи за носење на глава и слушалки со 

микрофон што се користат со компјутери, 

паметни телефони (смарт), мобилни 

електронски уреди,  погодни за носење 

електронски уред, паметни часовници 

(смарт), паметни очила (смарт), телевизори, 

приемници за декодирање (сет топ боксови) 

и аудио и видео плеери и рекордери; 

дисплеи, очила, контролери и слушалки за 

виртуелна и зголемена реалност; 3Д очила; 

очила за вид; очила за сонце; леќи за очила; 

оптичко стакло; оптички производи; оптички 

апарати и инструменти; фотоапарати; 

блицови за фотоапарати; тастатури, глувци, 

подлошки за глувци, печатари, диск единици 

и хард дискови; апарати за снимање и 

репродукција на звук; дигитални аудио и 

видео плеери и рекордери; аудио звучници; 

аудио засилувачи и приемници; аудио 

апарати за моторни возила; апарати за 

снимање и препознавање на глас; слушалки 

за во уво; слушалки за на глава; микрофони; 

телевизори; телевизиски приемници и 

монитори; приемници за декодирање (сет топ 

боксови); радија; радио предаватели и 

приемници; кориснички интерфејси за 

компјутери и електронски уреди вградени во 

моторни возила, имено електронски 

контролни табли, монитори, екрани на допир, 

уреди за далечинско управување, приклучни 

станици, конектори, прекинувачи и контроли 

со гласовно активирање; системи за 

глобално позиционирање (GPS уреди), 

инструменти за навигација; апарати за 

навигација за возила [он-борд компјутери]; 

уреди за далечинско управување со 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, погодни за носење 

електронски уреди, паметни часовници 

(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за 

во уши, слушалки за на глава, аудио и видео 

плеери и рекордери, телевизори, приемници 

за декодирање (сет топ боксови), звучници, 

засилувачи, системи за домашно кино и 

системи за забава; погодни за носење уреди 

за управување со компјутери, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

паметни часовници (смарт), паметни очила 

(смарт), слушалки за во уши, слушалки за на 

глава, аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизори, приемници за декодирање (сет 

топ боксови), звучници, засилувачи, системи 

за домашно кино и системи за забава; 

апарати за складирање податоци; 

компјутерски чипови; батерии; полначи за 

батерии; електрични и електронски 

конектори, спојки, жици, кабли, полначи, 

приклучни направи, приклучни станици и 

адаптери што се користат со компјутери, 

мобилни телефони, рачни компјутери, 
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компјутерски периферни уреди, мобилни 

електронски уреди, погодни за носење 

електронски уреди, паметни часовници 

(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за 

во уши, слушалки за на глава, аудио и видео 

плеери и рекордери, телевизори и 

приемници за декодирање (сет топ боксови); 

интерактивни екрани на допир; интерфејси за 

компјутери, компјутерски екрани, мобилни 

телефони, мобилни електронски уреди, 

погодни за носење електронски уреди, 

паметни часовници (смарт), паметни очила 

(смарт), телевизори, приемници за 

декодирање (сет топ боксови) и аудио и 

видео плеери и рекордери; заштитни фолии 

прилагодени за компјутерски екрани, екрани 

на мобилни телефони и екрани на паметни 

часовници (смарт); делови и додатоци за 

компјутери, компјутерски периферни уреди, 

мобилни телефони, мобилни електронски 

уреди, погодни за носење електронски уреди, 

паметни часовници (смарт), паметни очила 

(смарт), слушалки за во уши, слушалки за на 

глава, аудио и видео плеери и рекордери, 

телевизори и приемници за декодирање (сет 

топ боксови); маски, вреќички, футроли, 

навлаки, ременчиња и конопчиња за 

компјутери, мобилни телефони, мобилни 

електронски уреди, погодни за носење 

електронски уреди, паметни часовници 

(смарт), паметни очила (смарт), слушалки за 

во уши, слушалки за на глава, приемници за 

декодирање (сет топ боксови) и аудио и 

видео плеери и рекордери; стапови за 

фотографирање автопортрети (селфи 

стикови); полначи за електронски цигари; 

електронски околувратници за дресура на 

животни; електронски дневници; апарати за 

проверка на поштенски марки; регистарски 

каси; механизми за апарати кои работат со 

монети; машини за диктирање; направи за 

обележување рабови; машини за гласање; 

електронски ознаки за производи; машини за 

бирање награди; факс машини; апарати и 

инструменти за мерење тежина; мерки; 

електронски огласни табли; апарати за 

мерење; полупроводнички плочи 

[силиконски]; интегрирани кола; засилувачи; 

флуоресцентни плочи; уреди за далечинско 

управување; нишки за спроведување 

светлина [оптички влакна]; електрични 

инсталации за далечинско управување со 

индустриски операции; громобрани; 

електролизери; апарати за гаснење пожар; 

радиолошки апарати за индустриска намена; 

спасувачка опрема и апарати; свирчиња за 

тревога; анимирани филмови; апарати за 

испитување на старост на јајца; свирчиња за 

кучиња; украсни магнети; електрифицирани 

огради; преносни направи за забавување на 

возила со далечинско управување  

кл. 28  играчки; игри; предмети за играње; 

карти за играње; електронски рачни уреди за 

играње; компјутерски игри, видео игри и 

компјутерски и видео апарати за играње, 

освен оние што работат со монети или кои се 

прилагодени за да се користат со 

телевизиски приемници; машини за 

бодибилдинг; машини и опрема за фитнес и 

вежбање  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер, софтвер, периферни уреди и 

компјутерски и видео игри; консултантски 

услуги за компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерско програмирање; дизајн на 

компјутерски бази на податоци; складирање 

на електронски податоци; услуги за 

компјутерско складирање и обработка на 

податоци во облак; изнајмување на 

компјутерски хардвер, софтвер и периферни 

уреди; обезбедување на онлајн софтвер без 

опција за негово преземање; консултантски 

услуги за развивање компјутерски системи, 

бази на податоци и апликации; консалтинг за 

компјутерска безбедност и безбедност на 

податоци; услуги за шифрирање податоци; 
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обезбедување на информации за 

компјутерски хардвер или софтвер на 

интернет; одржување, поправка и ажурирање 

на компјутерски хардвер, софтвер, 

периферни уреди и апликации; услуги за 

техничка поддршка; дијагностицирање и 

решавање проблеми поврзани со 

компјутерски хардвер и софтвер, како и 

услуги за обезбедување информации и 

поддршка за компјутери; услуги за креирање, 

дизајн и одржување на веб-сајтови; услуги за 

хостирање на веб-сајтови; обезбедување на 

пребарувачи за добивање податоци преку 

интернет и други електронски комуникациски 

мрежи; креирање на индекси на информации 

поставени на интернет, веб-сајтови и други 

ресурси достапни на интернет и на други 

електронски комуникациски мрежи; услуги за 

друштвени мрежи на интернет; 

обезбедување на веб-сајт за користење на 

друштвена мрежа; услуги за картографија и 

мапирање; научни и технолошки услуги; 

услуги за индустриски дизајн; услуги за 

индустриска анализа и истражување; 

информации, советодавни и консултантски 

услуги поврзани со сè што е наведено погоре  

 

(210) TM  2017/1000 (220) 18/10/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Финансиско друштво ТИГО 

ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје 

ул. Антон Попов бр. 1/4 кат М3-дел.пр. 17, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, бела, жолта 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2017/1039 (220) 27/10/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Трговец поединец Виолета Ставре 

Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб, 

печива и слатки во свежа состојба  - 

Скопје 

ул.Исаја Мажовски бр. 36-1/14, Скопје, MK 

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА 

ДОО  

бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крофни  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со крофни  

кл. 43  самопослужување/ресторани со 

самопослужување/служење храна и пијалаци  

 

(210) TM  2017/1058 (220) 01/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ПРОИВЕНТ СОЛУЦИИ ДООЕЛ Скопје 

Булевар Илинден бр. 77/4, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, сина, жолта, зелена, розева, 

виолетова, портокалова, сива 

(531) 07.01.12;07.01.24;27.05.04;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

а особено малопродажба на играчки, 

малопродажба на рачно изработени 

предмети во креативните работилници  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности; а особено услуги за едукација, 

забава и рекреација: обезбедување на 

услуги за детски игри, игротеки за деца, 

обезбедување на рекреативни простори за 

детски игри, детски работилници  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалaци; привремено сместување; а 

особено организирање на обезбедување на 

чување на деца (сместување и храна), услуги 

за дневно чување на деца (сместување и 

храна), услуги на детски градинки и дневни 

престои (сместување и исхрана)  

 

(210) TM  2017/1064 (220) 02/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ALVOGEN PHARMA TRADING 

EUROPE EOOD Sofia 

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

BRINZUNO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  офтамолошки фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2017/1069 (220) 03/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) розева и бела 

(531) 27.05.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  чорапи; спортски чорапи; кратки 

чорапи; хулахопки; долна облека; долна 

облека за жени; корсети; боди; долна облека 

за апсорбирање пот; костуми за капење; 

гаќички за капење; пижами  

кл. 35  рекламирање; услуги при продажба на 

големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; цени  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 

облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами; 

транспортирање на чорапи; спортски чорапи; 

кратки чорапи; хулахопки; долна облека; 

долна облека за жени; корсети; боди; долна 
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облека за апсорбирање пот; костуми за 

капење; гаќички за капење; пижами  

 

(210) TM  2017/1084 (220) 10/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти; прехранбени 

производи и нивни состојки  

кл. 30  кафе, чај, какао , шеќер, ориз, 

тапиока,саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жита, леб, производи од тесто 

и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови( 

како мирудии); зачини  

кл. 43  услуги за обезбедување на храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(210) TM  2017/1089 (220) 13/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de 

C.V.  

Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col 

Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato , MX 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

SOGNARE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  перници за кревети; перници за 

душеци; душеци; перници  

кл. 24  кебиња за кревет;чаршафи за 

кревет;драперии за кревет; комфортери; 

јоргани; покривки за душек; покривки за 

перници; навлаки за перници; прекривки за 

кревет  

 

(210) TM  2017/1092 (220) 14/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(300) 31863  30/06/2017  AD 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) бела и сива 

(531) 10.01.25;26.02.01;26.03.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или гутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 
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тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

цебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2017/1131 (220) 27/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Приватна установа за социјална 

заштита на стари лица ТЕРЗИЕВА Скопје 

Призренска бр. 50/2, Кучевишка бара, 

Општина Чучер Сандево, MK 

(540)  

 

ТЕРЗИЕВА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  обука; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  старечки домови  

кл. 44  домови за нега на немоќни лица; 

медицински услуги; услуги на хигиена и 

разубавување на луѓе  

 

(210) TM  2017/1138 (220) 27/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, портокалова, темно црвена 

(531) 24.17.25;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, бисквити, 

бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за 

џвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи, 

крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, 

торти, чоколадо  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со кондиторски производи, бисквити, 

бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за 

џвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи, 

крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, 

торти, чоколадо  

 

(210) TM  2017/1140 (220) 27/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство и услуги 

на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид 

ДООЕЛ  

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, розова, виолетова, црна, 

портокалова, сина, жолта 

(531) 03.03.24;03.13.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната на бебиња на 

база на рополис во форма на капки и спреј  

 

(210) TM  2017/1150 (220) 30/11/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Viacom Overseas Holdings C.V. 

Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 

Z/N, CW 



 

 

П р и ј а в и  н а  т р г о в с к и  м а р к и    141 | С т р а н а  

 

28 Февруари  2018 Гласник Бр.2/2018 

(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)  

 

HALF SHELL HEROES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи, периодични 

публикации, книги и весници; хартија и 

картонски артикли; постери, календари, 

материјали кои ги користат уметниците; 

инструменти за пишување, моливи, пенкала, 

сликарски четки, канцелариски материјали, 

нотеси, честитки, прецртани слики, 

фотографии; фигурини (статуетки) од 

хартија; материјали за обука и настава, 

машини за во канцеларија и машини за 

пишување  

кл. 18  чадори, големи торби, ранци, 

торбички за на половина, курирски ташни за 

на рамо, женски чанти, новчаници и 

портмонеа, спортски торби, торби за костуми 

за патување, ранци, новчаничиња за монети, 

патни торби, торби за на плажа  

кл. 25  костуми за капење, бањарки, облека 

за на плажа, ремени (облека), шорцеви, 

јакни, палта, чорапи, обувки, шарени свилени 

шамии, џемпери, костуми за Ноќта на 

вештерките, костуми за маскембал, костуми 

на ликови, сценски костуми, фустани, 

ракавици, шорцеви за вежбање, штитници за 

уши од студ, производи што се носат околу 

врат, пижами, панталони, кошули, блузи, 

облека за скијање, машки панталони, стреи 

за на глава, трегери, ролки, долна облека, 

елеци, облека за загревање, производи што 

се носат на глава  

кл. 28  игри и играчки, имено, игри со карти, 

стрели за пикадо, кукли; играчки на дување; 

плишани кукли; плишани играчки; акциони 

фигури и нивни додатоци; индивидуални 

машини за видео игри што користат CD ROM, 

индивидуални машини за видео игри, 

индивидуални машини за игри со аудио 

излез, и игри на табла; предмети за спорт, 

имено, голф (палки за голф), топки за 

безбол, топки за фудбал, топчиња за падл, 

топки за активности, скејтборд; палки за 

безбол;украси за елки  

кл. 41  забава; образовни услуги; спортски и 

културни активности; забавни паркови; 

продукција на радио и телевизиски програми; 

продукција на филмови и прилози за забава 

во живо; продукција на анимирани филмови 

и телевизиски прилози; кино и телевизиски 

студија; забава со кинематографски 

филмови, телевизиска забава, вклучувајќи 

забавни изведби и шоуа во живо, објавување 

книги, списанија и периодични изданија; 

обезбедување информации за забавните 

услуги на пријавувачот до повеќекратни 

корисници преку светска мрежа или Интернет 

или други онлајн бази на податоци; 

продукција на танцови шоуа, музички шоуа и 

шоуа за видео награди; хумористични 

програми (комедија), програми со забавни 

игри и спортски настани пред публика во 

живо кои се пренесуваат во живо или 

снимени за подоцнежно емитување; музички 

концерти во живо; тв програма за актуелни 

настани; организирање натпреварувања во 

таленти и настани за музички и телевизиски 

награди; организирање и презентирање на 

изложбена забава во врска со стил и мода; 

обезбедување информации во областа на 

забавата преку глобална компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2017/1197 (220) 11/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ENNELIN LTD 

2nd  Floor, Block A, Stapleton House, 110 

Clifton Street, Company No. 09735135, GB 
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(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

H4 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер за изработка, запишување, 

скенирање, пренос, зачувување, 

индексирање, пребарување, навигација, 

анализа, филтрирање, споредување, 

екстракција, пристап, споделување и 

печатење на податоци и документи; 

компјутерски софтвер кој на корисниците им 

овозможува вчитување, преземање, 

објавување, пристап, креирање, уредување, 

договарање, индексирање, приказ, 

споделување, размена, филтрирање и/или 

коментирање на податоци, текст, 

информативни документи или слики преку 

компјутерски и комуникациони мрежи и 

Интернет; софтвер за размена на датотеки; 

компјутерски софтвер за употреба во врска 

со финансии, вложувања и хартии од 

вредност; компјутерски софтвер за употреба 

во врска со договорна документација; 

компјутерски софтвер за употреба во 

колаборативен процес на подготовка на 

документи; компјутерски софтвер кој 

дозволува споделување на коментари за 

документи и податоци; компјутерски софтвер 

за конвертирање на слики од документи во 

електронски формат; дигитални формати на 

фајлови  

кл. 36  финансиски услуги, услуги поврзани 

со трансакции на пазарот на капитал; 

пружање на информации во врска со 

финансиски трансакции; информативни 

услуги поврзани со финансиски хартии од 

вредност; обезбедување на податоци во 

врска со финансиски трансакции; услуги на 

советување и консултантски услуги поврзани 

со сите претходно наведени услуги  

кл. 38  овозможување на пристап на 

документи зачувани во електронска форма 

во централните датотеки заради советување 

од далечина; овозможување на пристап на 

Интернет платформа; електронски пренос на 

документи; пренос на компјутерски 

документи  

кл. 42  програмирање на софтвер; 

дизајнирање и развој на системи за чување 

на податоци; овозможување на привремена 

употреба на софтвер кој не може да се 

презема заради изработка, запишување, 

компресирање, пренос, зачувување, 

индексирање, пребарување, навигација, 

анализа, споредување, екстракција, пристап, 

споделување и печатење на податоци, 

договори и документи; овозможување на 

привремена употреба на онлајн софтвер кој 

не може да се презема заради користење во 

врска со финансии, финансиско тргување, 

инвестирања, хартии од вредност и 

договорна документација; програмирање на 

софтвер за Интернет платформи; пружање 

на платформа со технологија која им 

овозможува на интернет корисниците 

изработување, вчитување, преземање, 

уредување, приказ, споделување, размена и 

филтрирање на документи, договори, 

податоци, информации, слики и 

мултимедијали содржини; одржување на 

компјутерски софтвер; ажурирање на 

компјутерски софтвер; инсталирање на 

компјутерски софтвер; услуги на поправка на 

компјутерски софтвер; дизајнирање и развој 

на компјутерски софтвер; изнајмување на 

компјутерски софтвер; закуп на компјутерски 

софтвер; хостирање на веб портали; 

дизајнирање на веб портали; скенирање и 

дигитализација на фајлови и документи; 

електронско зачувување на фајлови и 

документи; хостирање на платформи на 



 

 

П р и ј а в и  н а  т р г о в с к и  м а р к и    143 | С т р а н а  

 

28 Февруари  2018 Гласник Бр.2/2018 

Интернет; платформа како услуга [РААЅ]; 

услуги на софтвер како услуга [ЅААЅ]; 

консултантски, информативни и советодавни 

услуги поврзани со сите претходно наведени 

услуги; конверзија во формат на електронски 

фајл  

кл. 45  правни услуги; услуги на правна 

поддршка; услуги на подготовка на правни 

документи  

 

(210) TM  2017/1199 (220) 11/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Abbott Diabetes Care Inc. 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 

California 94502, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

FREESTYLE LIBRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер кој се користи за управување 

на дијабетес; софтвер за користење со 

глукозни сензори; софтвер за користење со 

глукозен мониторен систем; мобилни 

софтверски апликации во областа на 

управување со дијабетес  

кл. 10  медицински апарати и инструменти за 

управување со дијабетес; медицински 

апарати и инструменти за надгледување на 

глукоза; сензорски базирани монитори за 

глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за 

надгледување на глукоза; континуирани 

глукозни мониторни системи  

кл. 42  обезбедување софтверски услуги за 

известување за глукоза и услуги за Облак-

платформа (cloud platform) со софтвер за 

споделување, известување, оддржување, 

управување, следење и анализа на 

медицински информации во областа на 

управување со дијабетес; обезбедување на 

привремена употреба на онлајн софтвер, кој 

не се симнува, за споделување, 

известување, оддржување, управување, 

следење и анализа на медицински 

информации во областа на управување со 

дијабетес; обезбедување на вебсајт со 

онлајн софтвер што не се симнува кој им 

овозможува на корисниците да споделуваат, 

известуваат, одржуваат, управуваат, следат 

и анализираат медицински информации во 

областа на управување со дијабетес; 

софтвер како сервис (ЅААЅ) услуги со 

софтвер за споделување, известување, 

оддржување, управување, следење и 

анализа на медицински информации во 

областа на управување со дијабетес  

 

(210) TM  2017/1200 (220) 11/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Abbott Diabetes Care Inc. 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 

California 94502, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер кој се користи за управување 

на дијабетес; софтвер за користење со 

глукозни сензори; софтвер за користење со 

глукозен мониторен систем; мобилни 

софтверски апликации во областа на 

управување со дијабетес  

кл. 10  медицински апарати и инструменти за 
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управување со дијабетес; медицински 

апарати и инструменти за надгледување на 

глукоза; сензорски базирани монитори за 

глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за 

надгледување на глукоза; континуирани 

глукозни мониторни системи  

кл. 42  обезбедување софтверски услуги за 

известување за глукоза и услуги за Облак-

платформа (cloud platform) со софтвер за 

споделување, известување, оддржување, 

управување, следење и анализа на 

медицински информации во областа на 

управување со дијабетес; обезбедување на 

привремена употреба на онлајн софтвер, кој 

не се симнува, за споделување, 

известување, оддржување, управување, 

следење и анализа на медицински 

информации во областа на управување со 

дијабетес; обезбедување на вебсајт со 

онлајн софтвер што не се симнува кој им 

овозможува на корисниците да споделуваат, 

известуваат, одржуваат, управуваат, следат 

и анализираат медицински информации во 

областа на управување со дијабетес; 

софтвер како сервис (ЅААЅ) услуги со 

софтвер за споделување, известување, 

оддржување, управување, следење и 

анализа на медицински информации во 

областа на управување со дијабетес  

 

(210) TM  2017/1201 (220) 11/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Sanrio Company, Ltd 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(531) 03.04.24;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други препарати 

за перење; чистење, полирање, препарати за 

триење и нагризување; сапуни што не се за 

медицинска употреба; парфимерија; 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса што не се за медицинска 

употреба, пасти за заби, препарати за 

омекнување; прибор за лична хигиена; 

препарати за нокти; производи и препарати 

за нега и чистење на косата и кожата; лепила 

за козметички цели; лосион за после 

бричење; антиперспиранти; антистатични 

препарати за цели на домаќинството; 

аромати; кора од дрво квилаја за миење; 

соли за капење, козметички препарати за 

капење; маски за разубавување; соли за 

белење; сода за белење; плавила за перење 

алишта; бои - хемиски средства за 

освежување на боите што се користат во 

домаќинството [перење алишта]; бои-

препарати за отстранување; козметички 

прибор; козметички препарати за слабеење; 

козметички производи за животни; памучни 

стапчиња за козметичка употреба; вата за 

козметичка употреба; козметички креми; 

креми за белење на кожата; креми за кожени 

производи; одмастувачи; полирање вештачки 

вилици; препарати за чистење на вешатачки 

вилици; дезодоранти за луѓе; дезодоранти за 

животни и домашни миленици; детергенти; 

козметички бои; колонска вода, тоалетна 

вода; крем за коса; гел за коса; шампони; 

балсам за коса и препарати за 

навлажнување на косата; парфеми; кармини; 

креми и лосиони за лице и кожа; вештачки 

нокти; полирање на нокти и лакови и 

разредувачи; заштита од сонце; производи 

за белење [деколоранти] за козметичка 

употреба; ароми за слатки [есенцијални 

масла]; млеко за чистење за тоалетна 
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употреба; козметички производи за веѓи; 

моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини 

[што се користат за перење]; вештачки 

трепки; восок за под; бои за коса; спрејови за 

коса; производи за виткање коса; белило за 

алишта; прозиводи за киснење алишта; 

производи за штиркање; лосиони за 

козметичка употреба; шминка; пудра за 

шминкање; производи за шминкање; 

производи за отстранување на шминка; 

маскара; раствори за уста што не се за 

медицинска употреба; производи за нега на 

ноктите; козметички моливчиња; политура за 

мебел и подови; брилијантин за козметичка 

употреба; производи за кадење [мириси]; 

камен од пемза; ткаенина за стружење; 

хартија за стружење; миризливо дрво; 

шампони за домашни миленичиња; креми за 

чевли; сјај за чевли; восок за чевли; 

производи за измазнување [штиркање]; 

сапуни за освежување на текстил; скробен 

сјај за перење алишта; производи за 

сончање; шамичиња натопени со козметички 

лосиони; препарати за отстранување лак; 

восок за депилација; восок за алишта; восок 

за полирање; восок за кожа; производи за 

депилација; желе [нафтено желе] за 

козметичка употреба; декоративни цртежи за 

козметичка употреба; темјан стапчиња, 

[миризливи стапчиња]; мириси; марамчиња 

за масна кожа; марамчиња за лице; 

подготовки за бања, што не се за медицинска 

употреба  

кл. 9  научни; наутички, геодетстки, 

електрични, фотографски, кинематографски, 

оптички апарати и иснтрументи, апарати и 

инструменти за мерење на тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка [контрола], апарати 

и инструменти за спасување и обучување; 

електрични апарати и инструменти за 

контролирање, вклучување, 

трансформирање, регулирање, 

спроведување, акумулирање и чување на 

електрича енергија, апарати за снимање, 

пренос или репродукција на звук или слика; 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; компакт дискови; ДВД и други 

дигитални медиум за снимање; механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, компјутерски софтвер, апарати 

за гаснење пожар; сметалки; електрични 

направи за привлекување и уништување 

инсекти; аудиовизуелни направи за настава; 

батерии; кутии за батерии; полначи за 

батерии; двогледи; калкулатори; камери; 

кинематографски камери; делови и прибор за 

тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет; 

анимирани цртани филмови; касетофони; 

синџирчиња за очила; кинематографски 

филмови [експозиционирани]; апарати за 

регистрирање на времето; компакт диск 

плеери; компакт дискови [аудио-видео]; 

компакт диск [меморија само за читање]; 

компјутерски оперативни програми, снимени; 

комјутерски програми; компјутерски софтвер 

[снимен]; компјутери; печатари за користење 

со компјутери; контактни леќои; контејнери за 

контактни леќи; опрема за обработка на 

податоци; кројачки иснтрументи за мерење; 

електрични ѕвона за врата; џебни 

електронски апарати за преведување; 

апарати за гаснење пожар; филмови, 

експозиционирани; противпожарни аларми; 

рефлектори [фотографија]; рамки за 

фотографски слајдови; апарати за 

регулирање топлина; џубокси; оптички леќи; 

апарати за вагање; појаси за спасување; 

пливки за спасување; елеци за спасување; 

сплавови за спасување; електрични брави; 

електрични брави и клучеви, магнетни 

носачи на податоци; магнетни кодирани 

картички; магнетни енкодери; магнети; лупи; 

апарати, уреди и инструменти за мерење; 

микрофони; микроскопи; неонски натписи; 
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лаптоп компјутери; електронкси пенкала; 

фонографски плочи; фотокопири; џебни 

калкулатори; апарати за проекција; екрани за 

проекција; радија; грамофони; апарати за 

далечинско управување; ленири 

[иснтрументи за мерење]; ваги; мемориски 

смарт картички; детектори за чад; 

приклучоци, штекери и други електрични 

спојки; апарати за снимање звук; дискови за 

снимање звук; апарати за репродукција на 

звук; апарати за емитување звук; кутии за 

очила; рамки за очила; стакла за очила; 

очила; очила за сонце; електрични 

прекинувачи; приклучоци, штекери и други 

спојки [електрични спојки]; магнетофони; 

телефонски апарати, приемници; 

предаватели, жици; телескопи; телевизии; 

телевизиски апарати; инструменти за 

мерење температура; електрични 

инасталации за заштита од кражба; 

термометри; термостати; видео касети; 

кертриџи со видео игри; видео камери; 

видеоленти; видео екрани; видео рекордери; 

процесори за обработка на текст; видео 

компакт дискови; дигитални повеќенаменски 

дискови; видео компакт дискови и дигитални 

повеќенаменски диск плеери; аудио и 

визуелни апарати и уреди за настава; 

држачи; носачи и кутии за аудио и видео 

касети; компакт дискови, ласерски дискови, 

дискови за видео и дигитални 

повеќенаменски дискови; подлога за 

компјутерско глувче; телефони; безжични 

телефони, делови и прибор за мобилни 

телефони; прибор и футроли мобилни 

телефони, делови и прибор за пејџери; 

торби, навлаки, контејнери, преносувачи и 

корисници на мобилни телефони и пејџери; 

слушалки, телефонски слушалки, слушалки и 

микрофони/звучници за употреба со мобилни 

телефони; индикатори за телефони; мобилни 

телефони и пејџери; машини за видео игри; 

маски за преку очи за заштита од светлина; 

печатени распореди; аларми; електрични; 

читачи за бар-кодови; барометри; часовници 

со аларм; електрични часовници со аларм; 

централни процесорски единици [процесори]; 

чипови [интегрални кола]; хронографи 

[апарати за регистрирање време]; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

мемории; компјутерски периферни уреди; 

акустични спојки; сврзници [опрема за 

обработка на податоци]; оптички носачи на 

податоци; оптички дискови; дискови 

[магнетни]; машини за управување 

автоматски; нуркачка опрема; маски за 

нуркање; одела за нуркање; електронски 

огласни табли; електронски пенкала 

[видеотерминели]; врвки за очила; окулари; 

навлаки за очила; машини за факсимил; 

филтри [фотографија]; флопи диск; ленти за 

чистење на уреди за снимање [снимање]; 

хигрометри; внатрешни кола; апарати за 

меѓусебна комуникација; точки на 

поврзување [за компјутери]; машини за 

фактурирање; садови за леќи; апарати за 

дигање; елементи со магнетна лента [за 

компјутери]; магнетни ленти; лажици за 

мерење; метрономи; микропроцесори; 

модеми; машини за броење и сортирање 

пари; монитори [компјутер хардвер]; 

монитори [компјутерски хардвер]; монитори 

[компјутерски програми]; компјутерско глувче 

[опрема за обработка на податоци]; оптички 

влакна [влакна] [филаменти за 

спроведување светлина]; оптички стакла; 

оптички стоки; оптички леќи; паркинг-

часовници; компјутерски периферни направи; 

агломери [инструменти за мерење]; 

радиотелеграфски прибори; 

радиотелефонски прибори; скенери [опрема 

за обработка на податоци]; полупроводници; 

слајдови [фотографија]; автоматски машини 

што се активираат со жетони; ленти за 

снимање звук; апарати за демагнетизирање 

магнетни ленти; телеграфски жици; 
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телеграфска [опрема]; телепринтери; 

телепромптери; машини за пишување; 

автомати за билети; предаватели 

[телекомуникации]; предавателни уреди; 

[телекомуникации]; вакууметри; видео 

екрани; видео телефони; видеорекордери; 

звучни аларми; пловки за пливање; [тампони 

за уши; тампони за уши за нуркачи; 

часовници за варење јајца; очила за спорт; 

заштитни шлемови за спортови; апарати за 

навигација за возила [компјутер во возила]; 

програми за компјутерски игри; метрономи; 

електронски публикации [што можат да се 

даунлодираат]; компјутерски програми 

[софтвер што може да се даунлодира]; 

апликации за компјутерски софтвер за 

даунлоадирање; вокмени; сателити за 

научни цели; потпирачи за рачни зглобови 

што се користат за компјутери; ремени за 

преносни телефони; држачи за преносни 

телефои; налепници за преносни телефони; 

прекривки за антени за преносни телефони; 

прекривки за телефони; футроли за 

телефони; електронски кола и ЦД-Ромови 

кои овозможуваат снимање на автоматски 

програми за употреба на електронски 

музички инструменти] ; преносливи медиа 

плеери; слики за даунлодирање; музика за 

даунлодирање; ѕвоно на мобилен телефон 

за даунлодирање; ДВД плеери; ГПС уреди; 

УСБ уреди; диск за компјутери; лаптоп 

компјутери; ЛЕД; уреди за заштита од 

незгоди за лична употреба; заштитни маски; 

заштитни ремени за телефони; компаси; 

електрични конекции; капаци за штекери; 

дистрибутивен панел [електрична енергија] ; 

хандс фри опрема за телефони; црево за 

пожар; црево со прскалица за пожар; 

програми за аркадни машини за видео игри; 

програми за домашни машини за видео игри; 

дигитален личен асистент; чепови за уши за 

пливање; соларни батерии; таблет 

компјутери; дигитални камери; електронски 

читач за книги; паметни телефони; паметни 

часовници; паметни наочари; паметни 

прстени; селфи стапови [рачен монопод] ; 

електронски интерактивни табли; направа за 

електрични или електронски уреди за 

музички инструменти; аудио платформа; 

заштитени филмови приспособени за 

компјутерски екрани; заштитени филмови 

приспособени за паметни телефони; уред за 

виртуела реалност; човеколики роботи со 

вештачка интелегенција; торби за лаптоп 

компјутери; торби и футроли за апарати и 

фотографска опрема  

кл. 14  скапоцени метали и нивните легури и 

производи од скапоцени метали и нивни 

легури или обложени со нив, накит, 

бижутерија и украси, скапоцени камења; 

хорологиски и хронометриски инструменти, 

брошеви; синџирчиња; амајлии; монети; 

сувенири, имено медали и/или парички; 

петлици за ракави; обетки; златни нишки; 

украси [од скапоцени метали]; предмети од 

имитација на злато; кутии за скапоцености; 

кутии за накит; ѓердани; игли [накит]; украсни 

игли; прстени; статуи и статуетки од 

благородни метали; брошеви за вратоврски; 

часовници, часовници и нивни делови и 

опрема; ремчиња за часовници, пружини за 

часовници; синџирчиња за часовници; кутии 

за часовници; штоперица; украси; украсни 

игли, игли за вратоврски; медали; приврзоци, 

ситни украси или синџирчиња; синџирчиња 

за клучеви и кутии за клучеви/превоз на 

скапоцени метали и/или скапоцени камења; 

украси на врат; белегзии [накит]; кутии за 

рачни часовници [презентации]; кутии за 

часовничарство; електрични саати и 

часовници; сончеви часовници; дијаманти; 

бижутерија; полускпоцени камења; уметнички 

дела од благородни метали; часовници со 

аларм; копчиња за корсети; украсни игли 

[игли за вратоврски]; статуетки од 

благородни материјали [статуетки]; брошови 
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од благородни матерјали; украси за ;евил од 

благородни матерјали; трофеи [наградни 

купови]; комеморативни штитови; камења; 

монистри за правење накит  

кл. 16  хартија, картон; печатени работи; 

книговезнички материјали; фотографии; 

канцелариски материјали, освен мебел; 

лепила за канцелариска или куќна употреба; 

материјали и алати што ги користат 

уметниците; четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор; материјали за обука и 

настава; пластични материјали за пакување; 

печатарски букви; печатарски блокови; 

календари; книги; каталози; поштенски 

картички; постери; списанија; печатени 

публикации; весници и списанија; честитки; 

инструменти за пишување; гумени печати; 

поштенски марки и печати[стационарни]; 

перничиња за печати; мастилни перничиња 

за печати; фотоалбуми; платна за 

врамување слики; слики или фотографии; 

сликарски штафелај; блокчиња или 

перничиња за впивање мастило; држачи за 

фотографии; мастила; платна; шамичиња од 

хартија; тоалетна хартија; шамичиња од 

хартија за отстранување шминка; крпи од 

хартија; подметки и плакати од хартија или 

картон; хартија за амбалажа, хартија за 

завиткување и материјали за пакување; 

водени бои за уметници; графички 

репродукции, портрети; литографи; пенкала, 

моливи, пера за пишување; топчиња за 

хемиски пенкала; пера; држачи за пенкала; 

држачи за моливи; пенкала на полнење и 

прибори за пишување; мини од графит за 

технички моливи; боички, креони; кутии за 

пенкала и моливи; острилки за моливи; 

машини за острење моливи; спојки за 

хартија; притискачи за хартија; дупчалки за 

хартија; игли за цртање; пастелни боички; 

пасти и лепила за канцелариска и куќна 

употреба; машини за хартија; даски за 

сложување на букви; држачи за писма; 

отварачи за писма; лепливи ленти и држачи 

за лепливи ленти; материјали за цртање, 

табли, пенкала и прибори; прибори за 

цртање; албуми за поштенски марки и 

парички; торби и пликоа;кеси за праша; кеси 

за ѓубре; кеси за замрзнување; кеси за 

подарок; хартиени кеси; кеси за носење; кеси 

за сендвичи; кеси за сендвичи [хартиени] ; 

хартиени кеси за забава; хартиени кеси за 

подарок; кеси за ледени коцки; 

конуснихартиени кеси; пластични кеси за 

сендвичи; кеси за готвење во микробранова 

печка; хартиени кеси за купување; хартиени 

кеси; пластични кеси за купување, хартиени 

кеси за пакување; пластични кеси за 

купување; пластични кеси за пакување; 

хартиени кеси за остатоци; обложени кеси со 

картон; пликоа; стикери; држачи за книги; 

обележувачи; одбележувачи за во книги; 

витрини за канцелариски материјали; платна 

за сликање; бележници или блокчиња; 

дневници; нотеси; регистри; бележници за 

пишување; потсетници; хартија за пишување; 

хартија за цртање; прибор за пишување; 

креди за пишување; школски табли; табли за 

постери; огласни табли; навлаки за пасоши; 

навлаки за чековни книшки; растегливи 

ленти; фотографии; матрици; производи за 

бришење; бришачи; бришачи на течности; 

електрични отварачи на писма; музички 

честитки; бришачи за табли за пишување; 

накит и украси од хартија и/или картон; 

хартија за амбалажа; салфети од хартија; 

џебни бележници; пенкала на полнење; 

ленти за подврзување; прибори за цртање за 

графитни моливи; прибори за боички; 

линијари; бришачи за табли за пишување; 

автографски книги; спојници; хефталици; 

ножеви за сечење хартија; знаци за 

предупредување; машини за уништување 

хартија; машини и апарати за тенка 

пластична фолија; електрични апарати за 

загревање, лепење и заштита од 



 

 

П р и ј а в и  н а  т р г о в с к и  м а р к и    149 | С т р а н а  

 

28 Февруари  2018 Гласник Бр.2/2018 

превиткување на документи и фотографии; 

електрични апарати за запечатување и 

монтирање со заштитна обвивка на 

документи и фотографии; држачи и кутии за 

картички; украси од хартија за кошничи за 

излети или прехранбени производи; албуми; 

бебешки пелени од хартија и целулоза [за 

еднократна употреба]; кеси [пликоа, 

торбички] од хартија или пластика, за 

пакување; папки за листови што се вадат; 

кутии од картон или хартија; картички; 

држачи и кутии за поштенски марки и печати; 

стрипови; шестари за цртање; ленти и 

картички од хартија за запишување 

компјутерски програми; хартија за копирање 

[канцелариски материјали]; течни коректори 

[канцелариски материјали]; фасцикли за 

документи; штитници за прсти [канцелариски 

материјали]; знамиња [од хартија]; папки 

[канцелариски материјали]; папки за хатија; 

ленти од гума; шамичиња од хартија; 

картички во картотека; ленти со мастило; 

заштитни корици за хартија; етикети што не 

се од текстил; карти; музички честитки; 

билетени; блокчиња за цртање 

[канцелариски материјали]; прибори за 

цртање [предмети за употреба во училишта]; 

памфлети; дробење хартија [за канцелариска 

употреба]; држачи за моливи; поштенски 

марки; налепници; салфети од хартија за 

маса; клинчиња; билети; ленти од машини за 

пишување; машини за пишување [електрични 

и неелектрични]; корици; четки за пишување; 

креди за пишување; табли за пишување; 

корици [канцелариски материјали]; навлаки 

од хартија за саксии; машини за хартија 

[канцелариски материјали]; лигавчиња од 

хартија; кеси за готвење во микробранови 

печки; филтри за кафе од хартија; брошури; 

модели за везење [мостри]; ножеви за 

сечење хартија [канцелариски материјали]; 

чаршафи од хартија за маса; чаршафи и 

салфетки од хартија за маса; огласни табли 

од хартија или картон; етикети за картички во 

картотека; листови хартија; крпи за лице од 

хартија; налепници за преносни телефони; 

уметнички дела [слики], урамени или 

неурамени; хартиени крпи, тоалетна хартија; 

машина за пластифицирање документи за 

канцелариска употреба; картонска кутија за 

капи; уреди за рачно обележување; пенкала 

за маркирање; канта за боја; четки за 

фарбање; четки за сликари; бришачи за 

табли за пишување; ХУАН хартија за цртање 

и калиграфија; механички моливи  

кл. 18  кожа и имитации на кожа; животинска 

кожа, делови од животинска кожа; торби и 

куфери; чадори, сонцебрани и стапови за 

одење, камшици, узди и сарачки производи; 

каиши; колани и облека за животни; торби, 

чанти; паричници, кутии, багаж, торбички; 

актовки; ранци; навлаки за алишта; торби за 

пазарење; ремени од кожа; појаси за рамо; 

појаси; појаси за багаж; бастуни; кутии за 

картички [портмонеа]; околувратници за 

животни или домашни миленичиња; кутии за 

клучеви; врвки од кожа или имитација на 

кожа; несесери; маски за усти за кучиња; 

ученички торби; кожни ремени; рачки за 

куфери; куфери; прибори за патување; торби 

за костуми за патување; навлаки за чадори; 

рачки за чадори; држачи за бастуни; ремени 

за патни торби; торби за плажа; чанти; кутии 

и торби, од кожа или од кожа и картон; 

женски чанти; кожени ремени; планинарски 

стапови; музички кутии; папки за ноти; 

мрежести торби за пазарење; ранци; 

училишни торби; торби за алат од кожа или 

имитација на кожа [празни]; мали патни 

торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти 

од кожа за пакување; прекривки за мебел од 

кожа или имитација на кожа; рамки за женски 

чанти; торби со ремени за носење доенчиња; 

торби со тркала за пазарење; кутии за 

клучеви;спортски торби; облека за животни; 

состојки за правење колбаси; торби за 
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носење деца; прекривки за животни; 

поводници, каиши и колани за домашни 

миленици и животни; рачки за ташни; кутии 

за визит карти; ранци [јапонски училишни 

торби]; ремени за водење мали деца  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

неметални контејнери, за складирање или 

транспорт; обработени или полуобработени 

коски, рогови, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф; воздушни 

перничиња; воздушни душеци; воздушни 

перници; украсни завеси со монистра за 

декорација; тркалца за кревети што не се од 

метал; постелнина [освен лен]; кревети за 

домашни миленичиња; канти што не се од 

метал; затворачи за шишиња; полици за 

шишиња; тапи за шишиња; пластични 

картички за отворање електронски брави; 

сандаци; ѕвончиња на ветар што оддаваат 

звуци; куки за облека; закачалки за палта; 

куки за палта; држачи за палта; контејнери, 

што не се од метал [складирање, транспорт]; 

држачи за завеси; куки за завеси; корнизи за 

завеси; алки за завеси; палки за завеси; 

валјаци за завеси; врвки за завеси; перници; 

плакари за крпи; куќички за домашни 

миленичиња; кревети, мебел, монтирање 

врати; украси за рамки за слики; ладилници 

[неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс 

или пластика; камини; држачи за саксии; 

држачи за цвеќиња; закачалки за капи; 

високи столчиња за бебиња; куќни броеви, 

што не се од метал, несветлечки; камари за 

домашни миленичиња; плочки со имиња, што 

не се од метал; шкафови за регистри; 

дубачиња за деца; предмети на надувување 

за рекламирање; кутии за накит; поштенски 

сандачиња; држачи за писма; рафтови за 

списанија; душеци; садови од пластика за 

амбалажа; перници; полици за чинии; полици 

за чаши; регистарски таблички; рекламни 

натписи; рачки за алати; држачи за 

компјутерски тестатури што не се од метал; 

држачи за јајца од пластика; пластични 

држачи за пакување на храна; држачи како 

дел од излози на продавници за мебел; 

плетена кошница; рамки за слики; 

декоративни пораби од пластика и/или дрво 

за прозорци; украси и декорации за прозори 

или врати од пластика, восок, дрво, плута, 

трска, врбови прачки, рогозина, рогови, 

коски, слонова коска, китова коска, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замени за 

сите овие материјали, затворачи за торби; 

потпирачи за глава на пумпање; декорации 

од пластика за храна или кошнички за 

излети; прстени за клучеви и приврзоци; 

граничници за врата; фотелји; кошници, што 

не се од метал; кревети; клупи [мебел]; канти 

од дрво или пластика; столарија; креденци; 

колички за компјутери [мебел]; кутии од дрво 

или пластика; столчиња [седишта]; сандаци 

за играчки; плута; навлаки за алишта 

[гардероба]; колевки; завеси од бамбус; 

столарски маси; работни маси; колички на 

тркалца за послужување [мебел]; потпирачи 

за глава [мебел]; табли за закачување 

клучеви; библиотекарски полици; шкафови; 

брави [освен електрични], што не се од 

метал; кројачки кукли; полици [мебел]; пили 

за сечење дрва; училишен мебел; седишта; 

софи; маси; колички на тркалца за 

послужување чај; колички за послужување 

чај; колички за компјутери [мебел]; држачи за 

чадори; полски кревети; ормани; огласни 

табли; водоводни цевки [вентили] од 

пластика; тоалетни комоди; табуретки за 

нозе и столчиња; кошници [канти]; куки за 

закачалки за облека; скали од дрво или 

пластика; шкафови за лекови; подметки, што 

можат да се извадат, за мијалници; плочки со 

имиња што не се од метал; куки и игли [што 

не се од метал]; оградени простори за 

бебиња; дрва за гребење мачки; полици; 

уметнички дела, фигурини и статуетки и 

ситни декорации и украси од дрво, плута, 
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трска, врбови прачки, рогозина, рогови, 

коски, слонова коска, китова коска, школки, 

килибар, седеф, морска пена и замени за 

сите овие материјали, или од восок, гипс или 

пластика; кутивчиња за таблети [од дрво, 

пластика]; затворачи за шишиња; внатрешни 

решеткасти ролетни [штитници од сонце] 

[мебел]; завеси; подлога за пресоблекување 

бебиња; платформи за пресоблекување 

бебиња; брави, што не се од метал, за 

возила; послужавници што не се од метал; 

подлога за играње за бебиња; кваки, што не 

се од метал; кваки од порцелан; закачалки за 

чевли што не се од метал; флекници што не 

се од метал; држачи за весници  

кл. 21  средства за домаќинство и кујнски 

садови; чешли и сунѓери; четки, освен четки 

за фарбање; материјали за производство на 

четки; средства за чистење; непреработено 

или полу-преработено стакло, освен стакло 

за градење; стакларија, порцелан и 

грнчарија; бањи за бебиња [преносливи]; 

корпи, за домашна употреба; кригли; кафези 

за птици; неелектрични блендери; даски за 

пеглање; дигалки; отварачи за шишиња; 

затварачи за шишиња направени од 

керамика, кинески порцелан, стакло, кристал, 

грнчарија, теракота и порцелан; шишиња, 

садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи; 

кафани [послужавници]; кафези за домашни 

миленичиња; модли за колачи [модли]; 

модли за вафли; свеќи за гасење; прстени за 

свеќи; кутии за бонбони; кутии за чешли; 

порцелански украси; садови од порцелан; 

стапчиња за храна [кујнски прибор]; шкафови 

за облека; закачалки за облека; крпи за 

чистење; мешалки за коктел; филтри за 

кафе, што не се електрични; мелници за 

кафе; цедалки за кафе, што не се 

електрични; сервиси за кафе; лончиња за 

кафе; електрични чешли; чешли за животни; 

ќеси за пециво; модли за готвење; ражени за 

готвење; канти за мраз; преносливи 

ладилници; уреди за ладење на храна кои 

содржат флуиди за размена на топлина, за 

домашна употреба; отварачи; козметички 

прибор; прекривки за тањири; покривки за 

саксии за цвеќиња; земјени садови; шољи; 

даски за сечење за во кујна; бокали; 

неелектрични пржилници; садови за сапун; 

диспензери за сапун; пљоски за пиење; 

чаши; корита, садови; сушари; метли; чаши 

за јајца; корита за хранење; саксии за цвеќе; 

фаќачи за муви; ракавици за домашна 

употреба; пехари; рендиња; неелектрични 

печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи 

за шишиња за хранење, што не се 

електрични; држачи за цвеќиња и растенија; 

топли тави; кофи за мраз; модли за мраз, 

покривки за даски за пеглање; бокали; 

прибор за ручање; подметачи за ножеви; 

копчиња од порцелан; мрзливци; сетови за 

пијалоци; кутии за ручек; држачи за менија; 

лимени кутии за прибор; лажици за мешање; 

крпи; држачи за салфетки; прстени за 

салфетки; распрскувачи за садови за 

наводнување; тампони за чистење; тавчиња; 

хартиени тањири; секачи за пециво; млинови 

за бибер; парфеми; ароматизери; 

есенцијални масла; согорувачи на мириси; 

парфимирани води; корпи за излет; касички - 

прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари 

под притисок; корпи за отпад; држачи за сол; 

држачи за бибер; садови за сосови; тањири 

за сосови; кугли; тампон за отстранување; 

четки за бричење; растегнувачи за блузи; 

четки за чистење чевли; рогови за чевли; 

врвки за чевли; сита; апсорбирачи на чад за 

домашна употреба; држачи за сапун; садови 

за сапун; сетови со зачини; држачи за 

сунѓери; држачи за четки за бричење; статуи 

од порцелан, теракота или стакло; цедилки; 

шприцеви за наводнување цвеќиња и 

растенија; прибор за на маса; големи бокали; 

чајници; прибори за чај; сервиси за чај; чаши 

за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет; 
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држачи за тоалетна хартија; сунѓери за 

тоалет; средства за тоалет; четки за заби; 

електрични четки за заби, држачи за 

чепкалки за заби, не од скапоцен метал; 

чепкалки за заби; корпи за ѓубре; садови за 

отпад; послужавници за домашна употреба; 

троножници; печати за панталони; 

растегнувачи за панталони; шишиња со 

вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди 

за вафли и палачинки, неелектрични; даски 

за перење; славини; садови за наводнување; 

уреди за наводнување; апарати за чистење 

со восок; уметнички дела, од порцелан, 

теракота или стакло; декоративни украси за 

прозори или врати изработени од керамика; 

стакло, кристал, грнчарија, теракота или 

порцелан, кутии или садови за ручек или 

храна [што не се од скапоцени метали]; 

стапици за глувци; појаси за кутии за ручек и 

садови за домаќинство; садови за ароматици 

и мириси; шишиња за ладење; стаклени 

кутии; метли; средства за четкање; садови за 

путер; капаци за садови за путер; котли; 

инструменти за чистење [со кои се управува 

рачно]; клинови, портабл кутии за ладење, 

неелектрични, тегли за колачи, прибор за 

готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки 

за чевли, тавчиња за пржење, одводници, 

ракавици за градинарство, стаклени пљоски 

[садови], изолациони боци; перничиња за 

пудра; шејкери; цедалки за чај, не од 

скапоцени метали; постави и чаршафи за 

секаква употреба во домаќинства; брисачи; 

тепалки, неелектрични; садови или метали за 

правење мраз или замрзнати пијалоци; 

секачи за [бисквити] колачи, боцички; држачи 

за боцички; брипачи за прашина, шејкери за 

коктели; сетови за пудра, не од скапоцени 

метали; кутии за ампули или таблети; 

покривки за кутии за палома марамчиња од 

дрво, или пластика; држачи за четки за заби; 

контејнери за домаќинство; домашни и 

домаќински приклучпци; сервиси за кафе [за 

маса]; садови за кафе, неелектрични; кујнски 

садови освен ножеви, вилушки и лажици; 

кутии за домаќинство; кутии за апчиња 

[дрво,пластика] ; средства за отстранување 

шминка; цефки за пиење; деодоранси за 

лична употреба; кутии за хартиено ѓубре; 

умивалници [округли] ; кригли; контејнери за 

одржување температура;контејнери за 

одржување температура на пијалоци; 

аквариуми; подметачи за чај; електрични 

уреди за факање и убивање инсекти; 

козметички спатули, отварачи за шипиња; 

оревокршачи; штипки за шеќерни коцки; 

штипки за коцки мраз; сервирачи за пита; 

кофи за сервиње вино; држачи за чаши  

кл. 25  облека, обувки, капи; престилки; 

облека за на плажа; облека за капење; 

костуми за капење; спортска облека; 

водоотпорна облека; ракавици; ракавици без 

прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи 

и жени; бебешека облека; бебешки пелени 

[облека]; лигавчиња, што не се од хартија; 

долна облека; облека за спиење и пижами; 

бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници 

од сонце; баретки; капи за капење и 

туширање; муфови; муфови за уши; шалови; 

вратоврски; околувратници; панделки, 

лептир машни; кратки и долги чорапи; 

хулахопки; жартели, жартели за кратки 

чорапи, за долги чорапи и за хулахопки; 

обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на 

плажа; костуми за маскенбал; работнички 

комбинезони; шамии; шарени шамии 

[шалови]; сандали за капење; влечки за 

капење; чизми за скијање; чизми; прерамки 

за облека [трегери]; градници; панталони [за 

носење]; женски маички/поткошули; палта; 

манжетни; женски крзнени шалови; панделки 

[облека]; капи за носење; јакни [облека]; 

плетени ткаенини [облека]; џемпери; 

трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; 

долги палта; панталони; парка; пуловери; 

сандали; шалови; шамии; кошули; 
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комбинезони [женска долна облека]; 

мантили; гамаши; спортски чевли; спортски 

дресови; костуми; костуми за капење; маици; 

панталони; долна облека; униформи; елеци; 

водоотпорни костуми за скијање на вода; 

спортски стегачи [облека]; долна облека; 

обувки за гимнастика; градник [долна 

облека]; облека за гимнастика; појаси за 

носење; облека за велосипедисти; маска за 

спиење  

кл. 28  играчки, игри и предмети за играње; 

апарати за видео игри; кукли; плишани 

играчки; мечиња; фигури за играње и 

сложувалки; предмети за гимнастика и спорт; 

топки и балони; празнични декорации и 

украси; декорации и украси за Новогодишни 

елки; украси за забави; возила играчки; 

возила со далечинско управување [играчки]; 

даски за сурфање; даски за скијање; ролери; 

лизгалки за мраз; скејтборд; заштитни 

потполонки или штитници за спорт и игри; 

воздушни пиштоли [играчки]; табла; топки за 

игри; ѕвончиња за Новогодишни елки; 

топчиња за билијард; билијардски маси; 

коцки за градење [играчки]; игри со табли; 

бонбони што пукнуваат кога се отвараат 

[Новогодишни петарди]; чизми за лизгање со 

додадени лизгалки; уреди и механизми за 

куглање; игри за градење; држачи за свеќи за 

Новогодишни елки; табли за играње дама; 

дама [игри]; игри со шах; табли за шах; 

Новогодишни елки од синтетички материјал; 

маѓионичарска опрема; експлозивни каписли 

[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки; 

стрели за пикадо; коцки; креветчиња за 

кукли; облека за кукли; куќички за кукли; соби 

за кукли; домино;табли за шах; игри со 

табли; тегови; штитници за лакти [спортска 

опрема]; фитнес апарати [растегнувачи]; 

опрема за возење на саеми/ панаѓури; 

шишиња за храна за кукли; рибарски јадици; 

макари за риболов; перки за пливање; 

пловки за риболов; летачки дискови 

[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; 

игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори; торби за голф; палки за голф; 

ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; 

трикови за мамење и шега на туѓа сметка 

[евтини играчки]; макари за летала; макари; 

штитници за коленици [спортска опрема]; 

мах-јонг; џамлии за игри; марионети; 

театарски маски; маски играчки; мобили 

[играчки]; возила макети со размер; евтини 

играчки за забави, игранки; заштитни 

потполнки [делови од спортски одела]; 

друштвени игри; ударни каписли [играчки]; 

пиштоли играчки; топки за играње; кукли; 

рекети; ѕвечки [играчки]; фрлање обрачи 

околу клин; коњчиња за нишање; ролери; 

даски за едрење; скии; санки [спортска 

опрема]; тобогани [предмети за играње]; 

меури од сапуница [играчки]; вртимушки 

[играчки]; отскочни даски [спортска опрема]; 

статични велосипеди за вежбање; базени за 

пливање [објекти за игра]; перки за пливање 

[пераи]; нишалки; маси за пинг понг; играчки 

за домашни миленици; скии за на вода; 

објекти за игра за пливање; игри за во вода, 

спортови и активности; топки за на плажа; 

апарати за забава, автоматски и на парички; 

торби специјално дизајнирани за ски и даски 

за сурфање; картички за бинго; мрежи за 

пеперутки; карти за играње; конфети; ролери 

со тркала во една редица; сложувалки; 

калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; 

мрежи за вадење уловена риба за спортски 

риболовци; возила играчки со далечинско 

управување; тркала за рулет; снежни топки; 

дрезги [обувки] за одење по снег; Јапонски 

карти за играње; елеци за пливање; каиши за 

пливање; пловки за банање и пливање; 

пловки за пливање; водени крила; хартиени 

капи за забави; апарати за бодибилдинг; 

чипови за коцкање; грепки за играње 

лотарија; модели за летачки змејови 
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[играчки]; флипери; слот машини [машини за 

играње]; играчки роботи [дронови играчки]; 

заштитени филмови приспособени за екрани 

за преносливи игри; управувачи за видео 

игри  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии; 

зачини; мраз; бисквити; прашок за колач; 

украси за колачи што се за јадење; ароми за 

колачи; колач од ориз; слатки и бомбони; 

чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко; 

пијалаци што се на основа на чоколадо; 

слатки за украсување Божикни елки; 

пијалаци од какао со млеко; производи од 

какао; пијалаци што се на основа на какао; 

пијалаци од кафе; ароми на кафе; мешавини 

и подготовки за употреба како замена за 

кафе; пијалаци што се на основа на кафе; 

слатки; пуканки; пченкарни снегулки; 

сладолед; кари; крем пуддинг; мали парчиња 

храна од жито; ароми, со исклучок на 

есенцијални масла; замрзнат јогурт [вид 

сладолед]; овошни желеа; колач со ѓумбир; 

сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; 

пити со месо; мирудии за смекнување месо, 

за употреба во домаќинство; палачинки; 

пастили; колачиња; паштета; бибер; пици; 

пудинзи; равиоли; матична млеч за човечка 

употреба; шеќер;васаби каши; соја сосови; 

тестенини , фиде; удон [Јапонски вид на 

тестенини]; суши; ванила; вафли; замрзнат 

јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки; 

ароматични подготовки за исхрана; средства 

за спојување смеси за сладолед [мраз за 

јадење]; ѓевреци; кифли, колачи; карамели 

[бонбони]; гуми за жвакање што не се за 

медицинска употреба; пченкарни оброци; 

мраз за јадење; златен сируп; природен или 

вештачки мраз; макарони; марципан; 

мајонез; овес; пипер [зачини]; пити; мезиња; 

зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи; 

доматни сосови; мирудии; освежителни 

пијалаци [замрзнати]; шпагети; слатки 

[бонбони]; колачиња; пченично брашно; 

преливи за салати; сафт од печено месо; сос 

за паста; оброци од нудлс; мусли; мали 

парчиња храна од ориз; пченкарни снегулки; 

пченкарно брашно; овесни снегулки; гликоза 

за кулинарски цели; високо протеински 

барови; десертни муси [кондиторски 

производи]; овесна храна; паста од соја 

[додаток]; пијалоци базирани на чај; 

градинарски растенија; конзервирани 

[зачини]; глутенски адитиви за кулинарски 

цели; овошни сосови; преработени семиња 

за зачини; Рамен [Јапонско јадење базирано 

на нудлс]; закуски од сирење  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и 

безалкохолни пијалаци и аперитиви; 

пијалаци од овошје и овошни сокови; 

пијалаци од зеленчук и сокови од зеленчук; 

сирупи; концетрати и други средства за 

правење пијалаци; изотонични пијалаци; 

овошни сирупи [безалкохолни]; пастили за 

пенливи пијалаци; прашок за пенливи 

пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци; 

води за маса; води за пиење [пијалаци]; 

пијалаци од сурутка; безалкохолни пијалаци; 

коктели [безалкохолни]; аперитиви 

[безалкохолни]; минерална вода; 

неалкохолни медови пијалоци; смутиња; 

сируп [пијалоци]; алое вера пијалоци 

[безалкохолни]; сок од домат [пијалок]  

кл. 41  забава; разонода; паркови; забавни 

паркови; обезбедување автомати за забава; 

образовни услуги; организирање, продукција 

и водење на шоу програми, концерти, 

претстави во живо, театарски изведби, 

изложби, спортски натпревари, спортски и 

културни активности; сали за музички 

приредби, киносали, ноќни клубови, филмски 

студија, услуги на дискотеки; услуги на 

клубови, објавување книги, текстови, 
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списанија, дневни весници и списанија, 

услуги на библиотеки; обезбедување објекти 

за забава; изложби; концерти, шоу програми, 

приредби, спортови, игри, активности за 

рекреација и културни активности; услуги за 

здравствени клубови; услуги на кампови за 

летување; известување за образование, 

забави, приредби, рекреација, спортски и 

културни активности, радио и телевизиски 

програми, продукција на радио и телевизиски 

програми; филм и видео продукција; 

изнајмување на кино -филмови, 

кинематографски филмови, видео ленти, 

ласерски дискови; видео дискови и дигитални 

разновидни [видео] дискови; изнајмување 

звучни записи; изнајмување на сценски 

декор; забавишта; клубови и салони 

инсталирани со аудио и визуелна опрема со 

придружни уреди; простории и салони за 

играње; организирање избори на убавици; 

циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги 

на естрадни уметници; организирање 

изложби за културни и образовни цели; 

коцкање; гимнастичка обука; обезбедување 

опрема за музеи [претставувања, изложби]; 

организирање лотарии; услуги на оркестри; 

планирање забави [забави]; услуги за 

пишување сценарија; театарски изведби; 

зоолошки градини; услуги на дигитално 

сликање; електронско издаваштво; услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн [од една 

информатичка мрежа]; толкување [јазик со 

знаци]; професионално насочување [совети 

во врска со образованието и 

оспособувањето]; микрофилмови; услуги на 

компонирање музика; ноќни клубови; 

фотографија; производство на филмови за 

видео ленти; обезбедување услуги за 

караоке; обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; снимање 

видеоленти; кугларница; стадион за безбол 

или куполи за безбол [игри]; прикажување 

филмови; услуги за забави, односно 

обезбедување на интерактивни електронски 

игри преку компјутерски мрежи; 

обезбедување на привремена употреба на 

интерактивни игри што не се даунлодираат; 

клуб на здраствени услуги [здравје и фитнес 

тренинг] ; филмска продукција, друго од 

рекламирање филмови; кино презентации; 

образовни информации; забавни 

информации; услуги за игри, обезбедени 

онлине од компјутерска мрежа; изнајмување 

на опрема и апарати за игри; обезбедувње 

на голф установи; обезбедување на онлине 

електронски публикации, што не се 

даунлодираат; објава на текстови, друго од 

јавни текстови; обезбедување услуги за 

рекреирање; рекреативни информации; 

изнајмување на аудио и визуелна опрема; 

изнајмување на камери; изнајмуање на кино-

филмови; изнајмување на светлечки апарати 

за театарски сетови или телевизиски студија; 

изнајмување на движечки слики; 

изнајмување на филмски поректори и 

додатоци; изнајмување на радио и 

телевизиски сетови; изнајмување на шоу 

сцени; изнајмување на спортска опрема, 

освен возила; изнајмување на спортски 

терени; изнајмување на спортски сали; 

изнајмување на сценска опрема; 

изнајмување на видео камери; изнајмување 

на видео касетни рекордери; изнајмување на 

видео снимки; изнајмување играчки; 

дресирање жиотни; практично тренирање 

[демонстрација]; превод; средување и 

спроведување на работилници [тренин]; 

услуги за забавување, односно оезбедување 

аудио и видео матерјали, слики, телевизиски 

програми и слики во движење од он лајн 

компјутерска мрежа; обезбедување слики, 

звук и видео од он лајн мрежи; обезбедување 

информации за измислени карактери; 

обезбедување он лајн музика, што не се 
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даунлодира; обезбедување он лајн видеа, 

што не се даунлодира; обезбедување 

филмови, што не се даунлодираат, од видео-

по-нарачка услуги; обезбедување 

телевизиски програми, што не се 

даунлодираат, од видео-по-нарачка услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и дизајнирање во врска со тоа; 

индустриска анализа и истражувачки услуги; 

дизајн и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер; надзор и архитектонски 

консултации; архитектонски консултации; 

компјутерско програмирање; одржување на 

компјутерски софтвер; конструкциски цртежи; 

консултации за заштита на околината; 

индустриски дизајн; дизајн на внатрешен 

декор; услуги на дизајн паквање; 

дозајнирање фустани; графички дизајн; 

временска прогноза; изнајмување на 

софтвер за апликации; урбано планирање; 

дуплирање на компјутерски програми; 

компјутерски софтвер дизајн; инсталација на 

компјутерски софтвер; консултации на 

полето на компјутерски хардвер; конверзија 

на податоци или документи од физички во 

електронски медиуми; создавањ и 

одржување на веб страни за други; 

конверзација на податоци од компјутерски 

програми и податоци[не физичка конверзија]; 

одржување на компјутерски страни [веб 

страни]; клауд компјутерски програми; 

изнајмување на компјутери, консултации за 

компјутерски софтвер; анализи на 

компјутерски систем; дизајн на компјутерски 

систем; консултации за компјутерска 

технологија; дигитализација на документи 

[скенирање]; консултациски услуги за 

информатичка технологија [ИТ]; офсајд бекап 

на податоци; обезбедување на информации 

за компјутерска технологија и програмирање 

од веб сајт; софтвер како услуга [СааС]; 

консултации за дизајн на веб страни; 

внатрешен дизајн; компјутерски и 

технолошки услуги за заштита на 

компјутерски податоци, персонални 

финансиски информации и за детекција на 

неовластен пристап до податоци и 

информации  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; 

ресторани, бифеа, кафетерии, барови, 

простории за храна, кантини, коктел барови; 

ресторани со самопослужување; снек-

барови; салони за коктел; обезбедување 

информации воврска со нив, како и за храна 

и пијалоци; обезбедување и резервација на 

привремено сместување и објекти за 

исхрана, хотели, мотели, пансиони и 

обезбедување информации за нив; услуги на 

камповите за летување; обезање на објекти 

за изложби, ресторани, бифеа, кафетерии, 

барови, простории за храна, кантини, коктел 

барови инсталирани со аудио и визуелни 

апарати придружени со уреди; услуги за 

грижа на деца; детски јасли; кампови за 

летување; услуги во барови; служење на 

храна и пијалаци за свадби; уредување на 

свадбени рецепции [вении]; изнајмување на 

електрични тостери, микробранови печки, 

топли-чинии, апарати и препарати за 

подготовка на храна и пијалоци; превоз на 

животни; обезбедување на терени за 

кампување; изнајмување на столици, маси, 

прекривки за маси, чаши; изнајмување на 

апарати за готвење; изнајмување на 

диспензери за пиење вода; изнајмување на 

сали за состаноци; изнајмување на 

привремено сместување; изнајмување на 

шатори; изнајмување на преносливи објекти   

 

(210) TM  2017/1203 (220) 12/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за трговија, услуги и 

едукативни активности БРИЏЕЗ 

ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје 

ул. Варшавска бр. 36А, Скопје, MK 
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(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ  

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) виолетова, бела, црна 

(531) 07.11.01;26.11.01;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив 

кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал; 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2017/1208 (220) 14/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Hankook Tire Co., Ltd 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми;велосипедски 

гуми;надворешни обвивки за пневматски 

гуми;заштитни навлаки за тркала;гуми за 

мотоцикли;лепливи гумени парчиња за 

поправка на внатрешни гуми;внатрешни гуми 

за велосипеди;внатрешни гуми за 

мотоцикли;внатрешни гуми за пневматски 

гуми;внатрешни гуми за тркала на 

возила;внатрешни гуми за гуми за 

возила;мрежи за багаж за возила;пневматски 

гуми;опрема за поправка на внатрешни 

гуми;бандажи за тркала на возила;покривки 

на седла за велосипеди;покривки на седла за 

мотоцикли;сигурносни појаси за седишта на 

возила;сопирачки сегменти за 

возила;амортизери за возила;носачи за скии 

за автомобили;шилци за гуми;крампони за 

гуми;гуми за возила;тврди гуми за тркала за 

возила;шарки на вулканизирани 

гуми;гасеници за возила (транспортни 

траки);гасеници за возила 

(тракторски);пневматвици без внатрешна 

гума за велосипеди;пневматици без 

внатрешна гума за мотоцикли;вентили за 

гуми на возила;гуми за тркала на возила  

 

(210) TM  2017/1209 (220) 14/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за техничко испитување и 

анализа на моторни возила САВА 

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје 

ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, MK 

(740) САВА осигурување, а.д. Скопје  

ул. Загребска бр. 28А, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сива и бела 

(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  тестирање на возната состојба на 

возилата  

кл. 36  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи, бизнис проценки, бизнис 

пребарување, бизнис исп^тување, бизнис 

информации, бизнис истражување, 

професионално бизнис консултирање, 

биЗниси ( услуги за преместување на 

бизнисите), помош во водењето бизнис, 

советување за бизнис работење, бизнис 

менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај 

уметничките професии, аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси), преговори за бизнис 

контакти со други, раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење) и советување 

за бизнис работење и организација  

кл. 37  управување со станбени згради  

кл. 39  технички преглед на возила  

кл. 42  услуги поврзани со проверка на 

возила  

 

(210) TM  2017/1210 (220) 14/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за техничко испитување и 

анализа на моторни возила САВА 

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје 

ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, MK 

(740) САВА осигурување, а.д. Скопје  

ул. Загребска бр. 28А, Скопје 

(540)  

 

SAVA STATION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  тестирање на возната состојба на 

возилата  

кл. 36  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи, бизнис проценки, бизнис 

пребарување, бизнис исп^тување, бизнис 

информации, бизнис истражување, 

професионално бизнис консултирање, 

биЗниси ( услуги за преместување на 

бизнисите), помош во водењето бизнис, 

советување за бизнис работење, бизнис 

менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај 

уметничките професии, аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси), преговори за бизнис 

контакти со други, раководење (советодавни 

услуги за бизнис раководење) и советување 

за бизнис работење и организација  

кл. 37  управување со станбени згради  

кл. 39  технички преглед на возила  

кл. 42  услуги поврзани со проверка на 

возила  

 

(210) TM  2017/1216 (220) 18/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 

Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 10.01.12;26.13.25;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  јаглен, брикети за јаглен, кокс; брикети 

(запаливи), дрвени брикети, лигнит, 

искористени за наргиле (шиша) и пушење  

кл. 34  цигари, пури, тутун, сиров и 

преработен тутун, кутии за пури, кутии 

(цигари), тутун за џвакање, цигарелоси, 

меласа, производи за пушачи, запалки за 

пушачи, филтери  (цигари), кибрити и кутии 

за кибрити  

 

(210) TM  2017/1218 (220) 18/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 
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Al-Jazeera Al-Hаmra, Ras Al Khaimah, AE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) светло жолта, темно жолта, кафена, 

бела и сива 

(531) 26.04.04;26.04.22;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, пури, тутун, сиров и 

преработен тутун, кутии за пури, кутии 

(цигари), тутун за џвакање, цигарелоси, 

меласа, производи за пушачи, запалки за 

пушачи, филтери  (цигари), кибрити и кутии 

за кибрити  

 

(210) TM  2017/1227 (220) 19/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 

(591) црна, бела, црвена и сите нијанси на 

кафена 

(531) 26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; слатки; крекери; 

наполитанки; колачи; торти; десерти, имено 

слаткарски десерти, десерти базирани на 

брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати 

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен 

сок и шеќер  

 

(210) TM  2017/1228 (220) 19/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) темно виолетова, темно сина, црвена, 

жолто-златна, црна и бела 

(531) 26.04.16;26.04.22;26.11.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; слатки; крекери; 

наполитанки; колачи; торти; десерти, имено 

слаткарски десерти, десерти базирани на 

брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати 

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен 

сок и шеќер  
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(210) TM  2017/1229 (220) 19/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) темно виолетова, темно сина, црвена, 

розева, жолта, жолто-златна, портокалова, 

црна и бела 

(531) 26.04.16;26.04.22;26.11.06 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; слатки; крекери; 

наполитанки; колачи; торти; десерти, имено 

слаткарски десерти, десерти базирани на 

брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати 

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен 

сок и шеќер  

 

(210) TM  2017/1230 (220) 19/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела и сите нијанси на 

зелена 

(531) 26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; слатки; крекери; 

наполитанки; колачи; торти; десерти, имено 

слаткарски десерти, десерти базирани на 

брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати 

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен 

сок и шеќер  

 

(210) TM  2017/1231 (220) 19/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, 

ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна, бела, зелена и сите нијанси на 

црвена 

(531) 26.13.25;27.05.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  бисквити; чоколади; слатки; крекери; 

наполитанки; колачи; торти; десерти, имено 

слаткарски десерти, десерти базирани на 

брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати 

десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен 

сок и шеќер  

 

(210) TM  2017/1239 (220) 20/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) ТДПТУ ХФР ТУРС ДОО увоз-извоз 

Скопје 

Булевар Туристичка 52 згр. Кифла, ламела 

1/локал 3, 6000, Охрид, MK 

(540)  

 
(591) сина, портокалова, бела 

(531) 01.05.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања; резервации 

за превоз; посредување за превоз  

кл. 41  организирање и водење конференции; 

организирање и водење конгреси  

кл. 43  резервирање хотели  

 

(210) TM  2017/1248 (220) 22/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, MK 

(740) Николчо Лазаров, адвокат  

Ул. Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена 

(531) 27.05.12;27.05.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, диететски 

супстанции за медицинска употреба  

 

(210) TM  2017/1250 (220) 22/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 

Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(591) сива, црна 

(531) 24.09.02;24.09.16;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, пури, тутун, сиров и 

преработен тутун, кутии (цигари), тутун за 

џвакање, цигарилоси, меласа, производи за 

пушачи, запалки за пушачи, филтери 

(цигари), кибрити и кутии за кибрити  

 

(210) TM  2017/1251 (220) 22/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за промет и услуги на 

здрава храна БИЛНА АПТЕКА АЛКАЛОИД 

увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

ул. 11 Октомври бр. 46, Скопје, MK 
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(740) АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ  

ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, бела 

(531) 05.03.13;26.15.01;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, помошни 

лековити средства, ОТЦ производи, диетески 

производи, медицински чаеви  

кл. 10  медицински помагала, медицински 

инструменти  

кл. 29  сушено овошје  

кл. 30  чаеви, зачини, мусли,мешавини од 

житарки  

кл. 31  сушени семиња  

 

(210) TM  2017/1257 (220) 26/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Jelena Radulović 

ul. Krunska br. 19, Vračar, 11000, Beograd, 

RS 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 20.01.17;27.05.17;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис проценки; бизнис 

пребарување; бизнис испитување; бизнис 

информации; бизнис истражување; 

професионално бизнис консултирање; 

помош во водењето бизнис; советување за 

бизнис работење; раководење (советување 

за бизнис раководење и организација); 

планирање на бизнис средби; економско 

прогнозирање; економско прогнозирање за 

бизнис цели; економско прогнозирање и 

анализа за бизнис цели; прогнози на 

економски афери  

кл. 36  финансово економски анализи; 

финансово економски анализи за 

проучување; финансово економски 

консултантски услуги  

кл. 41  организирање средби и 

конференции;подучување во областа на 

економијата и управувањето;обука;практична 

обука (демонстрирање);организирање и 

спроведување на дискусиони групи за 

едукација, не преку интернет  

 

(210) TM  2017/1258 (220) 26/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје 

ул. Александар Турунџов 1А, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  актовки, куфери, мали патни 

торби,портмонеа, торби за преку рамо, џебни 

паричници, кожени ремени  

кл. 25  обувки, чевли и чизми од еспарто, 

сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за 

чевли, капи;чорапи; марами; беретки; 

шалови; ракавици; машка облека; 

вратоврски; манжетни  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги при продажба на актовки, 

куфери, мали патни торби,портмонеа, торби 

за преку рамо, џебни паричници, кожени 
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ремени, обувки, чевли и чизми од еспарто, 

сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за 

чевли, капи;чорапи; марами; беретки; 

шалови; ракавици; машка облека; 

вратоврски; манжетни  

 

(210) TM  2017/1259 (220) 26/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски препарати кои се користат

 во производството на инсектициди за 

употреба во земјоделието; хемиски 

препарати кои се користат во производството 

на фунгициди за употреба во земјоделието; 

хемиски препарати кои се користат во 

производството на пестициди за употреба во 

земјоделието; хемиски препарати кои се 

користат во производството на хербициди  

кл. 5  пестициди за употреба во 

земјоделието; инсектициди за употреба во 

земјоделието; фунгициди за употреба во 

земјоделието; хербициди за употреба во 

земјоделието; препарати за уништување на 

плевел, за употреба во земјоделието; 

препарати за уништување штетници, за 

употреба во земјоделието  

 

(210) TM  2017/1260 (220) 26/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски препарати кои се користат

 во производството на инсектициди за 

употреба во земјоделието; хемиски 

препарати кои се користат во производството 

на фунгициди за употреба во земјоделието; 

хемиски препарати кои се користат во 

производството на пестициди за употреба во 

земјоделието; хемиски препарати кои се 

користат во производството на хербициди  

кл. 5  пестициди за употреба во 

земјоделието; инсектициди за употреба во 

земјоделието; фунгициди за употреба во 

земјоделието; хербициди за употреба во 

земјоделието; препарати за уништување на 

плевел, за употреба во земјоделието; 

препарати за уништување штетници, за 

употреба во земјоделието  

 

(210) TM  2017/1261 (220) 25/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Капсикум доо 

ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица, 

MK 

(540)  

 
(591) светло жолта, сива, кафена 

(531) 06.19.07;25.01.19;26.13.25 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2017/1262 (220) 25/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Капсикум доо 

ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица, 

MK 

(540)  

 
(591) темно зелена, светло зелена, црвена, 

златна, бела 

(531) 05.03.13;26.01.15;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  слатки, слатки од бадем, чајни колачи  

 

(210) TM  2017/1263 (220) 26/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes 

Industry Co. 

Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, 

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ELEGANCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или произведен; тутунски 

производи, вклучувајќи и цигари, пури, 

цигарило [мали цигари], тутун за виткање 

цигари, тутун за лулиња, тутун за џвакање, 

цигари што содржат замена за тутун, што не 

се за медицинска употреба; зачинет тутун; 

меласа; тутун со бурмут; електронски цигари; 

електронски наргилиња; глави (чинии) за 

електронски наргилиња; запалки; артикли за 

пушачи вкпучувајќи хартија за впивање за 

лулиња, кутии за цигари, секачи за пури, 

држачи за пури, садови со плин за запалки, 

цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи 

за цигари], писки за чибуци, хартија за 

виткање цигари, врвови за цигари, џебни 

машини за виткање цигари, кремени за 

потпалување, табакери со навлажнувачи, 

жици за чистење тутун со лулиња, рафтови 

за лулиња, кожни торбички за тутун, 

табакери со бурмут, плукалник за корисници 

на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и 

држачи за пури, тегли за чување тутун, писки 

од жолт килибар за цигари и држачи за пури, 

пепелници за пушачи, цигарски цевчиња; 

тревки за пушење; шкорки [кибрит]; 

кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун 

за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун, 

што не се за медицинска или лековита 

употреба; зачинети мешавини од тутун и 

меласа за употреба во наргиле; зачинети 

течности и растворливи прашоци за 

употреба во наргиле; електронски лулиња за 

пушење; електронска течност за наргиле (е-

течност) која се состои од ароми во течна 

форма која се користи за пополнување на 

електронски наргилиња или филтри за 

електронско наргиле; наргиле ( shisha, 

шиша); додатоци или делови од наргиле 

(вкпучувајќи наргиски јаглен, наргиски чаши и 

глави, цревни јажиња за наргиле, бази за 

наргиле, усни врвови на наргичлиња и 

филтри и писки, устно црево за наргиле, 

дихтер на наргиле, кеси и кутии за 

наргилиња, ваза на наргиле)  

 

(210) TM  2017/1264 (220) 26/12/2017 

(442) 28/02/2018 
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(731) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes 

Industry Co. 

Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, 

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

ESCAPE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, суров или произведен; тутунски 

производи, вклучувајќи и цигари, пури, 

цигарило [мали цигари], тутун за виткање 

цигари, тутун за лулиња, тутун за џвакање, 

цигари што содржат замена за тутун, што не 

се за медицинска употреба; зачинет тутун; 

меласа; тутун со бурмут; електронски цигари; 

електронски наргилиња; глави (чинии) за 

електронски наргилиња; запалки; артикли за 

пушачи вкпучувајќи хартија за впивање за 

лулиња, кутии за цигари, секачи за пури, 

држачи за пури, садови со плин за запалки, 

цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи 

за цигари], писки за чибуци, хартија за 

виткање цигари, врвови за цигари, џебни 

машини за виткање цигари, кремени за 

потпалување, табакери со навлажнувачи, 

жици за чистење тутун со лулиња, рафтови 

за лулиња, кожни торбички за тутун, 

табакери со бурмут, плукалник за корисници 

на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и 

држачи за пури, тегли за чување тутун, писки 

од жолт килибар за цигари и држачи за пури, 

пепелници за пушачи, цигарски цевчиња; 

тревки за пушење; шкорки [кибрит]; 

кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун 

за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун, 

што не се за медицинска или лековита 

употреба; зачинети мешавини од тутун и 

меласа за употреба во наргиле; зачинети 

течности и растворливи прашоци за 

употреба во наргиле; електронски лулиња за 

пушење; електронска течност за наргиле (е-

течност) која се состои од ароми во течна 

форма која се користи за пополнување на 

електронски наргилиња или филтри за 

електронско наргиле; наргиле ( shisha, 

шиша); додатоци или делови од наргиле 

(вкпучувајќи наргиски јаглен, наргиски чаши и 

глави, цревни јажиња за наргиле, бази за 

наргиле, усни врвови на наргичлиња и 

филтри и писки, устно црево за наргиле, 

дихтер на наргиле, кеси и кутии за 

наргилиња, ваза на наргиле)  

 

(210) TM  2017/1265 (220) 27/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за сметководствени услуги 

ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје 

ул. Петар Поп Арсов бр. 8-1/4, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска  

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) темно сина, светло сина 

(531) 24.17.02;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2017/1267 (220) 29/12/2017 

(442) 28/02/2018 

(731) FCA US LLC, a limited liability 

company organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 
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1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, 

State of Michigan 48326, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(540)  

 

WRANGLER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила, во класа 12  

 

(210) TM  2018/6 (220) 04/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ Салији 

Џумали Фејсал Гостивар 

Плоштад Маршал Тито бр. 14, Гостивар, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) жолта, црвена, бела, сина, зелена 

(531) 01.11.04;26.11.12;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки, 

палачинки, сладолед  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; услуги на трговија 

на мало со: производство од тесто и слатки, 

палачинки, сладолед  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; млечен ресторан, слаткарница, 

кафетерии  

 

(210) TM  2018/10 (220) 05/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС ДООЕЛ 

Скопје 

ул.Желево бр.3-4/7, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) црна, зелена, бела 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени;пумпи за 

топлење, печки, печки [грејни апарати], 

горилници, климатизација, инсталации за 

климатизација (топлење и ладење)  

кл. 35  рекламирање.водење на работењето; 

услуги на продажба на големо и мало со: 

апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување 

со вода и за санитарни намени; пумпи за 

топлење, печки, печки [грејни апарати], 

горилници, климатизација, инсталации за 

климатизација (топлење и ладење)  

кл. 37  градежни 

конструкции;поправки;инсталациски 

услуги;монтирање и поправање апарати за 

греење, сервисирање пумпи за топлење, 

монтирање и поправање клима уреди, 

изведба на системи за климатизација 

(топлење и ладење)  

 

(210) TM  2018/11 (220) 05/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE 

NAKLIYAT A.S. 

Istanbul Yolu 30. Km Saray Mahallesi Fatih 

Sultan Mehmet 

Bulvari No:327 Kazan Ankara, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 
(591) бела, црвена, сина и зелена 

(531) 26.11.11;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз; 

тапиока и саго; брашно и производи од жита; 

леб, производи од тесто и слатки; сладолед; 

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол; сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(210) TM  2018/12 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway 

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

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

(540)  

 

TRAILMAX MERIDIAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми за мотоцикли  

 

(210) TM  2018/13 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 

AMORA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/14 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово 

Скопје 

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црна, зелена 

(531) 03.01.15;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук.  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што не 

се опфатени со другите класи, семиња  

кл. 35  рекламирање, водење на работење; 

управување со работата, услуги при увоз-

извоз и продажба на големо и мало со: 
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сушено и подготвувано овошје и зеленчук; 

свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, 

семиња, зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи, семиња, масла 

за јадење; снек храна, локум, житарици  

 

(210) TM  2018/15 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово 

Скопје 

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, црна, жолта 

(531) 01.01.03;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што не 

се опфатени со другите класи, семиња  

 

(210) TM  2018/16 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово 

Скопје 

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, темно сива 

(531) 02.09.10;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што не 

се опфатени со другите класи, семиња  

 

(210) TM  2018/17 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово 

Скопје 

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  
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(591) бела, светло и темно сина, зелена 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што не 

се опфатени со другите класи, семиња  

 

(210) TM  2018/18 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово 

Скопје 

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно сина, светло и 

темно кафена 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што не 

се опфатени со другите класи, семиња  

 

(210) TM  2018/19 (220) 09/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово 

Скопје 

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно зелена, жолта 

(531) 05.03.13;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушено и подготвувано овошје и 

зеленчук  

кл. 30  снек храна, локум, житарици, жита 

(мали парчиња храна од жита), брашно, 

бисквити, колачи, мирудии, зачини  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти 

плодови, семиња, зрнести производи што не 

се опфатени со другите класи, семиња  

 

(210) TM  2018/26 (220) 16/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) N.P.T. Trepharm 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov, 

Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, -- 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  
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(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

 

(210) TM  2018/27 (220) 16/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) N.P.T. Trepharm 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov, 

Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, -- 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки материјали 

за шиење  

 

(210) TM  2018/31 (220) 16/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 25.01.19;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2018/32 (220) 16/01/2018 

(442) 28/02/2018 
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(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

ATELIER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек 

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои 

не се користат во медицински цели); 

електронски цигари; производи од тутун за 

загревање; електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори со 

течен никотин за електронски цигари; 

артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за 

цигари, филтери за цигари, конзерви за 

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, 

џебни машинки за мотање на цигари, 

запалки, кибрити  

 

(210) TM  2018/33 (220) 18/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) портокалова и црна 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми; внатрешни гуми за тркала за 

возила; автомобили; делови и опрема за 

автомобили; погонски мотори, мотори, 

гумени ремени и сопирачки за копнени 

возила; копнени возила; велосипеди; 

ублажувачи на удари за возила; сопирачки 

уреди за возила; машини за покренување на 

моќ за копнени возила; механизми за пренос 

на моќ за копнени возила; лежишта за 

копнени возила; спојници за копнени возила; 

мотори за копнени возила; вентили за 

копнени возила; шилци за гуми; крампони за 

гуми; тркала за автомобили; опрема за 

поправка на внатешни гуми; надворешни 

обвивки за пневматски гуми  

кл. 35  услуги на продажба на големо на 

гуми; услуги на малопродажба на гуми; 

посредување во продажба на гуми; услуги на 

продажба на големо на внатрешни гуми за 

тркала за возила; услуги на малопродажба 

на внатрешни гуми за тркала за возила; 

посредување во продажба на внатрешни 

гуми за тркала за возила; услуги на продажба 

на големо на копнени возила; услуги на 

малопродажба на копнени возила; 

посредување во продажба на копнени 

возила; услуги на продажба на големо на 

делови и опрема за возила; услуги на 

малопродажба на делови и опрема за 

возила; посредување во продажба на делови 

и опрема за возила; услуги на продажба на 

големо на тркала за автомобили; услуги на 

малопродажба на тркала за автомобили; 

посредување во продажба на тркала за 

автомобили; услуги на трговија на големо со 

синџири за против пролизгување; услуги на 

малопродажба со синџири за против 

пролизгување; посредување во продажба на 

синџири за против пролизгување; услуги на 

продажба на големо на погонски мотори, 

мотори, гумени ремени и сопирачки за 

копнени возила; услуги на малопродажба на 
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погонски мотори, мотори, гумени ремени и 

сопирачки за копнени возила  

 

(210) TM  2018/34 (220) 18/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) портокалова и црна 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  суви батерии; фотонапонски ќелии и 

модули; литиумски батерии; батерии; 

комплети на батерии; батерии за возила; 

акумулатори, електрични, за возила; батерии 

(мокри); анодни батерии; согорливи ќелии; 

батерии за автомобили; батерии за 

електрични возила; електрични батерии за 

напојување на електрични возила; 

енергетски единици (батерии); мрежни 

приклучни апарати (батерии); електрични 

батерии; акумулатори, електрични; батерии 

за полнење; уреди за непрекинато 

напојување (батерии); стартери за 

акумулатори; адаптери за батерии; 

батериски водичи; кабли за полначи за 

акумулатори  

кл. 35  услуги на продажба на големо на 

батерии; услуги на малопродажба на 

батерии; услуги на посредување во 

продажба на батерии; услуги на продажба на 

големо на електрични батерии; услуги на 

малопродажба на електрични батерии; 

услуги на посредување во продажба на 

електрични батерии; услуги на продажба на 

големо на акумулатори, електрични 

(батерии); услуги на малопродажба на 

акумулатори, електрични (батерии); услуги 

на посредување во продажба на 

акумулатори, електрични (батерии); услуги 

на продажба на големо на батерии за 

автомобили; услуги на малопродажба на 

батерии за автомобили; услуги на 

посредување во продажба на батерии за 

автомобили; услуги на продажба на големо 

на батерии за возила; услуги на 

малопродажба на батерии за возила; услуги 

на посредување во продажба на батерии за 

возила; услуги на продажба на големо на 

акумулатори, електрични, за возила; услуги 

на малопродажба на акумулатори, 

електрични, за возила; услуги на 

посредување во продажба на акумулатори, 

електрични, за возила  

 

(210) TM  2018/35 (220) 18/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) портокалова и црна 

(531) 27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  филтери за мотори и погонски 

мотори;пумпи (делови за машини, мотори и 

погонски мотори);ладилници за машини и 

мотори;машини за дување;пумпи за 

вода;филтери (делови за машини);издувни 

цевки за копнени возила;актуатори (делови 

за машини);издувни садови за мотори и 

погонски мотори;вентили за рециркулација 

на издувни гасови (EGR) на мотори и 

погонски мотори;уреди за спречување на 

загадување за мотори и машини;вентилатори 
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за машини и мотори;вентили (делови за 

пумпи);вентили (делови за машини);издувни 

вентили (делови за мотори);вбризгувачки 

вентили (делови за машини);повратни пумпи 

за разладни средства;компресори за 

обновување и рециклирање на разладувачки 

гасови;кондензатори за воздух;кондензатори 

со разладување на воздух;ладилници за 

масла за машини;ладилници за масла за 

мотори;разменувачи на топлина (делови за 

машини);компресори (машини);воздушни 

компресори;компресори како делови на 

машини, мотори и погонски 

мотори;компресори за фрижидери;работни 

кола за пумпи;издувни машини за 

компресија, исфрлање и пренос на 

гасови;преносници за машини;турбо 

пумпи;турбо полначи за машини;ладилници 

за возила;хидраулични струјни контролери за 

маптини и мотори;пневматски контроли за 

машини, мотори и погонски 

мотори;контролни механизми за машини или 

мотори;уреди за контрола на воздух за 

машини и примарни мотори;автоматски 

влезни контролни вентили за клипни 

компресори за воздух;неповратни вентили за 

испуштање на воздушни компресори  

кл. 11  клима уреди за автомобили; грејачи за 

автомобили; вентилациони (климатизациони) 

инсталации и апарати за автомобили; 

испарувачи за ладење за автомобили; 

ладилници за автомобили; филтери за 

воздух за автомобили; радијатори за 

автомобили; компресори за клима уреди на 

автомобили; кондензатори за клима уреди на 

автомобили; грејни јадра за клима уреди на 

автомобили; испарувачи за клима уреди на 

автомобили; компресорски спојки за клима 

уреди на автомобили; топлински 

акумулатори за автомобили; вентилатори за 

ладење за автомобили; куќишта за разладни 

вентилатори на автомобили; филтери за 

воздух за клима уреди на автомобили; 

регулатори (контролори) за клима уреди на 

автомобили; прочистувачи на воздух за 

клима уреди на автомобили; лампи за клима 

уреди на автомобили; разладни модули за 

клима уреди на автомобили; автомобилски 

изменувачи на топлина, кои не се делови на 

машини; грејни апарати за возила; клима 

уреди за возила; климатизациони, разладни 

и вентилациони апарати и инструменти; 

апарати за греење, вентилација и 

климатизација; грејни системи составени 

првенствено од туби, цевки и разводници 

преку кои циркулира топол воздух или вода 

со висока температура; анјонски генератори 

за прочистување на воздухот; разладни 

вентилатори; јонизатори на вода; 

испарувачи; вентилатори за автомобили; 

компресори за клима уреди; пумпи за 

греење; пумпи за греење на плински мотори; 

разладни кули за вода; акумулатори на пареа  

кл. 12  автомобили; делови и опрема за 

автомобили; модули за контрола на пренос 

за автомобили; браници за автомобили; 

разладувачи на масло за автомобили; пумпи 

за вода за автомобили; спојници за водни 

пумпи за автомобили; интеркулери за 

автомобили; носачи за автомобили; 

примарни (главни) модули за автомобили; 

вентили за електрични автомобили; 

компресори за клима уреди за возила; 

компресори за клима уреди за копнени 

возила; вентилатори за ладење на мотори за 

копнени возила; воздушни пумпи (опрема за 

возила); мотори и погонски мотори за 

копнени возила; гуми; ублажувачи на удари 

за возила; системи за суспензија за возила; 

мапшна за покренување на моќ за копнени 

возила; механизми за пренос на моќ за 

копнени возила; лежишта за копнени возила  

кл. 35  услуги на продажба на големо на 

делови и опрема за автомобили; услуги на 

малопродажба на делови и опрема за 

автомобили; услуги на посредување во 
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продажба на делови и опрема за 

автомобили; услуги на продажба на големо 

на апарати за греење, вентилација и 

климатизација; услуги на малопродажба на 

апарати за греење, вентилација и 

климатизација; услуги на посредување во 

продажба на апарати за греење, вентилација 

и климатизација; услуги на продажба на 

големо на вентили за рециркулација на 

издувни гасови (EGR.) на мотори и погонски 

мотори; услуги на малопродажба на вентили 

за рециркулација на издувни гасови (ЕGR) на 

мотори и погонски мотори; услуги на 

посредување во продажба на вентили за 

рециркулација на издувни гасови (ЕОК) на 

мотори и погонски мотори; услуги на 

продажба на големо на компресори; услуги 

на малопродажба на компресори; услуги на 

посредување во продажба на компресори; 

услуги на продажба на големо на пумпи 

(делови за машини, мотори и погонски 

мотори); услуги на малопродажба на пумпи 

(делови за машини, мотори и погонски 

мотори); услуги на посредување во продажба 

на пумпи (делови за машини, мотори и 

погонски мотори); услуги на продажба на 

големо на издувни садови за мотори и 

погонски мотори; услуги на малопродажба на 

издувни садови за мотори и погонски мотори; 

услуги на посредување во продажба на 

издувни садови за мотори и погонски мотори; 

услуги на продажба на големо на филтери за 

мотори и погонски мотори; услуги на 

малопродажба на филтери за мотори и 

погонски мотори; услуги на посредување во 

продажба на филтери за мотори и погонски 

мотори; услуги на продажба на големо на 

ладилници за мотори и погонски мотори; 

услуги на малопродажба на ладилници за 

мотори и погонски мотори; услуги на 

посредување во продажба на ладилници за 

мотори и погонски мотори  

 

(210) TM  2018/42 (220) 23/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Automotive Adria trgovina d.o.o 

Litostrojska cesta 44A, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

 
(591) зелена, бела, сива, црна 

(531) 26.01.04;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски додатоци за бензин; хемиски 

додатоци за горива; хемиски додатоци за 

моторни горива; течности за хидраулични 

системи; течности за сопирање; средства за 

ладење (препарати за пречистување на 

мотори); течност за ладење; течност за 

сопирање; хемиски интензификатори за гума; 

катализатори; катализатори што се користат 

за производство на гума; антифриз; 

детергенти што се користат во производни 

процеси; детергентни додатоци за моторно 

масло; детергентни додатоци за бензин; 

дестилирана вода со додаден кислород; 

дестилирана вода; глицерин за индустиска 

употреба; лепила за поправка на гуми; 

пополнувачи за каросерии на автомобили; 

силиконски течности; средства за заштеда на 

гориво; гуми (смеси за репарација на гуми); 

средства за конзервирање гума; средства за 

разложување на бензин; средства против 

зовривање на ладилник на мотор; смеси за 

репарација на гуми течни облоги (хемиски 

препарати); хемиски додатоци за масла; 

хемиски интензификатори за гума; хемиски 

супстанции кои се користат како додатоци за 

индустриски масла за подмачкување; масла 

за амортизери; стабилизатори за масло; 

средства за ладење на мотори на возила; 

антидетонациски средства за мотори со 

внатрешно согорување; хемиски средства 
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кои се користат за мотори со внатрешно 

согорување; хемиски средства за 

декарбонизирање на мотори; препарати за 

согорување (хемиски адитиви за моторни 

горива); хемиски средства за заштита од 

корозија на автомобили  

кл. 2  бои; бои во прав, што се употребуваат 

за премачкување; производи за заштита од 

рѓа; масти против р’ѓа; масла против р’ѓа  

кл. 3  течности за чистење на шофершајбна; 

шампони за миење на автомобили; средства 

за отстранување корозија  

кл. 4  адитиви (нехемиски) на моторните 

горива; адитиви (нехемиски) на масла; 

бензин; восок за индустриска употреба; 

гориво; графити за подмачкување; масла за 

индустриска употреба; масти за индустриска 

употреба; масла за подмачкување; моторни 

горива; моторни масла; масла за синџири за 

автомобили; масти за синџири за 

автомобили; масти за осветлување; средства 

за подмачкување; течности за подмачкување 

на алатки за режење  

кл. 7  апарати за промена на мотори со 

внатрешно согорување; ауспуси за мотори и 

машини; возила (инсталации за миење 

возила); возила со воздушни перничиња; 

гориво (апарати за промена на гориво) за 

мотори со внатрешно согорување; 

катализатори; карбуратори; компресори за 

ладилници; ;машини за чистење на течности 

за ладење; вакуум пумпи (машини); филтри 

(делови од машини и мотори); филтри во 

прочистување на воздух во ладење мотори; 

филтри за гориво; филтри за гориво за 

мотори на возила; кпипови за мотори на 

возила; клипови за мотори со внатрешно 

согорување; клипни прстени; клипни прстени 

(делови од мотори со внатрешно 

согорување); кпипни прстени за топлински 

пумпи; пумпи (делови од машини или 

мотори); пумпи; пумпи за гориво; пумпи за 

гориво за моторни возила; пумпи за гориво 

за мотори; пумпи за гориво за копнени 

возила; пумпи за ладење на моторот; пумпи 

за подмачкување; пумпи за мотори на 

копнени возила; цилиндрични мотори за 

копнени возила; електрични стартер мотори; 

ремени за моторни вентилатори; кабли за 

палење за моторни возила; компресори, кои 

се делови на машини и мотори; компресори 

за мотори со внатрешно согорување со 

палење; кондензатори (уреди за палење за 

мотори со внатрешно согорување); цевки 

(делови на моторот); уреди за контрола на 

воздух за мотори и машини; свеќички за 

мотори; свеќички за мотори на копнени 

возила; издувни гасови; каталитички 

конвертори, кои се дел од издувните гасови 

на возилото; издувни системи за возила; 

издувни гасови за садови; издувни гасови; 

пригушувачи (звучници) како делови на 

издувните системи на машините  

кл. 9  акумулатори; апарат за дијагностика на 

моторот; апарат за мерење на ниво на 

течност за употреба во моторни возила; 

апарат за преверка на електричен мотор 

(мониторинг или надзор); батерии; бензин 

(мерни инструменти за бензин); бензински 

станици (пумпи з абензин на бензински 

станици); брзина (мерни инструменти за 

брзина); возила (предупредувачки 

инструменти на возила); возила (радија за 

возила); гуми на возила (автоматски 

индикатори на низок притисок на гуми на 

возила); километри (бележници на километри 

за возила); мерни инструменти за бензин; 

мерни инструменти за брзина; мерачи на 

температура на издувните гасови; 

регулатори на температурата за мотори на 

возила; апарат за контрола на 

температурата за возила; кабли, електрични; 

електрични брави за возила; колектори, 

електрични; светлечки електронски 

покажувачи за дефект на возилото; трепкачи 

(светла за сигнализирање)  
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кл. 11  автомобили (уреди против 

заслепување) опрема за светла; 

автомобилски светла; акумулатори на пареа; 

акумулатори на топлина; возила (апарати за 

сушење на воздухот); грејачи за 

одмрзнување на возила; возила 

(климатизација);рефлектори за возила; 

светла за возила; радијатори за возила; 

резервоари; светла за покажување на правец 

во автомобили  

кл. 12  возила; автомобили; автомобилски 

гуми; автомобилски каросерии; автомобиски 

шасии; автомобилски синџир; автомобилски 

ланци; погонски синџири; преносни синџири 

(делови од копнени возила); преносни 

синџири за копнени возила; електрични 

возила; легла за возила; обвивки за волани 

на возила; облоги за гуртни на возила; оски 

на тркала од возила; предни бришачи на 

возила; седишта на возила; возила 

ладилници; волани за возила; врати за 

возила; гуми за возила; гутни за возила; коли; 

преносни синџири за мотори на копнени 

возила; синџири против лизгање на тркалата 

на возилата;; снежни синџири за тркалата на 

возилата; синџири за снег за гуми (делови од 

копнени возила)  

кл. 17  гума; затки од гума; синтетичка гума; 

амортизери од гума; силиконска гума; цевки 

од силиконска гума; флексибилни цевки 

изработени од силиконска гума, засилени со 

мувла; силиконска гума за општа намена; 

неметални флексибилни црева за ладилници 

за автомобили  

 

(210) TM  2018/45 (220) 24/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) MERISANT COMPANY 2 SARL 

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000 

Neuchatel, CH 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  природни засладувачи; замени за 

шеќер; засладувачи за употреба од страна на 

потрошувачите за засладување на нивната 

храна и пијалаци, првенствено составени од 

природни засладувачи; природни 

засладувачи со хербални екстракти; 

природни засладувачи со алкохолни шеќери; 

природни засладувачи со екстракти од 

стевиа  

 

(210) TM  2018/46 (220) 24/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

VALDIPIN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2018/55 (220) 29/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) Здружение на професионални 

глумци за филм и театар АБРАКА-

ДАБРАКА Скопје 

ул. Чаирска бр. 46, 1000, Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје 

(540)  



 

 

П р и ј а в и  н а  т р г о в с к и  м а р к и    177 | С т р а н а  

 

28 Февруари  2018 Гласник Бр.2/2018 

 
(591) црна, бела, сива и црвена 

(531) 16.01.13;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  кинематографски филмови; 

организирање културни настани поврзани со 

филмови; организирање филмски, театарски 

и музички фестивали; спроведување 

филмски театарски и музички фестивали; 

прикажување на филмови, и театарски 

престави  

 

(210) TM  2018/57 (220) 29/01/2018 

(442) 28/02/2018 

(731) FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU 

VOĆA D.O.O.BEOGRAD 

BATAJNIČKI DRUM 14-16, 11080, BEOGRAD 

(ZEMUN), RS 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

 
(591) црна, бела и сите нијанси на: зелена, 

портокалова и жолта 

(531) 26.01.18;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 

(510) (210) 

1 TM 2017/1259 

1 TM 2017/1260 

1 TM 2018/0042 

2 TM 2017/0133 

2 TM 2018/0042 

3 TM 2017/0510 

3 TM 2017/1201 

3 TM 2017/1251 

3 TM 2018/0042 

4 TM 2017/1216 

4 TM 2018/0042 

5 TM 2013/1060 

5 TM 2017/1064 

5 TM 2017/1140 

5 TM 2017/1248 

5 TM 2017/1251 

5 TM 2017/1259 

5 TM 2017/1260 

5 TM 2018/0013 

5 TM 2018/0026 

5 TM 2018/0027 

5 TM 2018/0046 

7 TM 2018/0035 

7 TM 2018/0042 

9 TM 2017/0987 

9 TM 2017/1197 

9 TM 2017/1199 

9 TM 2017/1200 

9 TM 2017/1201 

9 TM 2018/0034 

9 TM 2018/0042 

10 TM 2017/1199 

10 TM 2017/1200 

10 TM 2017/1251 

10 TM 2018/0026 

10 TM 2018/0027 

11 TM 2018/0010 

11 TM 2018/0035 

11 TM 2018/0042 

12 TM 2017/1208 

12 TM 2017/1267 

12 TM 2018/0012 

12 TM 2018/0033 

12 TM 2018/0035 

12 TM 2018/0042 

14 TM 2017/1201 

16 TM 2017/1150 

16 TM 2017/1201 

16 TM 2017/1203 

17 TM 2018/0042 

18 TM 2017/1150 

18 TM 2017/1201 

18 TM 2017/1258 

19 TM 2017/0133 

20 TM 2017/1089 

20 TM 2017/1201 

21 TM 2017/1201 

24 TM 2017/1089 

25 TM 2017/0817 

25 TM 2017/1069 

25 TM 2017/1150 

25 TM 2017/1201 

25 TM 2017/1258 

26 TM 2017/0817 

28 TM 2017/0987 

28 TM 2017/1150 

28 TM 2017/1201 

29 TM 2015/0591 

29 TM 2015/0592 

29 TM 2017/0086 

29 TM 2017/1084 

29 TM 2017/1251 

29 TM 2018/0011 

29 TM 2018/0014 

29 TM 2018/0015 

29 TM 2018/0016 

29 TM 2018/0017 

29 TM 2018/0018 

29 TM 2018/0019 

30 TM 2015/0591 

30 TM 2015/0592 

30 TM 2017/1039 

30 TM 2017/1084 

30 TM 2017/1138 

30 TM 2017/1201 

30 TM 2017/1227 

30 TM 2017/1228 

30 TM 2017/1229 

30 TM 2017/1230 

30 TM 2017/1231 

30 TM 2017/1251 

30 TM 2017/1262 

30 TM 2018/0006 

30 TM 2018/0011 

30 TM 2018/0015 

30 TM 2018/0016 

30 TM 2018/0017 

30 TM 2018/0018 

30 TM 2018/0019 

30 TM 2018/0045 

31 TM 2017/0086 

31 TM 2017/1251 

31 TM 2018/0014 

31 TM 2018/0015 

31 TM 2018/0016 

31 TM 2018/0017 

31 TM 2018/0018 

31 TM 2018/0019 

32 TM 2017/1201 

32 TM 2018/0011 

32 TM 2018/0057 

33 TM 2017/1261 

34 TM 2017/1092 

34 TM 2017/1216 

34 TM 2017/1218 

34 TM 2017/1250 

34 TM 2017/1263 

34 TM 2017/1264 

34 TM 2018/0031 

34 TM 2018/0032 

35 TM 2017/0043 

35 TM 2017/0086 

35 TM 2017/0817 

35 TM 2017/1000 

35 TM 2017/1039 

35 TM 2017/1058 

35 TM 2017/1069 

35 TM 2017/1138 

35 TM 2017/1209 

35 TM 2017/1210 

35 TM 2017/1257 

35 TM 2017/1258 

35 TM 2017/1265 

35 TM 2018/0006 

35 TM 2018/0010 
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35 TM 2018/0014 

35 TM 2018/0033 

35 TM 2018/0034 

35 TM 2018/0035 

36 TM 2017/1000 

36 TM 2017/1197 

36 TM 2017/1209 

36 TM 2017/1210 

36 TM 2017/1257 

36 TM 2017/1265 

37 TM 2017/0043 

37 TM 2017/0120 

37 TM 2017/1209 

37 TM 2017/1210 

37 TM 2018/0010 

38 TM 2017/1197 

39 TM 2017/1069 

39 TM 2017/1209 

39 TM 2017/1210 

39 TM 2017/1239 

41 TM 2017/0043 

41 TM 2017/1058 

41 TM 2017/1131 

41 TM 2017/1150 

41 TM 2017/1201 

41 TM 2017/1203 

41 TM 2017/1239 

41 TM 2017/1257 

41 TM 2018/0055 

42 TM 2017/0043 

42 TM 2017/0120 

42 TM 2017/0987 

42 TM 2017/1197 

42 TM 2017/1199 

42 TM 2017/1200 

42 TM 2017/1201 

42 TM 2017/1203 

42 TM 2017/1209 

42 TM 2017/1210 

43 TM 2017/1039 

43 TM 2017/1058 

43 TM 2017/1084 

43 TM 2017/1131 

43 TM 2017/1201 

43 TM 2017/1239 

43 TM 2018/0006 

44 TM 2017/1131 

45 TM 2017/1197 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

Abbott Diabetes Care Inc. MK/T/ 2017/1199 

Abbott Diabetes Care Inc. MK/T/ 2017/1200 

Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co. MK/T/ 2017/1263 

Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co. MK/T/ 2017/1264 

ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia MK/T/ 2017/1064 

Apple Inc. MK/T/ 2017/987 

Automotive Adria trgovina d.o.o MK/T/ 2018/42 

BELUPO lijеkovi i kozmetika d.d. MK/T/ 2018/13 

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC MK/T/ 2017/1216 

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC MK/T/ 2017/1218 

BMJ INDUSTRIES FZ-LLC MK/T/ 2017/1250 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/ 2018/46 

Brand Management Group Ltd MK/T/ 2017/1084 

CHANEL MK/T/ 2017/510 

ENNELIN LTD MK/T/ 2017/1197 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/ 2017/1227 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/ 2017/1228 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/ 2017/1229 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/ 2017/1230 
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ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/ 2017/1231 

FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 
MK/T/ 2017/1267 

FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU VOĆA D.O.O.BEOGRAD MK/T/ 2018/57 

Goodyear Dunlop Tyres UK Limited MK/T/ 2018/12 

Hankook Tire Co., Ltd MK/T/ 2017/1208 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd MK/T/ 2018/33 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd MK/T/ 2018/34 

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd MK/T/ 2018/35 

Inter On Line Trading Group Inc MK/T/ 2015/591 

Inter On Line Trading Group Inc MK/T/ 2015/592 

Jelena Radulović MK/T/ 2017/1257 

MERISANT COMPANY 2 SARL MK/T/ 2018/45 

N.P.T. Trepharm MK/T/ 2018/26 

N.P.T. Trepharm MK/T/ 2018/27 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/ 2017/1092 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/ 2018/31 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/ 2018/32 

Sanrio Company, Ltd MK/T/ 2017/1201 

SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.  MK/T/ 2017/1089 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD MK/T/ 2017/1259 

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD MK/T/ 2017/1260 

Viacom Overseas Holdings C.V. MK/T/ 2017/1150 

YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NAKLIYAT A.S. MK/T/ 2018/11 

Вик - Дентал ДОО MK/T/ 2013/1060 

ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје MK/T/ 2017/133 

Друштво за архитектонски дејности АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје MK/T/ 2017/120 

Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид 

ДООЕЛ  
MK/T/ 2017/1140 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 
MK/T/ 2017/1069 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС 

ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2018/10 

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО 

Визбегово Скопје 
MK/T/ 2018/14 

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО 

Визбегово Скопје 
MK/T/ 2018/15 

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО 

Визбегово Скопје 
MK/T/ 2018/16 

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО 

Визбегово Скопје 
MK/T/ 2018/17 

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО MK/T/ 2018/18 
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Визбегово Скопје 

Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО 

Визбегово Скопје 
MK/T/ 2018/19 

Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ 

Скопје 
MK/T/ 2017/1248 

Друштво за промет и услуги на здрава храна БИЛНА АПТЕКА 

АЛКАЛОИД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/1251 

Друштво за сметководствени услуги ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1265 

Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА 

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/1209 

Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА 

СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје 
MK/T/ 2017/1210 

Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1258 

Друштво за трговија и услуги ПРОИВЕНТ СОЛУЦИИ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1058 

Друштво за трговија, услуги и едукативни активности БРИЏЕЗ 

ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје 
MK/T/ 2017/1203 

Занаетчија Производство на друга горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране 

Камер Ахмеди Муареми 
MK/T/ 2017/817 

Здружение на професионални глумци за филм и театар АБРАКА-

ДАБРАКА Скопје 
MK/T/ 2018/55 

Капсикум доо MK/T/ 2017/1261 

Капсикум доо MK/T/ 2017/1262 

КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ Салији Џумали Фејсал Гостивар MK/T/ 2018/6 

Костоски Оливер MK/T/ 2017/43 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/ 2017/1138 

Приватна установа за социјална заштита на стари лица ТЕРЗИЕВА 

Скопје 
MK/T/ 2017/1131 

ТДПТУ ХФР ТУРС ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2017/1239 

Трговец поединец Виолета Ставре Меновиќ ТП БИЛА М производство 

на леб, печива и слатки во свежа состојба  - Скопје 
MK/T/ 2017/1039 

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2017/1000 

Френки Д.О.О. MK/T/ 2017/86 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  25475  (151)  14/02/2018 

(210)  TM  2009/140 (220)  23/02/2009 

(181)  23/02/2019 

(450)  28/02/2018 

(732)  ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД 

ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, 

MK 

(740)  ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат 

Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000 Скопје 

(540)  

 

FRONT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  25482  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2009/1220 (220)  09/12/2009 

(181)  09/12/2019 

(450)  28/02/2018 

(732)  Трговско друштво за вработување 

на инвалидни лица за производство и 

трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ 

ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелана, сина, жолта, бела, црна, 

црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци.  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со безалкохолни пијалаци.  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалаци.  

 

(111)  25471  (151)  06/02/2018 

(210)  TM  2010/979 (220)  25/08/2010 

(181)  25/08/2020 

(450)  28/02/2018 

(732)  Кујтим Хаџи-Хамза 

ул.Никола Петров 36-А, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, темно и светло зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармецевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

меидцински цели; диететски супстанции што 

се користат во медицината, храна за бебиња, 

фластери, материјали за завои, материјали 

за пломбирање заби и забарски смоли, 

средства за дезифекција, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, 

хербициди  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, призводи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосви (како 

мирудии); мирудии, оригано, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи, животни (живи), 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 
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природно цвеќе, храна за животни, пивски 

слад  

 

(111)  25466  (151)  05/02/2018 

(210)  TM  2010/1065 (220)  22/09/2010 

(181)  22/09/2020 

(450)  28/02/2018 

(732)  ЕВН Електростопанство на 

Македонија, Акционерско друштво за 

дистрибуција и снабдување со 

електрична енергија, Скопје 

ул.11-ти Октомври бр.9, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  подготовка на договори за 

снабдување со електрична енергија, 

оперативно-економско советување исто така 

во врска со енергетски прашања, пресметка 

на енергетска ефикасност  

кл. 37  градежни работи, поправки, 

инсталирање - особено во секторот за 

снабдување со електрична енергија  

кл. 39  набавка и дистрибуција на енергија, 

снабдување со електрична енергија на 

потрошувачи, советување на енергетскиот 

сектор, давање под закуп на броила за 

мерење на потрошувачката на енергија  

кл. 42  истражување, подготовка на проценки, 

инженерски работи, планирање на проекти и 

подготовка на програми за обработка на 

податоци од областа снабдување со енергија  

 

(111)  25459  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2010/1424 (220)  15/12/2010 

(181)  15/12/2020 

(450)  28/02/2018 

(732)  E.I. du Pont de Nemours and Company 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 

19898, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

COLLAGE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(111)  25472  (151)  14/02/2018 

(210)  TM  2011/1138 (220)  28/10/2011 

(181)  28/10/2021 

(450)  28/02/2018 

(732)  Маркето Солутионс ДОО 

Сервисна зона југ реон 40 

(Новопроектирана бб), 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со ентериер за опремување на 

маркети  

 

(111)  25474  (151)  14/02/2018 

(210)  TM  2013/683 (220)  11/07/2013 

(181)  11/07/2023 

(450)  28/02/2018 

(732)  Асоцијација за развој на спорт и 

култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK 

(540)  
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(591)  жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено 

и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода-вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрити  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги  

 

(111)  25463  (151)  30/01/2018 

(210)  TM  2013/874 (220)  16/09/2013 

(181)  16/09/2023 

(450)  28/02/2018 

(732)  Стопанска Комора за Информатички 

и Комуникациски Технологии - МАСИТ 

бул.Партизански одреди бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, темно сина, светло сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  25462  (151)  05/02/2018 

(210)  TM  2013/875 (220)  16/09/2013 

(181)  16/09/2023 

(450)  28/02/2018 

(732)  Стопанска Комора за Информатички 

и Комуникациски Технологии - МАСИТ 

бул.Партизански одреди бр. 4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  



 

 

186 | С т р а н а   Р е ш е н и ј а  н а  т р г о в с к и  м а р к и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

 

(591)  црна, темно сина, светло сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  25505  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2013/1101 (220)  15/11/2013 

(181)  15/11/2023 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД - Скопје 

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева, зелена, светло и темно 

плава 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња  

 

(111)  25520  (151)  20/02/2018 

(210)  TM  2014/524 (220)  14/05/2014 

(181)  14/05/2024 

(450)  28/02/2018 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CIPRATEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  25461  (151)  05/02/2018 

(210)  TM  2014/1183 (220)  06/11/2014 

(181)  06/11/2024 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за трговијамаркетинг и 

услуги БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

ул.50 Дивизија бр.24 А, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  плава, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и санитарни препарати 

за медицински цели  

кл. 10  ортопедски производи и вештачки 

екстремитети  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на фармацевтски и санитарни 

препарати за медицински цели и ортопедски 

производи и вештачки екстремитети, 
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огласување, водење на работење, 

управување со работи и канцелариско 

работење  

 

(111)  25473  (151)  07/02/2018 

(210)  TM  2014/1349 (220)  12/12/2014 

(181)  12/12/2024 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за земјоделство, 

производство, услуги и трговија ЗОЛА 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 

с. Страцин-Кратово, Кратово, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 

BABY BEEF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина, дивеч, месни 

производи  

кл. 35  рекламирање  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока  

 

(111)  25465  (151)  05/02/2018 

(210)  TM  2015/570 (220)  27/05/2015 

(181)  27/05/2025 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за трговија и услуги ЛСА 

РЕНТ ДООЕЛ Скопје 

ул. 1737 бр. 32/1 лок. 11, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела,  златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  услуги поврзани со недвижен имот, 

изнајмување на станови  

 

(111)  25477  (151)  14/02/2018 

(210)  TM  2015/933 (220)  18/09/2015 

(181)  18/09/2025 

(450)  28/02/2018 

(732)  Shiseido Company, Ltd. 

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-

0061, JP 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

IBUKI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции 

за перење; препарати за чистење, полирае, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија; 

етерични масла; козметички производи; 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

 

(111)  25460  (151)  05/02/2018 

(210)  TM  2015/984 (220)  05/10/2015 

(181)  05/10/2025 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за трговија, производство, 

услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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ШУНКА 

(591)  бела, светло и темно црвена, кафеава, 

жолта, зелена, светло и темно розева 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни преработки, живина, 

сувомесни производи, шунка, конзерва од 

месо во парчиња  

 

(111)  25464  (151)  05/02/2018 

(210)  TM  2016/908 (220)  23/09/2016 

(181)  23/09/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  СУНА ТУРАН 

ул. 16-ти Ноември бр. 336, 1230, Гостивар, 

MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шамичиња натопени со козметички 

лосиони, абразивна ткаенина, абразивни 

средства, производи за чистење, ткаенини 

импрегнирани со детергент за чистење, 

козметички производи, парфимерија  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: шамивчиња натопени со козметички 

лосиони, абразивна ткаенина, абразивни 

средства, производи за чистење, ткаенини 

импрегнирани со деергенти за чистење, 

козметички производи, парфимерија, 

градежни материјали и зачини  

кл. 37  изградба, опрема за градење 

(изнајмување опрема за градење), 

хидроизолирање [градби], надзор (надзор на 

градежни работи), поставување водоводни 

инсталации, малтерисување, поставување 

асфалтна површина, врати и прозорци 

(монтирање врати и прозорци), ѕидарски 

услуги, монтирање и поправање лифтови, 

изолирање градби, градење фабрики, 

ставање покривки на објекти, антикорозивно 

заштитување  

 

(111)  25481  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/927 (220)  28/09/2016 

(181)  28/09/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за издавачка дејност, 

производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, MK 

(540)  

 

Супер СМЕШКА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, весници, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, печатени публикации, детски 

сликовници, каталози, книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање, 

фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско издаваштво, 

објавување книги, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламнио текстови  
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(111)  25480  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/929 (220)  28/09/2016 

(181)  28/09/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за издавачка дејност, 

производство, промет и услуги ЕДУКА 

МАК ДОО Скопје 

ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, црвена, жолта, зелена, 

сина, кафена, портокалова, розева, бела, 

црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, брошури, весници, списанија, 

периодични публикации, печатени 

материјали, печатени публикации, детски 

сликовници, каталози, книги  

кл. 35  дизајнирање рекламен материјал, 

дистрибуција на примероци, комјутерско 

рекламирање преку интернет, рекламирање, 

фотокопирање  

кл. 41  издаваштво, електронско издаваштво, 

објавување книги, он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, текстови 

(објавување текстови) со исклучок на 

рекламнио текстови  

 

(111)  25479  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/936 (220)  29/09/2016 

(181)  29/09/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  dōTERRA Holdings, LLC. 

389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah 

84062, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  етерични масла; миризливи масла; 

козметички масла; аромати (етерични 

масла); ароматични производи за 

парфимерија; ароми за мириси; препарати за 

мириси; масло за козметичка употреба; 

масло за тело; масла за парфем; 

парфимерија; мириси за просторија; 

миризливи препарати; производи за нега на 

убавина; препарати за разубавување; паста 

за заби; дезодоранс; сапуни, козметика  

кл. 5  фармацевтски производи; хранливи 

материи; додатоци во исхраната; витамини; 

минерали; витамински и минерални 

пијалаци; додатоци за здрава храна главно 

направени од фармацевтски препарати; 

таблети (лекови); препарати за употреба како 

диететски додатоци за храна; диететски 

супстанции во оваа класа; таблети за грло; 

плочки (барови) како замена за оброк  

кл. 16  печатени материјали; печатени 

водичи и прирачници; печатени публикации; 

стоки од хартија и картон и артикли 

направени од овие материјали што не се се 

вклучени во другите класи; канцелариски 

материјал; списанија; весници; периодични 

списанија; книги; книговезници; календари  

кл. 32  мешани пијалоци  

кл. 35  малопродажба, услуги на 

големопродажба и дистрибуција во врска со 

етерични масла, миризливи масла, 

козметички масла, аромати (етерични 

масла), ароматични производи за 

парфимерија, ароми за мириси, препарати за 
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мириси, масло за козметичка употреба, 

масло за тело, масла за парфеми, 

парфимерија, мириси за соба, миризливи 

препарати, производи за нега на убавина, 

препарати за разубавување, паста за заби, 

дезодоранси, сапуни, козметика, 

фармацевтски производи, хранливи материи, 

додатоци во исхраната, витамини, минерали, 

витамински и минерали пијалаци, додатоци 

за здрава храна главно направени од 

фармацевтски препарати, таблети (лекови), 

препарати за употреба како диететски 

додатоци за храна, диететски супстанции, 

таблети за грло; плочки (барови) како замена 

за оброк, печатени материјали, печатени 

водичи и прирачници, печатени публикации, 

стоки од хартија и картон и артикли 

направени од овие материјали, канцелариски 

материјал, списанија, весници, периодични 

списанија, книги, книговезници, календари, 

мешани пијалоци; маркетинг; рекламирање; 

унапредување на продажбата, вклучително и 

програмата за лојалност на клиентите; услуги 

на увоз и извоз; организирање и 

спроведување на купување и продажба; 

организација и управување на програми за 

мотивација; се во врска со горенаведените 

стоки  

 

(111)  25483  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/998 (220)  19/10/2016 

(181)  19/10/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  МИДПОИНТ Т.П. Бурекџилница 

Изаири Реџеп Ремзифаик 

Ул. Илинденска бб, Тетово, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(111)  25467  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/1082 (220)  10/11/2016 

(181)  10/11/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

SHOCKWAVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(111)  25468  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/1083 (220)  10/11/2016 
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(181)  10/11/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(111)  25469  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/1084 (220)  10/11/2016 

(181)  10/11/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  Colgate - Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ  

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

5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, темно сина, сина, зелена 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и течност за испирање на 

усна шуплина  

 

(111)  25470  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2016/1101 (220)  16/11/2016 

(181)  16/11/2026 

(450)  28/02/2018 

(732)  E.I. du Pont de Nemours and Company 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ТРЕНД 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  сурфактанти (површински активни 

материи) за употреба со хербициди, 

фунгициди, инсектициди  

 

(111)  25504  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/31 (220)  13/01/2017 

(181)  13/01/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., 

LTD 

No. 1, Tengsen Road, Weihai Economic and 

Technological Development Zone, Shandong 

Province, CN 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипедски гуми (гуми); внатрешни 

гуми за пневматски гуми (гуми); синџири за 

моторцикли; заштитни обвивки за пневматски 

гуми (гуми); пневматски гуми (гуми); 

моторцикли; гуми за тркала за автомобили; 

автомобилски гуми (гуми); возила за 

движење по копно, воздух, вода или шини; 

калници  

 

(111)  25489  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/44 (220)  20/01/2017 

(181)  20/01/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Abbott Medical Optics Inc. 
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1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 

California 92705-4933, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

BLINK REVITALENS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медицински влажни марамчиња; 

санитетски влажни марамчиња; влажни 

марамчиња за очни капаци; влажни 

марамчиња за лице; раствори за 

дезинфекција; раствори за чистење, 

дезинфекција и киснење (чување) на 

контактни леќи; раствори за миење и нега на 

очите; вештачки солзи; физиолошки 

раствори; офталмолошки формулации; 

третмани и препарати за нега на очи; 

медицински капки; капки за очи; 

офталмолошки капки за очи.  

кл. 9  оптички апарати и инструменти; очила 

за читање; очила; очила за сонце; контактни 

леќи; леќи; рамки и кутии за очила за читање, 

очила и очила за сонце, кутии за контактни 

леќи; очила/контактни леќи; делови и 

фитинзи за сите наведени стоки  

кл. 10  медицински и хируршки апарати и 

инструменти; офталмолошки апарати и 

инструменти; вештачки очи; делови и 

фитинзи за сите наведени стоки  

 

(111)  25490  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/52 (220)  23/01/2017 

(181)  23/01/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

AIRBUFO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција 

и третман на болести и нарушувања на 

респираторниот систем  

 

(111)  25518  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/53 (220)  23/01/2017 

(181)  23/01/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Alpine Electronics, Inc. 

1-1-8 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ДВД плеери; антени за мобилни 

телефони; антени за добивање GPS 

информации; плеери за компакт дискови; 

компјутерски софтверски апликации кои 

можат да се превземаат за употреба во 

рачни (преносни) компјутерски уреди, имено, 

компјутерски софтверски апликации за аудио 

подесување, пристап до налози на социјални 

медиуми, и навигација според мапа; 

звучници; кутии за звучници; паметни 

телефони; таблет компјутери; видео 

телефони; полначи за батерија, имено, 

полначи за батерија за камери, полначи за 

батерија за мобилни телефони, полначи за 

преносливи мултимедијални плеери, имено 

mp3 плеери, mp4 плеери; видео рекордери 

за употреба со камери на возила; слушалки; 

микрофони; радарски детектори; уред за 

навигација за возила, имено, вградени 
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компјутери; радија во возила; механизми за 

управување за возила (автоматски); броило 

на километри (одометар); аудио засилувачи 

за употреба во возила; соларни батерии; 

преносливи телефони; насочувачки компаси; 

барометри; мерач за температура за возила; 

хигрометри; брзиномери; акустични аларми 

за возила; алтиметри; софтвер за GPS 

навигациски системи; MP3 плеери; аналогно-

дигитални конвертори за аудио обработка; 

аудио миксери; графички стабилизатори; 

компјутерска графика која може да се 

превзема за употреба на рачни компјутерски 

уреди; компјутерски софтверски програми 

кои може да се превземаат за упореба на 

рачни компјутерски уреди, имено, 

компјутерски софтверски програми за аудио 

подесување, пристап до налози на социјални 

медиуми, и навигација според мапа; фонтови 

за печатење кои можат да се превземаат; 

електронски весници кои може да се 

превземаат; електронски книги кои може да 

се превземаат; тонови за телефонско 

ѕвонење кои може да се превземаат; видео 

снимки со музика кои може да се превземаат; 

процесори на дигитален сигнал; електронски 

навигациски уреди, имено, приемници за 

навигација базирани на сателит за глобално 

позиционирање (global positioning satellite -

GPS); предаватели за пренос на GPS 

информации до мобилни телефони; 

компјутерски софтвер за синхронизација на 

податоци помеѓу рачни или преносни 

компјутери и компјутерски системи за возила, 

имено аудио системи и системи за 

навигација; мултиплексори; брзиномери за 

возила; компјутерски дисплеј екрани; LCD 

дисплеј екрани; аларми против крадци; видео 

рекордери за автомобили; инфрацрвени 

далечински контролни уреди за контрола на 

работењето на компонентите на возилото; 

броила на километри (одометри); подесувачи 

за емитување во автомобили; телевизори за 

автомобили; дигитални медиумски 

приемници за прием, обработка и 

репродукција на аудио, визуелни и податочни 

информации од преносни компјутери, имено, 

паметни телефони, mp3 плеери, mp4 плеери; 

видео плеери и рекордери кои што користат 

ДВД и оптички диск за чување на видео и 

аудио со висока резолуција, кои што имаат 

многу поголем капацитет од едно ДВД; 

процесори на звук вклучително процесори на 

опкружувачки звук; мемориски картички кои 

што содржат компјутерски програми за 

податоци од мапа  

 

(111)  25500  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/56 (220)  25/01/2017 

(181)  25/01/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

ES300h 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  25524  (151)  20/02/2018 

(210)  TM  2017/57 (220)  25/01/2017 

(181)  25/01/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Reckitt Benckiser LLC 

Morris Corporate Center IV, 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(540)  

 

MUCINEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции 

за третман на кашлица и симптоми на 

настинка и инфлуенца; препарати за третман 

на респираторни и белодробни состојби; 

експекторанси; деконгестиви; супресанти за 

кашлица; фармацевтски препарати против 

кашлица; препарати за третирање настинки; 

лекови за олеснување на алергија; 

антихистаминици  

 

(111)  25515  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/77 (220)  01/02/2017 

(181)  01/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Автомобилстичка Федерација на 

Македонија 

ул. Партизански одреди бр. 82/ниско 

приземје-локал 3, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  златна, црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картони од и производи од 

нив што не се опфатени од нив:  

билети; 

билтени;  

брошури; 

весници;  

кл. 25  облека; обувки и капи; 

бебешки комплети; 

влечки вратоврски; 

горна облека (наметки); 

готова облека (конфециска облека); 

долна облека за апсорбирање пот;  

дресови (облека); 

женски маички /поткошули; 

јакни (полнети јакни) (облека); 

јакни (облека); 

капи; 

капи (хартиени капи) (облека); 

качкети; 

комбинезони (облека); 

кошули маици; 

маици со кратки ракави; 

манжетни; 

манжетни од кошули (облека); 

маскенбал (костуми за маскенбал); 

маски за спиење; 

облека за мотористи; 

обувки 

пењоари; 

пиџами; 

производи што се носат на глава (капи, 

шапки, украси за коса); 

работнички комбинизони; 

ракавици (облека); 

ремени (облека); 

ремени за носење пари (облека); 

спорт (обувки за спорт); 

спортски дресови; 

спортски обувки; 

спортски чевли; 

униформи; 

хеланки; 

џебни шамичиња; 

џемпери; 

шалови; 

шамии; 

Шарени свилени шамии  

кл. 41  образовни услуги: обука; забава; 

спортски и културни активности 

академии (образование) забава; 

изнајмување видеоленти; 

изнајмување спортски опрема, со исклучок на 

возила; 

информирање за образование; 

кампови за летување (улуги на кампови за 

летување); 
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книги (објавување книги); 

конгреси (организирање и водење конгреси); 

конференции (организирање и водење 

конференции); 

натпревари (организирање натпревари) 

(образование или обука); 

натпревари (организирање спортски 

натпревари); 

обезбедување спортска опрема објавување 

книги; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни тестови; 

образование (информирање за образование) 

образовни услуги 

обука (практична обука) (демонстрирање); 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија; 

организирање време на спортски 

натпревари; 

организирање и водење конгреси; 

организирање и водење конференции; 

организирање и водење работилници 

(обука); 

организирање и водење семинари; 

организирање натпревари (образование или 

забава); 

организирање спортски натпревари; 

практична обука (демонстрирање); 

преведување; 

продавање билети; 

професионално насочување (совети во врска 

со образованието и оспособување); 

работилници (организирање и водење 

работилници) (обука); 

семинари (организирање и водење 

семинари); 

снимање видеоленти; 

спортска опрема ( изнајмување спортска 

опрема) исклучок на возола; 

спортски кампови (услуги на спортски 

кампови);  

спортски натпревари (организирање време 

на спортски натпревари); 

текстови (обавување текстови) со исклучок 

на рекламни текстови; 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови 

услови за рекреирање (обезбедување услови 

за рекреирање); 

услуги на игри што обезбедуваат он-лајн од 

една информатичка мрежа; 

услуги на кампови за летување (забава)  

 

(111)  25501  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/84 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Kraft Foods Group Brands LLC 

200 East Randolph Street , Chicago Illinois 

60601, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

MR. PEANUT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, замрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук;преработени 

кикирики и други преработки семкасти 

плодови;ужинки како мешавини што содржат 

семиња и непреработени семкасти 

плодови;семиња што се јадат;ужинки како 

мешавини што се состојат од дехидрирано 

овошје и преработени семкасти плодови  

кл. 30  храна за широка потрошувачка и 

зачинети ужинки; ужинки како мешавини што 

содржат чоколадо  

кл. 31  семиња;сирови семкасти 

плодови;свежи семкасти 

плодови;непреработени семкасти плодови  

 

(111)  25506  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/87 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 
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(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светла и темна сина, 

жолта, зелена, розова, портокалова, 

виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(111)  25507  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/88 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светла и темна 

виолетова, жолта, зелена, розова, 

портокалова, светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(111)  25508  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/89 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светла и темна кафена, 

светло и темно сина, сива, зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за перење црни 

алишта  

 

(111)  25509  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/90 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, црвена, светла и темна розева, 

светло и темно сина, портокалова, кафена, 

жолта, 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за перење свилени и 

волнени алишта  

 

(111)  25510  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/91 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светла и темна сина, 

жолта, зелена, розова, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за перење шарени 

алишта  

 

(111)  25511  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/92 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светло и темно сина, жолта, 

зелена, розова, црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент  

 

(111)  25512  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/93 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591)  бела, црвена, светла и темна розова, 

светла и темна сина, портокалова, жолта, 

зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(111)  25513  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/94 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, светла и темна сина, 

жолта, зелена, ризова, црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент и омекнувач  

 

(111)  25514  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/95 (220)  03/02/2017 

(181)  03/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, светла и темна сина, жолта, 

зелена, розева, црвена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  омекнувач за алишта  

 

(111)  25516  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/98 (220)  06/02/2017 

(181)  06/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-

shi, Kanagawa-ken, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги на продажба на мало и на 

големо на моторни возила и нивни 

структурни делови и опрема; услуги на 

трговија со возила; промоција на продажба 

за други; собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; огласување и 

рекламни услуги за возила; услуги на 

агенции за увоз и извоз; давање на 
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информации во врска со копнени возила, 

имено, давање на информации за производи 

на потрошувачи и споредување на цени; 

услуги на давање на информации, имено, 

услуги на давање на информации за 

споредување на цени во област на горива; 

давање на комерцијални совети и 

информации на потрошувачи [центар за 

давање на совети на потрошувачи]; 

управување со програми за лојалност на 

потрошувачи; организирање на изложби за 

комерцијални и рекламни потреби; 

организирање на саеми во комерцијални и 

рекламни цели  

кл. 36  осигурување;финансиски 

работи;парични [монетарни] работи;работи 

врзани за недвижен имот;осигурување од 

последици на несреќен случај;услуги на 

посредување при купување на стока на 

рати;давање на услуги на кредитни и 

готовински картички;услуги на давање на 

финансиски информации;финансиски 

услуги;издавање на кредитни картички;услуги 

на проценка на вредност на половни 

автомобили;осигурување на копнени 

возила;давање на сеопфатни гарантни 

услуги за копнени возила, нивни структурни 

делови и опрема;давање на услуги на 

осигурување во период на продолжена 

гаранција;факторинг;услуги на позајмување 

на со заложно обезбедување;услуги на 

финансирање на заеми;услуги на 

финансирање на лизинг за 

автомобили;лизинг за возила;давање на 

услуги за дебитни картички  

 

(111)  25517  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/99 (220)  06/02/2017 

(181)  06/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-

shi, Kanagawa-ken, JP 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; услуги на продажба на мало и на 

големо на моторни возила и нивни 

структурни делови и опрема; услуги на 

трговија со возила; промоција на продажба 

за други; собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци; 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци; огласување и 

рекламни услуги за возила; услуги на 

агенции за увоз и извоз; давање на 

информации во врска со копнени возила, 

имено, давање на информации за производи 

на потрошувачи и споредување на цени; 

услуги на давање на информации, имено, 

услуги на давање на информации за 

споредување на цени во област на горива; 

давање на комерцијални совети и 

информации на потрошувачи [центар за 

давање на совети на потрошувачи]; 

управување со програми за лојалност на 

потрошувачи; организирање на изложби за 

комерцијални и рекламни потреби; 

организирање на саеми во комерцијални и 

рекламни цели  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 
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парични [монетарни] работи; работи врзани 

за недвижен имот; осигурување од 

последици на несреќен случај; услуги на 

посредување при купувањена стока на рати; 

давање на услуги на кредитни и готовински 

картички; услуги на давање на финансиски 

информации; финансиски услуги; издавање 

на кредитни картички; услуги на проценка на 

вредност на половни автомобили; 

осигурување на копнени возила; давање на 

сеопфатни гарантни услуги за копнени 

возила, нивни структурни делови и опрема; 

давање на услуги на осигурување во период 

на продолжена гаранција; факторинг; услуги 

на позајмување на со заложно 

обезбедување; услуги на финансирање на 

заеми; услуги на финансирање на лизинг за 

автомобили; лизинг за возила; давање на 

услуги за дебитни картички  

 

(111)  25491  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/112 (220)  09/02/2017 

(181)  09/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Ivax International B.V. 

Piet Heinkade 107 1019 GM Amsterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

BRALTUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третман на 

респираторни болести  

кл. 10  инхалатори  

 

(111)  25521  (151)  20/02/2018 

(210)  TM  2017/113 (220)  10/02/2017 

(181)  10/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Јела Бошковиќ Огњаноска 

ул.Црвена Вода бр.7/1-12 п.фах 490 Скопје, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  25492  (151)  15/02/2018 

(210)  TM  2017/119 (220)  13/02/2017 

(181)  13/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, 

Zurich, CH 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис 

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

ABATE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препараи за одгледување на 

растенија; хемиски и/или биолошки 

препарати значајни за постапка за важноста 

ка растенијата, препарати за регулирање на 

раст на растенија, хемиски препарати за нега 

на семиња, сурфактанти, природни или 

вештачки хемикалии како сексуални замки 

или агенти за забуна на инсекти  
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кл. 5  препарати за уништување и борба 

против штетници; инсектициди, фунгициди, 

хербициди, пестициди  

 

(111)  25522  (151)  20/02/2018 

(210)  TM  2017/121 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Трговско друштво за производство 

и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово 

ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, 

Тетово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темносина, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел, канцелариски мебел, 

училишен мебел, дивани, полици, душеци, 

двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, 

кревети, комоди со фиоки  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: мебел, канцелариски мебел, 

училишен мебел, дивани, полици, душеци, 

двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, 

кревети, комоди со фиоки  

 

(111)  25523  (151)  20/02/2018 

(210)  TM  2017/122 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Трговско друштво за производство 

и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово 

ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, 

Тетово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, тоалетна хартија, марамици 

од хартија, пелени (бебешки пелени) од 

хартија и целулоза за еднократна употреба, 

хартии за обложување фиоки миризливи или 

немиризливи, салфети од хартија, ќеси 

(конусоидни хартиени ќеси), ќеси [плика, 

торбички] од хартија или пластика, за 

пакување, хартија за филтрирање, хартија за 

амбалажа, шамивчиња од хартија за 

отстранување шминка, сребрена хартија, 

хартија за завиткување  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: хартија, тоалетна хартија, 

марамици од хартија, пелени (бебешки 

пелени) од хартија и целулоза, за еднократна 

употреба хартии за обложување фиоки 

миризливи или немиризливи, салфети од 

хартија, ќеси (конусоидни хартиени ќеси), 

ќеси [плика, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување, хартија за 

филтрирање, хартија за амбалажа, 

шамивчиња од хартија за отстранување 

шминка, сребрена хартија, хартија за 

завиткување  

 

(111)  25502  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/123 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  KELLOGG COMPANY 

One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle 

Creek, MI 49016-3599, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз, тапиока и саго; брашно и производи од 

жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

 

(111)  25503  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/124 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за информатички услуги 

КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

 

(591)  светло сина, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 42  изработка и развок на компјутерски 

софтвер  

 

(111)  25519  (151)  19/02/2018 

(210)  TM  2017/125 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за информатички услуги 

КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски оперативни програми, 

снимени; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски 

работи  

кл. 42  изработка и развок на компјутерски 

софтвер  

 

(111)  25493  (151)  15/02/2018 

(210)  TM  2017/126 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL 
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(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

NEVER STOP PLAYING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; замрзнати слаткарски 

производи  

 

(111)  25494  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/127 (220)  15/02/2017 

(181)  15/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

TAKE PLEASURE SERIOUSLY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; замрзнати слаткарски 

производи  

 

(111)  25488  (151)  15/02/2018 

(210)  TM  2017/165 (220)  20/02/2017 

(181)  20/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Друштво за застапување и 

маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Наум Наумовски - Борче бр. 50/2-7, 

Центар, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски супстанции 

прилагодени за медицинска употреба, храна 

за бебиња; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на комјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; услуги на хигиена и разубавување на 

луѓе или животни; земјоделски, градинарски 

и шумски услуги  

 

(111)  25487  (151)  15/02/2018 

(210)  TM  2017/168 (220)  21/02/2017 

(181)  21/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(300)  63242/2016  28/10/2016  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

DIFFERENT FOR A REASON 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори од 

течен никотин за електронски цигари;артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава, спортски и културн и активности  

 

(111)  25485  (151)  15/02/2018 

(210)  TM  2017/169 (220)  21/02/2017 

(181)  21/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(300)  63243/2016  28/10/2016  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

CHESTERFIELD DIFFERENT 

FOR A REASON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун 

за луле, тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не 

се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од тутун 

за загревање;електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун со 

цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација;раствори од 

течен никотин за електронски цигари;артикли 

за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии 

за цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

кл. 41  образование; обезбедување на обука; 

забава, спортски и културни активности  

 

(111)  25476  (151)  14/02/2018 

(210)  TM  2017/171 (220)  21/02/2017 

(181)  21/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сладолед; сладолед на база на вода; 

замрзнати слаткарски производи  

 

(111)  25486  (151)  15/02/2018 

(210)  TM  2017/213 (220)  27/02/2017 

(181)  27/02/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  NOVARTIS AG 

4002 BASEL, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

TEREXIB 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  25478  (151)  13/02/2018 

(210)  TM  2017/391 (220)  04/04/2017 

(181)  04/04/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  ДПТ Повардарие-Аневски дооел 

Штип 

ул. Железничка бр. 39, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна и златно-жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, вино  

 

(111)  25495  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/500 (220)  11/05/2017 

(181)  11/05/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стрeи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 

капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 
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програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 

симнува со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите он-лајн преку Интернет, 

сите во полето на кошарката; обезбедување 

на он-лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(111)  25496  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/501 (220)  11/05/2017 

(181)  11/05/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, покривала за глава; 

облека, имено трикотажа, обувки, обувки за 

кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, 

поло маици, горни тренерки, долни тренерки, 

пантолони, маици без ракави, дресови, 

шорцови, пижами, спортски маици, маици за 

рагби, џемпери, ремени, вратоврски, 

ноќници, капи, качкети, стрeи, облека за 

загревање, пантолони за загревање, маици 

за загревање/маици за шутирање, јакни, 

јакни отпорни на ветер, парка, палта, 

бебешки лигавчиња што не се од хартија, 

стегачи за глава, стегачи за зглобови, 

престилки, долна облека, боксерки, 

пантолони, штитници за уши од студ, 

ракавици, ракавици без прсти, шалови, 

ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, 

фустани, фустани и униформи за навивање, 

облека за капење, костуми за капење, 

костуми за пливање, бикини, дводелни 

костуми за капење (tankinis), костуми за 

пливање за мажи (swim trunks), костуми за 
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капење за мажи (bathing trunks), шорцови за 

на даска, нуркачки костуми, наметки за на 

плажа, наметки за со костуми за капење, 

марами за со костуми за капење, сандали, 

сандали за на плажа, капи за на плажа, 

штитници од сонце, капи за пливање, капи за 

капење, нови покривала за глава со 

прикачени перики  

кл. 41  образование; обезбедување обука/ 

настава; забава; спортски и културни 

активности; забава и образовни услуги во 

смисла на тековни телевизиски и радио 

програми во областа на кошарката и пренос 

во живо на кошаркарски натпревари и 

кошаркарски приредби; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски шоу 

програми на кошаркарски натпревари, 

кошаркарски настани и програми во областа 

на кошарката; водење и организирање на 

кошаркарски школи и кампови, школи и 

кампови за тренери, школи и кампови за 

танцов тим и кошаркарски натпревари; 

услуги на забава во смисла на лично 

појавување на маскота во костим или на 

танцов тим на кошаркарски натпревари и 

приредби, школи, кампови, промоции и други 

настани поврзани со кошарката, посебни 

настани и забави; услуги на клубови на 

обожаватели; услуги на забава, имено 

обезбедување на веб-страна што не се 

симнува со мултимедијална содржина во 

смисла на најзначајни телевизиски настани, 

интерактивни најзначајни телевизиски 

настани, видео снимки, снимање на видео 

преноси, интерактивен видео избор на 

најзначајни настани, радио програма, 

најзначајни настани на радио и аудио снимки 

во полето на кошарката; пренесување на 

вести и информации во смисла на 

статистички и други податоци во полето на 

кошарката; он-лaјн игри кои не може да се 

симнуваат, имено, компјутерски игри, видео 

игри, интерактивни видео игри, акциони игри 

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за 

деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и 

игри на погодување; услуги на електронско 

издаваштво, имено, издавање на часописи, 

водичи, билтени, боенки и други распореди 

на натпреварите он-лајн преку Интернет, 

сите во полето на кошарката; обезбедување 

на он-лајн компјутерска база на податоци во 

полето на кошарката  

 

(111)  25499  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/517 (220)  17/05/2017 

(181)  17/05/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  Лидија Балтовска 

ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  25497  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/519 (220)  18/05/2017 

(181)  18/05/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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ИЗВОРСКА 

(591)  бела, светло сина, темно сина, зелена, 

сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  

 

(111)  25498  (151)  16/02/2018 

(210)  TM  2017/520 (220)  18/05/2017 

(181)  18/05/2027 

(450)  28/02/2018 

(732)  КОЖУВЧАНКА ДОО 

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

ИЗВОРСКА 

(591)  бела, светло сина, темно сина, зелена, 

сива 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  вода (минерална вода), води за пиење 

[пијалаци], минерална вода, газирана вода  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

1 25470 

1 25492 

3 25464 

3 25467 

3 25468 

3 25469 

3 25477 

3 25479 

3 25505 

3 25506 

3 25507 

3 25508 

3 25509 

3 25510 

3 25511 

3 25512 

3 25513 

3 25514 

5 25459 

5 25461 

5 25471 

5 25479 

5 25486 

5 25488 

5 25489 

5 25490 

5 25491 

5 25492 

5 25520 

5 25524 

9 25489 

9 25503 

9 25518 

9 25519 

10 25461 

10 25489 

10 25491 

12 25500 

12 25504 

16 25479 

16 25480 

16 25481 

16 25515 

16 25523 

20 25522 

25 25495 

25 25496 

25 25515 

29 25460 

29 25471 

29 25473 

29 25474 

29 25501 

30 25471 

30 25474 

30 25476 

30 25483 

30 25493 

30 25494 

30 25501 

30 25502 

31 25471 

31 25474 

31 25501 

32 25474 

32 25475 

32 25479 

32 25482 

32 25497 

32 25498 

33 25474 

33 25478 

34 25474 

34 25485 

34 25487 

35 25461 

35 25462 

35 25463 

35 25464 

35 25466 

35 25472 

35 25473 

35 25474 

35 25479 

35 25480 

35 25481 

35 25482 

35 25483 

35 25488 

35 25503 

35 25516 

35 25517 

35 25519 

35 25522 

35 25523 

36 25465 

36 25516 

36 25517 

37 25464 

37 25466 

38 25462 

38 25463 

39 25466 

39 25473 

39 25474 

41 25474 

41 25480 

41 25481 

41 25485 

41 25487 

41 25488 

41 25495 

41 25496 

41 25499 

41 25515 

42 25462 

42 25463 

42 25466 

42 25474 

42 25488 

42 25503 

42 25519 

43 25474 

43 25482 

43 25483 

44 25474 

44 25488 

45 25521 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

Abbott Medical Optics Inc. 25489 MK/T/ 2017/44 

Alpine Electronics, Inc. 25518 MK/T/ 2017/53 

BASF Agro B.V, Arnhem (NL) 25492 MK/T/ 2017/119 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation 25467 MK/T/ 2016/1082 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation 25468 MK/T/ 2016/1083 

Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation 25469 MK/T/ 2016/1084 

dōTERRA Holdings, LLC. 25479 MK/T/ 2016/936 

E.I. du Pont de Nemours and Company 25459 MK/T/ 2010/1424 

E.I. du Pont de Nemours and Company 25470 MK/T/ 2016/1101 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac 25520 MK/T/ 2014/524 

Ivax International B.V. 25491 MK/T/ 2017/112 

KELLOGG COMPANY 25502 MK/T/ 2017/123 

Kraft Foods Group Brands LLC 25501 MK/T/ 2017/84 

NBA Properties, Inc. 25495 MK/T/ 2017/500 

NBA Properties, Inc. 25496 MK/T/ 2017/501 

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  25516 MK/T/ 2017/98 

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor  Co., Ltd.)  25517 MK/T/ 2017/99 

NOVARTIS AG 25486 MK/T/ 2017/213 

NOVARTIS AG 25490 MK/T/ 2017/52 

Philip Morris Products S.A. 25487 MK/T/ 2017/168 

Philip Morris Products S.A. 25485 MK/T/ 2017/169 

Reckitt Benckiser LLC 25524 MK/T/ 2017/57 

Shiseido Company, Ltd. 25477 MK/T/ 2015/933 

TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD 25504 MK/T/ 2017/31 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 
25500 MK/T/ 2017/56 

Unilever N.V. 25493 MK/T/ 2017/126 

Unilever N.V. 25494 MK/T/ 2017/127 

Unilever N.V. 25476 MK/T/ 2017/171 

Автомобилстичка Федерација на Македонија 25515 MK/T/ 2017/77 

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола 25474 MK/T/ 2013/683 

ДПТ Повардарие-Аневски дооел Штип 25478 MK/T/ 2017/391 

Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје 25488 MK/T/ 2017/165 

Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз 
25473 MK/T/ 2014/1349 

Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА МАК 

ДОО Скопје 
25481 MK/T/ 2016/927 

Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА МАК 

ДОО Скопје 
25480 MK/T/ 2016/929 
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Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 25503 MK/T/ 2017/124 

Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ 25519 MK/T/ 2017/125 

Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ ДООЕЛ Скопје 25465 MK/T/ 2015/570 

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз 

ПЕКАБЕСКО АД 
25460 MK/T/ 2015/984 

Друштво за трговијамаркетинг и услуги БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 
25461 MK/T/ 2014/1183 

ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција 

и снабдување со електрична енергија, Скопје 
25466 MK/T/ 2010/1065 

Јела Бошковиќ Огњаноска 25521 MK/T/ 2017/113 

КОЖУВЧАНКА ДОО 25497 MK/T/ 2017/519 

КОЖУВЧАНКА ДОО 25498 MK/T/ 2017/520 

Кујтим Хаџи-Хамза 25471 MK/T/ 2010/979 

Лидија Балтовска 25499 MK/T/ 2017/517 

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД 25475 MK/T/ 2009/140 

Маркето Солутионс ДОО 25472 MK/T/ 2011/1138 

МИДПОИНТ Т.П. Бурекџилница Изаири Реџеп Ремзифаик 25483 MK/T/ 2016/998 

Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ 25463 MK/T/ 2013/874 

Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ 25462 MK/T/ 2013/875 

СУНА ТУРАН 25464 MK/T/ 2016/908 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и 

трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ 
25482 MK/T/ 2009/1220 

Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово 25522 MK/T/ 2017/121 

Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово 25523 MK/T/ 2017/122 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје 25505 MK/T/ 2013/1101 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25506 MK/T/ 2017/87 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25507 MK/T/ 2017/88 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25508 MK/T/ 2017/89 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25509 MK/T/ 2017/90 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25510 MK/T/ 2017/91 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25511 MK/T/ 2017/92 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25512 MK/T/ 2017/93 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25513 MK/T/ 2017/94 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 25514 MK/T/ 2017/95 

 

ПРОМЕНИ 
 

(111) 132 

(732) American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited 

Zaehlerweg 4, CH-6300 Zug, CH 

 

(111) 3105 

(732) Virgin Enterprises Limited 

The Battleship Building, 179 Harrow Road, 

W26NB London, GB 

 

(111) 3145 

(732) All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 
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(111) 3917 

(732) Imperial Chemical Industries Limited 

26th Floor, Portland House, Bressenden 

Place, London, SW1E 5BG, GB 

 

(111) 4097 

(732) SABIC Global Technologies B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL 

 

(111) 1745 

(732) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

 

(111) 6654 

(732) ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС 

Акционерско друштво за хотелиерство и 

угостителство Скопје 

бул. „Александар Македонски “ б.б., 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 9439 

(732) ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС 

Акционерско друштво за хотелиерство и 

угостителство Скопје 

бул. „Александар Македонски “ б.б., 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 6724 

(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., a 

corporation of the State of New York 

2500 Lake Cook Road Riverwoods, Illinois 

60015, US 

 

(111) 6721 

(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., a 

corporation of the State of New York 

2500 Lake Cook Road Riverwoods, Illinois 

60015, US 

 

(111) 7103 

(732) Трговско радиодифузно друштво 

БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје 

ул. Гиго Михајловски бр. 21/11, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 5914 

(732) Swissbike Vertriebes GmbH 

Industriestrasse 21, 6055 ALPNACH DORF, 

CH 

 

(111) 2413 

(732) SABIC Global Technologies B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL 

 

(111) 2417 

(732) SABIC Global Technologies B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL 

 

(111) 7045 

(732) Metsa Board Corporation 

Revontulenpuisto 2, FI-02100 Espoo, FI 

 

(111) 7760 

(732) SABIC Global Technologies B.V. 

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL 

 

(111) 8745 

(732) N.E.T. CO. UNITED S.A., 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, VG 

 

(111) 11099 

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 

KR 

 

(111) 12415 

(732) Друштво за проектирање, 

производство и инженеринг 

ТИМЕЛПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје 

ул. Мишко Михајловски бр. 52, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 12415 
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(732) Друштво за проектирање, 

производство и инженеринг 

ул. Црноризец Храбар бр. 24а, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 12415 

(732) Друштво за проектирање, 

производство и инженеринг 

ТИМЕЛПРОЕКТ Блажев и др. ДОО Скопје 

ул. Црноризец Храбар бр. 24а, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 15029 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 12794 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli 

Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar, 

Istanbul, TR 

 

(111) 12939 

(732) Друштво за производство, трговија и 

услуги КАРА ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бб, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 12939 

(732) Друштво за реклама, маркетинг, 

трговија и услуги О.К.ИДЕА ДООЕЛ Скопје 

ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 13054 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 13277 

(732) YILDIZ HOLDING A.S. 

Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli 

Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar, 

Istanbul, TR 

 

(111) 13241 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, 

US 

 

(111) 13400 

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY 

200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US 

 

(111) 13572 

(732) Razor USA LLC 

12723 166th Street Cerritos, California 90703, 

US 

 

(111) 13308 

(732) Xerox Corporation 

45 GLOVER AVENUE-NORWALK-

CONNECTICUT 06856, US 

 

(111) 13473 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS 

 

(111) 13475 

(732) Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac 

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS 

 

(111) 13432 

(732) Herbalife International, Inc. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 

Angeles, California 90015, US 

 

(111) 13681 

(732) Herbalife International, Inc. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 

Angeles, California 90015, US 

 

(111) 13537 

(732) Herbalife International, Inc. 



 

 

214 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  

 

28 Февруари 2018 Гласник Бр. 2/2018 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 

Angeles, California 90015, US 

 

(111) 13535 

(732) Herbalife International, Inc. 

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 

Angeles, California 90015, US 

 

(111) 14272 

(732) BSH Hausgerate GmbH 

Carl-Wery-Strasse 34, 81739, Munich, DE 

 

(111) 14426 

(732) Castrol Limited 

Technology Centre, Whitchurch Hill, 

Pangbouurne, Reading, RG8 7QR, GB 

 

(111) 14687 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 16052 

(732) All Star C.V. 

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, 

Oregon, US 

 

(111) 16543 

(732) СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 

ул. Никола Кљусев бр. 6, Скопје, MK 

 

(111) 16447 

(732) СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 

ул. Никола Кљусев бр. 6, Скопје, MK 

 

(111) 16550 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско 

друштво во приватна сопственост за 

услуги во прометот и трговијата увоз-

извоз Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 25482 

(732) Трговско друштво за вработување 

на инвалидни лица за производство и 

трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ 

ул. Железничка бр. 155, 6000, Охрид, MK 

 

(111) 19402 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско 

друштво во приватна сопственост за 

услуги во прометот и трговијата увоз-

извоз Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 19434 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско 

друштво во приватна сопственост за 

услуги во прометот и трговијата увоз-

извоз Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 22291 

(732) NIKON CORPORATION 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 19949 

(732) NIKON CORPORATION 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 20293 

(732) NIKON CORPORATION 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 20294 

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско 

друштво во приватна сопственост за 

услуги во прометот и трговијата увоз-

извоз Скопје 

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 21818 

(732) ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Козле 9А-1, 1000, Скопје, MK 
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(111) 24713 

(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA 

ODGOVORNOST "RANARS" 

"MLADOST 3", bl.325,floor, app 12, BG-1712, 

Sofia, BG 

 

 

 
 

ПРЕНОС 

 

(111) 3306 

(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 

NL 

 

(111) 8064 

(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 

NL 

 

(111) 8216 

(732) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 

Monheimам am Rhein, DE 

 

(111) 8166 

(732) Bayer East Coast LLC 

100 Bayer Boulevard, Whippany, , 07981, 

New Jersey, US 

 

(111) 12752 

(732) Mondelez Deutschland Coffee GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen, 

DE 

 

(111) 14178 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 14454 

(732) Bayer East Coast LLC 

100 Bayer Boulevard, Whippany, , 07981, 

New Jersey, US 

 

(111) 18021 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 17727 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 17924 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 17925 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 17926 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 17927 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 
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(111) 17928 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 17929 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18018 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18019 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18265 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18262 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18248 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18510 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18526 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18527 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18559 

(732) Палензовска Електролукс Силвана 

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, 

П.ФАХ 52, 7000, Битола, MK 

 

(111) 18702 

(732) Тивес Груп ДООЕЛ Скопје 

ул. Никола Русински 3 б, лок. 15, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 20046 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20047 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ 

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20428 

(732) ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС 

ДООЕЛ Струмица 

ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400, 

Струмица, MK 

 

(111) 20480 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 
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(111) 20100 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 20094 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 20093 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 20092 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 20084 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 20091 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 20085 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, 

MK 

 

(111) 21186 

(732) Mondelez Deutschland Coffee GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen, 

DE 

 

 

 
ИСТЕКУВАЊА 

 

(111) 4042 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 27/10/2010 

 

(111) 2188 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 25/04/2013 

 

(111) 6139 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 02/12/2007 

 

(111) 11358 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 24/06/2012 

 

(111) 17685 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 04/04/2013 

 

(111) 19839 

Правото на трговската марка престанува 

да важи на: 09/12/2014 
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ОГРАНИУВАЊЕ НА КЛАСИ 

(111) 13179 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, 

напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, 

телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални 

мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, 

микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, 

компјутерски медиуми за чување  податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија 

и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, 

далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми 

за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални 

компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-

читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни 

картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната 

технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски 

извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со 

глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници и реглети за употреба со 

телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и 

компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD 

читачи; РС картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и 

опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; 

GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (ѕmart) картички; 

ЕVDO картички со податоци; GЅМ ЅРRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички; 

компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-

берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-

конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на 

базите со податоци  

кл. 14  часовници  

кл. 16  печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, 

памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите 

во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, 

култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; не-магнетни кодирани 

хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во 

други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од 

областа на телекомуникации  

кл. 28  електронски играчки и игри  

кл. 35  услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување 

производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку 

кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, 

вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со 
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исклучок на земјоделски деловен менанџмент и консултантски услуги; деловни 

информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна 

технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други 

комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, 

спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на 

наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталошки услуги, услуги 

на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на 

телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема 

во областа на телекомуникацијата, информациона технологија и канцелариска опрема; on-

line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се 

вчитуваат  

кл. 36  банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на 

вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги 

со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд 

картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани 

припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на 

обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и 

услуги на обработка на плаќања  

кл. 37  поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и 

софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и 

сродни уреди, компоненти, напојувања и системи  

кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, 

податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен 

премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна 

мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни 

телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на 
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говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги 

на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни 

пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; 

обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на iнтернет сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 41  услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, 

обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална 

комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски 

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на 

колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и 

обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да 

се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн 

во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

кл. 45  сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од 

областа на интернет и сигурност на мрежите и  сигурен пренос на податоци и информации; 

консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност 

на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на 

шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција(одмор) од 

паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на 

хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; 

обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни 

комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во 

сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во 

областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи  
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(111) 13180 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 9  производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, 

напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, 

телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални 

мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, 

микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, 

компјутерски медиуми за чување  податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија 

и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, 

далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми 

за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални 

компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-

читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни 

картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната 

технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски 

извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со 

глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници и реглети за употреба со 

телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и 

компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD 

читачи; РС картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и 

опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; 

GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (ѕmart) картички; 

ЕVDO картички со податоци; GЅМ ЅРRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички; 

компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-

берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-

конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на 

базите со податоци  

кл. 14  часовници  

кл. 16  печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, 

памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите 

во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, 

култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; не-магнетни кодирани 

хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во 

други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од 

областа на телекомуникации  

кл. 28  електронски играчки и игри  

кл. 35  услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување 

производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку 

кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, 

вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со 

исклучок на земјоделски деловен менанџмент и консултантски услуги; деловни 

информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна 
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технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други 

комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, 

спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на 

наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталошки услуги, услуги 

на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на 

телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема 

во областа на телекомуникацијата, информациона технологија и канцелариска опрема; on-

line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се 

вчитуваат  

кл. 36  банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на 

вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги 

со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд 

картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани 

припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на 

обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и 

услуги на обработка на плаќања  

кл. 37  поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и 

софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и 

сродни уреди, компоненти, напојувања и системи  

кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, 

податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална 

комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен 

премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги 

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги 

(ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна 

мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на 

интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; 

телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни 

телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на 

говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги 

на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни 
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пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; 

безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; 

телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; 

обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу 

преносници на iнтернет сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 41  услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, 

обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална 

комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа 

на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски 

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и 

глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на 

колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и 

обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање 

(хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да 

се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн 

во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на 

информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на 

центри на податоци  

кл. 45  сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од 

областа на интернет и сигурност на мрежите и  сигурен пренос на податоци и информации; 

консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност 

на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на 

шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција(одмор) од 

паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на 

хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; 

обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни 

комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во 

сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во 

областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи  

 

(111) 14426 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; масла и масти за подмачкување; горива; 

нехемиски адитиви за горива, подмачкувачи и масти, соединенија за собирање прав со 

навлажување и врзувањ; осветлувачи  
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СПОЈУВАЊА 
 

(111) 1745 

(732) Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

 

(111) 12752 

(732) Jacobs Douwe Egberts DE GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen, 

DE 

 

(111) 19290 

(732) Dompé farmaceutici S.p.a. 

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122 

Milano, IT 

 

(111) 19172 

(732) Dompé farmaceutici S.p.a. 

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122 

Milano, IT 

 

(111) 19387 

(732) Dompé farmaceutici S.p.a. 

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122 

Milano, IT 

 

 
ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

 

(111) 16543   MK/T/ 2008/983      

(111) 16447   MK/T/ 2008/984      

(111) 21576   MK/T/ 2013/1132      

(111) 21594   MK/T/ 2013/1133      

 
 

ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 132   (186) 11/03/2023 

 (111) 3105   (186) 10/09/2025 

 (111) 3145   (186) 21/12/2027 

 (111) 3917   (186) 14/03/2019 

 (111) 2548   (186) 18/04/2026 

 (111) 3466   (186) 10/10/2025 

 (111) 3246   (186) 30/08/2025 

 (111) 2852   (186) 10/07/2026 

 (111) 2853   (186) 25/07/2026 

 (111) 2854   (186) 05/08/2026 

 (111) 2859   (186) 23/08/2026 
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 (111) 1807   (186) 23/11/2015 

 (111) 1769   (186) 20/03/2025 

 (111) 3190   (186) 18/12/2020 

 (111) 2698   (186) 07/03/2026 

 (111) 7076   (186) 23/06/2025 

 (111) 6862   (186) 27/06/2025 

 (111) 6618   (186) 13/07/2025 

 (111) 6654   (186) 01/09/2025 

 (111) 9439   (186) 01/09/2025 

 (111) 6661   (186) 26/09/2025 

 (111) 6689   (186) 29/09/2025 

 (111) 6572   (186) 16/10/2025 

 (111) 7481   (186) 26/10/2025 

 (111) 6469   (186) 03/11/2025 

 (111) 7122   (186) 14/11/2025 

 (111) 6724   (186) 14/11/2025 

 (111) 6721   (186) 14/11/2025 

 (111) 6711   (186) 14/11/2025 

 (111) 7103   (186) 20/11/2025 

 (111) 6779   (186) 28/11/2025 

 (111) 6784   (186) 30/11/2025 

 (111) 6596   (186) 19/12/2025 

 (111) 6597   (186) 19/12/2025 

 (111) 6599   (186) 19/12/2025 

 (111) 6876   (186) 20/12/2015 

 (111) 6877   (186) 20/12/2025 

 (111) 6878   (186) 20/12/2025 

 (111) 6879   (186) 20/12/2025 

 (111) 6166   (186) 20/12/2025 

 (111) 6863   (186) 20/12/2025 

 (111) 6864   (186) 20/12/2025 

 (111) 6866   (186) 20/12/2025 

 (111) 6867   (186) 20/12/2025 

 (111) 6957   (186) 20/12/2025 

 (111) 6960   (186) 29/12/2025 

 (111) 6961   (186) 29/12/2025 
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 (111) 3257   (186) 25/11/2025 

 (111) 2208   (186) 27/10/2020 

 (111) 2757   (186) 25/11/2025 

 (111) 4650   (186) 23/06/2025 

 (111) 5914   (186) 10/09/2025 

 (111) 7099   (186) 05/01/2026 

 (111) 6165   (186) 18/01/2026 

 (111) 6162   (186) 23/01/2026 

 (111) 6169   (186) 23/01/2026 

 (111) 6170   (186) 23/01/2026 

 (111) 6171   (186) 23/01/2026 

 (111) 6172   (186) 23/01/2026 

 (111) 6173   (186) 23/01/2026 

 (111) 6174   (186) 23/01/2026 

 (111) 6177   (186) 23/01/2026 

 (111) 6179   (186) 23/01/2026 

 (111) 6180   (186) 23/01/2026 

 (111) 6181   (186) 23/01/2026 

 (111) 6794   (186) 31/01/2026 

 (111) 6796   (186) 02/02/2026 

 (111) 6797   (186) 02/02/2026 

 (111) 6800   (186) 02/02/2026 

 (111) 6801   (186) 02/02/2016 

 (111) 6195   (186) 07/02/2026 

 (111) 6805   (186) 19/03/2026 

 (111) 6857   (186) 04/04/2026 

 (111) 6858   (186) 04/04/2026 

 (111) 6976   (186) 09/05/2026 

 (111) 6979   (186) 14/05/2026 

 (111) 6915   (186) 20/05/2026 

 (111) 6944   (186) 28/05/2026 

 (111) 7206   (186) 28/10/2026 

 (111) 7482   (186) 11/12/2016 

 (111) 8064   (186) 12/12/2027 

 (111) 8311   (186) 14/10/2018 

 (111) 13560   (186) 14/10/2024 
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 (111) 12415   (186) 10/01/2025 

 (111) 12690   (186) 19/04/2025 

 (111) 12081   (186) 19/04/2025 

 (111) 12794   (186) 09/06/2025 

 (111) 12900   (186) 09/06/2025 

 (111) 12939   (186) 15/06/2025 

 (111) 13009   (186) 22/07/2025 

 (111) 13054   (186) 27/07/2025 

 (111) 13070   (186) 29/07/2025 

 (111) 13075   (186) 29/07/2025 

 (111) 13273   (186) 12/08/2025 

 (111) 14824   (186) 16/08/2025 

 (111) 13047   (186) 09/09/2025 

 (111) 13143   (186) 12/09/2025 

 (111) 13141   (186) 12/09/2025 

 (111) 13277   (186) 20/09/2025 

 (111) 13285   (186) 29/09/2025 

 (111) 13297   (186) 04/10/2025 

 (111) 13299   (186) 06/10/2025 

 (111) 13301   (186) 10/10/2025 

 (111) 13307   (186) 20/10/2025 

 (111) 13169   (186) 21/10/2025 

 (111) 13222   (186) 25/10/2025 

 (111) 13133   (186) 31/10/2025 

 (111) 13135   (186) 31/10/2025 

 (111) 13122   (186) 31/10/2025 

 (111) 13139   (186) 31/10/2025 

 (111) 13138   (186) 31/10/2025 

 (111) 13179   (186) 03/11/2025 

 (111) 13180   (186) 03/11/2025 

 (111) 13151   (186) 07/11/2025 

 (111) 13251   (186) 08/11/2025 

 (111) 13175   (186) 23/11/2025 

 (111) 13176   (186) 23/11/2025 

 (111) 13241   (186) 24/11/2025 

 (111) 11427   (186) 30/11/2025 
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 (111) 13193   (186) 02/12/2025 

 (111) 13219   (186) 05/12/2025 

 (111) 13229   (186) 05/12/2025 

 (111) 13351   (186) 13/12/2025 

 (111) 13400   (186) 13/12/2025 

 (111) 13562   (186) 19/12/2025 

 (111) 13564   (186) 19/12/2025 

 (111) 13572   (186) 19/12/2025 

 (111) 13567   (186) 19/12/2025 

 (111) 13561   (186) 20/12/2025 

 (111) 13563   (186) 21/12/2025 

 (111) 13308   (186) 23/12/2025 

 (111) 17045   (186) 28/12/2025 

 (111) 13851   (186) 05/01/2026 

 (111) 14434   (186) 05/01/2026 

 (111) 13420   (186) 17/01/2026 

 (111) 13473   (186) 31/01/2026 

 (111) 13475   (186) 31/01/2026 

 (111) 13910   (186) 20/02/2026 

 (111) 13908   (186) 21/02/2026 

 (111) 13909   (186) 21/02/2026 

 (111) 13432   (186) 22/02/2026 

 (111) 13681   (186) 22/02/2026 

 (111) 13537   (186) 23/02/2026 

 (111) 13535   (186) 23/02/2026 

 (111) 12651   (186) 01/03/2026 

 (111) 13905   (186) 01/03/2026 

 (111) 13896   (186) 02/03/2026 

 (111) 13897   (186) 02/03/2026 

 (111) 13895   (186) 02/03/2026 

 (111) 13894   (186) 02/03/2026 

 (111) 13791   (186) 20/03/2026 

 (111) 13794   (186) 22/03/2026 

 (111) 13847   (186) 24/03/2026 

 (111) 13697   (186) 30/03/2016 

 (111) 13696   (186) 19/04/2026 
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 (111) 13932   (186) 19/04/2026 

 (111) 13664   (186) 05/05/2026 

 (111) 15365   (186) 13/06/2026 

 (111) 13660   (186) 16/06/2026 

 (111) 13795   (186) 22/06/2026 

 (111) 17706   (186) 19/07/2026 

 (111) 17707   (186) 19/07/2026 

 (111) 19529   (186) 30/08/2026 

 (111) 16802   (186) 30/08/2026 

 (111) 16801   (186) 30/08/2026 

 (111) 17176   (186) 30/08/2026 

 (111) 19528   (186) 30/08/2026 

 (111) 14063   (186) 30/08/2026 

 (111) 17177   (186) 30/08/2026 

 (111) 13109   (186) 20/09/2026 

 (111) 14112   (186) 13/10/2026 

 (111) 14426   (186) 16/10/2026 

 (111) 14629   (186) 25/10/2026 

 (111) 14479   (186) 25/10/2026 

 (111) 14178   (186) 31/10/2026 

 (111) 15378   (186) 15/10/2027 

 

ПОНИШТУВАЊА 
(111) 24537  MK/T/ 2015/1215       
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Гласник Бр. 2/2018 

ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за 
идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2018/3  (45) 28/02/2018 

(22) 15/01/2018    

(28) 22 (дваесет и два) дизајни, дводимензионални 

(72) Бајрам Демири 

(73) Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С 

"Х.Т. Карпош" 34, 1300 Куманово, MK 

(54) "Дизајн за врати"  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

(51) (21) 

- MK/I/ 2018/3 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С MK/I/ 2018/3 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, 

бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот 

дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  

 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 821  (45) 28/02/2018 

(21) ID  2015/14 (22) 25/08/2015    

(18) 25/08/2020 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Damjan Geber (Nova cesta 9, 10000 Zagreb) and Dominik Cergna (Cvjete Zuzoric 35, 10000 

Zagreb) 

(73) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000 Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 
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(11) 822  (45) 28/02/2018 

(21) ID  2015/15 (22) 25/08/2015    

(18) 25/08/2020 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Damjan Geber (Nova cesta 9, 10000 Zagreb) and Dominik Cergna (Cvjete Zuzoric 35, 10000 

Zagreb) 

(73) МЛ-Гари ДОО Скопје 

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000 Скопје, MK 

(51) 09-01 

(54) "ШИШЕ" 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

09-01 821 

09-01 822 

 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

(73) (11) (21) 

МЛ-Гари ДОО Скопје 821 MK/I/ 2015/14 

МЛ-Гари ДОО Скопје 822 MK/I/ 2015/15 

 
 

ПРОМЕНИ 

 
(11) 392 

(73) ADM WILD Europe GmbH & Co. KG 

Rudolf-Wild-Str. 107-115 69 214 Eppelheim,, DE 

 

 

ОБНОВУВАЊА 

 
(111) 738    (186) 11/01/2023 
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ЗАСТАПНИЦИ 
 
 
ВПИШУВАЊЕ  
 
213. Наташа Атанасовска, адвокат 
ул. Црвена Вода бр. 9/1-8 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 075 350 223 
e-mail: natasha@lawofficeatanasovska.com 
 
214. Адвокатско друштво Колемишевски и партнери 
Ул. Коста Шахов број 7/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3110510 
Email. office@kip.mk 
 
215. Ивана Митровска, адвокат 
бул. Кочо Рацин бр. 14 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 449-071 
факс. 02 2556-007 
e-mail: ivanamitrovska@gicev.com.mk 
 
 

 

mailto:natasha@lawofficeatanasovska.com
mailto:ivanamitrovska@gicev.com.mk
mailto:office@kip.mk
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