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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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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

согласно членот 276 став (1) од Законот.  

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот 
 

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

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

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

барања.  
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  F 01L 1/00, B 60B 1/00  

(11)  9982   (13) А 

(21)  2018/839   (22) 17/10/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  П20180839  17/10/2019  MK 

(73)  Јанковиќ Александар; Насески Марко; 

Спасовски Мартин; Крстевска Ина; 

Мирчески Иле; Попоски Филип, ; Ристов 

Тошко and Џамбаски Игор 

бул. Јане Сандански бр. 76-28, MK; ул. Нар 

Херој Орде Чопела бр. 107, Прилеп, MK; 

ул. 518, бр. 2, Илинден Марино, MK; ул. 

Благој Мучето бр. 23а, Скопје, MK; ул. 

Руѓер Бошковиќ бр. 9/2-1, Скопје, MK; ул. 

Гоце Делчев бб, с. Другово, Кичево, MK; 

ул. Вељко Влахович бр. 6-1/12, Кавадарци, 

MK and , MK 

(72) Јанковиќ Александар; Насески Марко; 

Спасовски Мартин; Крстевска Ина; Џамбаски 

Игор; Мирчески Иле; Попоски Филип,  and 

Ристов Тошко 

(54)  Филтер за воздух вграден во 

велосипедско тркало 

(57)   

Велосипедот, превозно средство кое не 
предизвикува загадување на воздухот во 
градските средини. Имајќи за цел, 
велосипедот не само да не предизвикува 
загадување на воздухот, туку и да го 
отстранува истото го креиравме првиот 
филтер кој може да се вгради во тркалото на 
било кој велосипед, без разлика дали 
велосипедот е електричен или стандарден. 

Во суштина, уредот претставува филтер 
материјал, кој со помош на посебни држачи е 
прицврстен на самото тркало од 
велосипедот. При движењето на 
велосипедот, односно ротацијата на самото 
тркало се предизвикува струење што 
предизвикува од едната страна на филтер 
материјалот да навлезе загаден воздух, а од 
другата страна излегува прочистен воздух. 
Деталите во однос на изведбата на овој уред 
подетално ќе бидат опишани во наредниот 
дел. 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

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) 

8B60B1/00 8B60B1/00 9982 P 

8F01L1/00 8B60B1/00 9982 P 

 
 
 

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) 

Јанковиќ Александар F 01L 1/00 MK/P/2018/0839 A 

Јанковиќ Александар B 60B 1/00 MK/P/2018/0839 A 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

ПРЕНОС 

 
(11) 7630 

(73) Therakos,Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE 

 

(11) 7630 

(73) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Damastown Industrial Estate Mulhuddart, 

Dublin 15, IE 

 

(11) 7630 

(73) Mallinckrodt Critical Care Finance Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 

15, IE 

 

(11) 7630 

(73) Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 

15, IE 

 

(11) 7630 

(73) Mallinckrodt  IP Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE 

 

(11) 7908 

(73) Mallinckrodt Critical Care Finance Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 

15, IE 

 

(11) 7908 

(73) Therakos,Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE 

 

(11) 7908 

(73) Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 

15, IE 

 

(11) 7908 

(73) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Damastown Industrial Estate Mulhuddart, 

Dublin 15, IE 

 

(11) 7908 

(73) Mallinckrodt  IP Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE 

 

(11) 9306 

(73) Therakos,Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE 

 

(11) 9306 
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(73) Mallinckrodt Critical Care Finance Inc. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 

15, IE 

 

(11) 9306 

(73) Mallinckrodt  IP Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 15, IE 

 

(11) 9306 

(73) Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. Damastown Industrial Estate Mulhuddart, Dublin 

15, IE 

 

(11) 9306 

(73) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Damastown Industrial Estate Mulhuddart, 

Dublin 15, IE 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
(11) 1357 

(73) Biogen Idec MA  Inc. and Apoxis SA 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 

02142, US and 22, chemin des Croisettes, 1066 Epalinges, CH 

 

(11) 1257 

(73) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE 38, avenie Hoche ;F-75008 Paris, FR 

 

(11) 1274 

(73) BASF SE 67056 Ludwigshafen , DE 

 

(11) 1259 

(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, FR 

 

(11) 1487 

(73) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION Fruit Street  Boston, MA 02114, US 

 

(11) 1660 

(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje, SE and Osaka-shi, Osaka 

541-0045, JP 

 

(11) 1746 

(73) LEK farmacevtska druzba d.d Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI 
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(11) 1889 

(73) Zentaris GmbH Weismullerstrasse 50  60314 Frankfurt/Main, DE 

 

(11) 1845 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE 

 

(11) 2092 

(73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED Cambridge, MA 02139-4242, US 

 

(11) 2202 

(73) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US 

 

(11) 2593 

(73) Sanofi-Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR 

 

(11) 2546 

(73) AstraZeneca AB and The University Court of The University of Aberdeen 151 85 

Sodertalje , SE and Regent Walk/Aberdeen AB24 3FX, GB 

 

(11) 3004 

(73) MERCK SHARP & DOHME CORP. 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, 

US 

 

(11) 3019 

(73) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE and EMD Serono Research Center, Inc. La Jolla, 

CA 92037, US and Billerica MA 01821, US 

 

(11) 3408 

(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje , SE and Osaka-shi, Osaka 

541-0045, JP 

 

(11) 3672 

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE 

 

(11) 4632 

(73) AstraZeneca AB and The University Court of The University of Aberdeen Global 

Intellectual Property 151 85 Sodertalje , SE and Regent Walk  Aberdeen AB24 3FX, GB 

 

(11) 4610 

(73) LEO PHARMA A/S Industriparken 55  2750 Ballerup, DK 

 

(11) 5066 

(73) AMGEN INC. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 
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(11) 5067 

(73) Amgen, Inc One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

 

(11) 5068 

(73) Amgen, Inc One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

 

(11) 10061 

(73) Teijin Pharma Limited 2-1, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013, JP 
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(51)  G 06Q 10/08, B 60P 3/00, B 60P 3/025  

(11)  9987   (13) Т1 

(21)  2018/698   (22) 06/09/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201313920998  18/06/2013  US 

(96)  18/06/2014 EP14814044.5 

(97)  05/09/2018 EP2984618 

(73)  Zume, Inc. 250 Polaris Avenue Mountain 

View, CA 94043, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  GARDEN, Alexander John 

(54)  СИСТЕМИ И МЕТОДИ НА 

ПОДГОТВУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА 

(57)  1  Мобилен систем за готвење и испорака, 

кој се состои од: 

возило (240) со товарен простор (241); 

полица за рерна (110) со големина и димензии 

да може да се собере во товарниот простор на 

возилото, полицата за рерна да може да се 

прицврсти во товарниот простор на возилото; 

збир од посебни рерни (210) поставени на 

полицата, каде секоја рерна има соодветен 

елемент за загревање (218) и најмалку една 

преграда (212) што формира внатрешност (214) 

која е термички изолирана од надворешната 

страна и која е термички изолирана од 

внатрешноста на секоја друга рерна, при што 

секоја рерна функционира на соодветни 

температури кои независно се поставуваат и се 

карактеризираат со најмалку еден контролор 

(102, 118) кој динамички контролира најмалку 

една температура или време за готвење за 

најмалку една од рерните, соодветно со 

проценетото време на транзит на возилото што 

динамички се ажурира до дестинацијата на 

испорака (304) на храната од соодветната 

рерна, времето на транзит што динамички се 

ажурира додека возилото патува до 

дестинациите.  

има уште 14 патентни барања 
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 (51)  A 01N 1/02, C 07D 311/74  

(11)  9984   (13) Т1 

(21)  2018/709   (22) 10/09/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  NL20122010010  19/12/2012  NL 

(96)  18/12/2013 EP13818495.7 

(97)  13/06/2018 EP2935232 

(73)  Sulfateq B.V. Admiraal de Ruyterlaan 5A 

9726 GN Groningen , NL 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  VAN DER GRAAF, Adrianus Cornelis; 

HEERES, Andre and SEERDEN, Johannes Paulus 

Gerardus 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КЛЕТКИ 

(57)  1  1. (6-хидрокси-2,5,7,8-

тетраметилхроман-2-ил)(4-(2-

хидроксиетил)пиперазин-1-ил)метанон во 

неговата рацемична или енантиомерна форма.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00 

(11)  9990   (13) Т1 

(21)  2018/740   (22) 18/09/2018 

(45) 29/02/2020 

(96)  23/12/2014 EP14824743.0 

(97)  05/09/2018 EP3087071 

(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)  GAVAI, Ashvinikumar V.; DELUCCA, George 

V.; O'MALLEY, Daniel; GILL, Patrice; 

QUESNELLE, Claude A.; LEE, Francis Y.; 

NORRIS, Derek J.; VACCARO, Wayne; 

DEBENEDETTO, Mikkel V.; DEGNAN, Andrew P.; 

FANG, Haiquan; HILL, Matthew D.; HUANG, 

Hong; SCHMITZ, William D.; STARRETT, JR, 

John E.; HAN, Wen-Ching; TOKARSKI, John S. 

and MANDAL, Sunil Kumar 

(54)  ТРИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

АНТИКАНЦЕР АГЕНСИ 

(57)  1  1. Соединение со формула (I)  

               

каде што A е  

  

 

  

 

R е независно еден или повеќе водород, CD3, 

халоген, халоалкил, хидроксиалкил, CN, CF3, 

CH2F, CHF2, опционално супституиран (C1-
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C6)алкил, опционално супституиран (C1-

C6)алкокси, опционално супституиран (C3-

C6)циклоалкил, опционално супституиран 

хетероцикло, -OR4, -CONR3R4, -NR3R4, 

NR3R4(C1-C6)алкил-, -NR6OCOR3, -NR6COR3, 

NR6COR3(C1-C6)алкил-, -NR6CO2R3, 

NR6CO2R3(C1-C6)алкил-,-NR6CONR3R4, -

SO2NR3R4, SO2(C1-C6)алкил-, -

NR6SO2NR3R4, -NR6SO2R4 или 

NR6SO2R4(C1-C6)алкил-; 

X и Y се независно избрани од водород, 

опционално супституиран (C1-C6)алкил, 

опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил, 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран хетероарил или опционално 

супституиран хетероцикло; 

Z е водород, халоген, -OH, (C1-C6)алкил, (C1-

C6)алкокси, -NR3R4, -CONR3R4,-OCONR3R4, -

NR6OCOR3, -NR6CONR3R4, -NR6SO2NR3R4 

или -NR6SO2R4; 

R1 е водород, халоген, -CN, -OR4, -NR3R4, -

CONR3R4, -COOH, -OCONR3R4,-NR6OCOR3, -

NR6CONR3R4, -NR6SO2NR3R4, -NR6SO2R4, 

опционално супституиран (C1-C6)алкил, 

опционално супституиран (C2-C6)алкенил, 

опционално супституиран (C2-C6)алкинил, 

опционално супституиран (C1-C6)алкокси, 

опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил, 

опционално супституиран (C3-C8)циклоалкил 

(C1-C6)алкил, опционално супституиран (C3-

C8)циклоалкил-CO-, опционално супституиран 

(C3-C8)циклоалкил-SO2-, опционално 

супституиран арил (C1-C6)алкокси, опционално 

супституиран (C3-C8)циклоалкил (C1-

C6)алкокси, опционално супституиран 

хетероциклил-CO-, опционално супституиран 

хетероциклил, опционално супституиран (C1-

C6)алкил-SO2-, -NR6SO2-опционално 

супституиран (C1-C6)алкил, - NR6SO2-

опционално супституиран хетероцикло, 

опционално супституиран (C1-C6)алкил-

NR6SO2- или опционално супституиран 

хетероцикло-NR6SO2-; 

R2 е водород, халоген, -CN, OH, опционално 

супституиран (C1-C6)алкил, опционално 

супституиран (C3-C8)циклоалкил, опционално 

супституиран (C1-C6) алкокси, опционално 

супституиран арил, опционално супституиран 

хетероарил или опционално супституиран 

хетероцикло; 

R3 е водород, опционално супституиран (C1-

C6)алкил, опционално супституиран (C3-

C8)циклоалкил, опционално супституиран (C2-

C6)алкенил, опционално супституиран (C2-

C6)алкинил, цијано(C1-C6)алкил, хидрокси(C1-

C6)алкил, опционално супституиран арил, 

опционално супституиран арил(C1-C6)алкил, 

опционално супституиран арилокси(C1-

C6)алкил, опционално супституиран (C1-

C6)алкил-SO2-, опционално супституиран 

хетероциклил, опционално супституиран 

хетероциклил(C1-C6)алкил, опционално 

супституиран хетероарил или опционално 

супституиран хетероарил(C1-C6)алкил, 

R4 е водород, опционално супституиран (C1-

C6)алкил или опционално супституиран (C3-

C8)циклоалкил; 

или R3 и R4 може заедно со  азотниот атом за 

кој се сврзани да формираат опционално 

супституиран (C4-C8) хетероарил или (C4-C8) 

хетероцикличен прстен; 

R6 е водород или опционално супституиран 

(C1-C6)алкил; 

и/или негова фармацевтски прифатлива сол, 

тавтомер или стереоизомер; 

каде што терминот арил, или сам или како дел 

од поголема структура, се однесува на 

моноциклични, бициклични и трициклични 

прстенести системи кои имаат вкупно од пет до 

15 членови во прстенот, каде што најмалку 

еден прстен во системот е ароматичен и каде 

што секој прстен во системот содржи три до 

седум членови; 

и каде што терминот хетероцикло или 

хетероцикличен се однесува на стабилен 3-, 4-, 

5-, 6-, или 7-член моноцикличен или бицикличен 
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или 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, или 14-член 

полицикличен хетероцикличен прстен кој е 

заситен, делумно незаситен, или целосно 

незаситен, и кој содржи јаглеродни атоми и 2, 3 

или 4 хетероатоми независно избрани од група 

која се состои од N, O и S; и вклучува било која 

полициклична група во која било кој од погоре-

дефинираните хетероциклични прстени е 

фузиран со бензенов прстен. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  A 01K 67/027, C 07H 21/02, C 12N 15/113, C 

12N 15/63, A 61K 31/7105, A 61K 48/00  

(11)  9986   (13) Т1 

(21)  2018/1023   (22) 03/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20100327510P  23/04/2010  US 

(96)  22/04/2011 EP11772783.4 

(97)  19/09/2018 EP2561078 

(73)  COLD SPRING HARBOR LABORATORY 

1 Bungtown Road Cold Spring Harbor, NY 

11724, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  HANNON, Gregory, J. and CHELOUFI, 

Sihem 

(54)  НОВИ СТРУКТУРНО ДИЗАЈНИРАНИ 

shRNAs 

(57)  1  1. Кратка стебло-петелка (“шнола”) на 

РМА молекула (ѕНРМА) што сочинува 

(ј) прва секвенца од 222 или 23 нуклеотиди 

целосно комплементарна на секвенца во 

целниот ген, што има секвенца различна од 

зрелата секвенца на гтпВ-45и 

(м) втора секвенца која директно ја следи 

првата секвенца, назначена со тоа што втората 

секвенца е целосно комплементарна на 

секвенцата од првите 17 или 18 нуклеотиди 

сметана од 5' крај на првата секвенца, 

назначени со тоа што последните 3 или 

последните 4 нукпеотиди на првата секвенца 

формираат регион во вид на јамка во ѕНРМА. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  G 02B 27/22, G 06T 17/00, B 41M 3/06, B 

41M 3/14, B 42D 15/00  

(11)  9973   (13) Т1 

(21)  2018/1066   (22) 19/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  NL20102004481  31/03/2010  NL 

(96)  29/03/2011 EP11712057.6 

(97)  14/11/2018 EP2553517 

(73)  Morpho B.V. 2031 CC Haarlem, 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 DEN BERG, Jan and PLATVOET, 

Radboud Kweku Mensah 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА СЛИКА ВРЗ ОСНОВА 

НА ПРЕСМЕТАНИ РОТАЦИИ НА СЛИКАТА  

(57)  1  Метод за производство на документ за 

идентификација кој содржи тродимензионална 

слика на портрет (52; D) на една личност (23), 

кој што ги опфаќа следните чекори: 

- обезбедување дводимензионална основна 

слика (A) на личноста (23), каде што основната 

cлика (A) е составена од пиксели (16), а 

пикселите (16) се поставени долж линии на 

сликата (l11...l1n), 

- сместување на вредности на сликата 

поврзани со пикселите на основната слика (A) 

во уред за обработка (30), 

- одредување, во уредот за обработка, на 

позицијата на одреден број точки на лицето (55, 

56) во дводимензионалната основна слика (A), 

- формирање, во уредот за обработка, на 

тродимензионална примарна форма (57) на 

лич-нос¬та (23) врз основа на овие точки на 

лицето (55, 56) во просторот за слика (58), 

- проектирање, во просторот за слика (58), на 

основната слика (A) од површината за 

проек¬ција (x, y, zp) врз тродимензионалната 

примарна форма (57) за да на тој начин се 

обезбеди тродимензионална форма на лицето 

(60), 

- пресметување, во уредот за обработка, на m-1 

ротирани слики (B, C), при што m е поголем од 

составени од пиксели и ротирани околу една 

точка на ротација преку агол на ротација, каде 

што m-1 ротираните слики (B, C) се 

пресметуваат врз основа на основната слика 

(A) и се формираат преку ротирање на 

формата на лицето (60) и нејзината проекција 

врз повр¬ши¬ната за проекција (x, y, zp), 

- делење на m-1 ротираните слики (B, C) во 

линии на сликата (l21...l2n) ... (lm1...lmn), 

- формирање на групи на соодветни линии на 

сликата (l11...lm1), (l12...lm2) ... (l1n...lmn) за m 

сликите (A и B, C), вклучително основната 

слика (A) и m-1 ротираните слики (B, C), 

- сместување на вредности на сликата 

поврзани со пиксели поставени долж линиите 

на сликата за групите на соодветни линии на 

сликата во уред за создавање слики (33, 34, 36, 

38), и 

- нанесување на јачина на сликата и/или бои 

кои што одговараат на вредностите на сликата 

со уредот за создавање слики (33, 34, 36, 38) 

врз една подлога (1) според образец на 

ли¬не¬ар¬ни леќи (3, 4, 5), така што јачината на 

сликата и/или боите на секоја група од 

соодветни линии на сликата се нанесени 

според линеарна леќа поврзана со групата. 

има уште 7 патентни барања 



 

 

14 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  9971   (13) Т1 

(21)  2018/1068   (22) 20/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20130199634  27/12/2013  -- 

(96)  17/12/2014 EP14818949.1 

(97)  10/10/2018 EP3087197 

(73)  Université de Liège and Quality Partner 

S.A. 4031 Angleur, BE and 4040 Herstal, BE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DAUBE, Georges; BURTEAU, Sophie; 

NEZER, Carine and DELHALLE, Lauren 

(54)  МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА 

ПОТЕКЛОТО НА ВИДОВИ ВО ПРИМЕРОЦИ  

(57)  1  Метод за одредување на потеклото 

(потеклата) на видовите на DNA во примерок на 

храна кој што се состои од вршење анализа на 

метагеномна низа на примерокот на храна 

преку секвенционирање со висок капацитет за 

да се идентификува ДНК од најмалку еден вид, 

каде што метагеномната ана¬ли¬за опфаќа 

удвојување и секвенционирање на една 

метагеномна таргет DNA низа која што е дел од 

миостатин (MSTN) генот, при што споменатата 

метагеномна таргет DNA низа е селектирана за 

да овозможи: i) истовремено удвојување на 

метагеномната таргет DNA низа од мноштво на 

видови со користење на група зачувани, 

заеднички прајмери кои што содржат или се 

состојат од низата НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 

2, и НИЗА ИД БР: 3; и ii) идентификација на 

потеклото на видот на било која уд¬воена 

метагеномна таргет DNA врз база на нејзината 

низа; каде што методот го опфаќа чекорот на 

удвојување на таргет DNA со користење на 

група прајмери кои што содржат или се состојат 

од низа¬та НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 2, и 

НИЗА ИД БР: 3.  

има уште 12 патентни барања 
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(51)  F 01N 1/02, F 01N 1/06, F 01N 1/16, F 02B 

75/22  

(11)  9976   (13) Т1 

(21)  2018/1069   (22) 20/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(96)  16/07/2015 EP15002592.2 

(97)  03/10/2018 EP3118429 

(73)  Akrapovic d.d. 1295 Ivancna Gorica, SI 

(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)  Klemenc, Jaka and Bulc, Matej 

(54)  СИСТЕМ НА ИЗДУВНИ ГAСОВИ ЗА 

АВТОМОБИЛСКИ МОТОР СО ВНАТРЕШНО 

СОГОРУВАЊЕ 

(57)  1  Систем за издувни гасови (1) за 

автомобилски мотор со внатрешно согорување, 

кој што се состои од: лев издувен тракт (3) кој 

што е поврзан или што треба да биде поврзан 

со лева група на цилинд¬ри на автомобилскиот 

мотор со внатрешно согорување и десен 

издувен тракт (5) кој што е поврзан или треба 

да биде поврзан со десна група на цилиндри на 

автомобилскиот мотор со внатрешно 

со¬горување, при што секој од левиот и 

десниот издувен тракт (3, 5), имаат разгранета 

структура која што дефинира еден влез на 

трактот (13.1; 15.1), најмалку еден издувен 

испуст (13.2, 13.3; 15.2, 15.3) кој што директно 

или индиректно е отворен кон атмосферата, и 

испуст за меѓусебно поврзување (13.4; 15.4) кој 

што меѓусебно ги поврзува споменатите лев и 

десен издувен тракт (3, 5), што се 

ка¬рактеризира со тоа што споменатите 

испусти за меѓусебно  поврзување (13.4; 15.4) 

се меѓусебно по¬врзани еден со друг преку 

заеднички уред за прочистување на издувните 

гасови и/или уред за придушување под 

споменатите испусти за меѓусебно  поврзување 

(13.4; 15.4) така што протоците на издувни 

гасови кои што доаѓаат од споменатите испусти 
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за меѓусебно  поврзување (13.4; 15.4) се 

соединуваат во споменатиот заеднички уред за 

прочистување на издувните гасови и/или 

уредот за придушување, каде што споменатиот 

заеднички уред за прочистување на издувните 

гасови и/или уредот за придушување има лев и 

десен влез за меѓусебно  поврзување (39.1; 

39.2) за кој што е по¬вр¬зана соодветна цевка 

за меѓусебно  поврзување (27; 29), а  

споменатиот заеднички уред за 

про¬чи¬с¬тување на издувните гасови и/или 

уредот за придушување има лев повратен 

испуст и десен по¬вратен испуст (39.3; 39.4) кои 

што повторно го поврзуваат заедничкиот уред 

за прочистување на издувните гасови и/или 

уредот за придушување со соодветниот лев и 

десен издувен тракт (3, 5), каде што 

заедничкиот уред за прочистување на 

издувните гасови и/или уредот за придушување 

одговара на двете внатрешни цевки кои што се 

вкрстуваат и кои што ги поврзуваат 

соодветните лев и десен влез за меѓусебно  

поврзување (39.1; 39.2) со десниот и левиот 

повратен испуст (39.3; 39.4) на заедничкиот 

уред за прочистување на издувните гасови 

и/или уредот за придушување при што 

формираат вкрстување во форма на X, каде 

што протокот на издувни гасови се двои од 

разгранета¬та структура, се соединува најрано 

во заедничкиот уред за прочистување на 

издувните гасови и/ или уредот за 

придушување(39) кој што има вкрстување во 

форма на X.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/17, A 61P 29/00  

(11)  9975   (13) Т1 

(21)  2018/1070   (22) 20/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  ES20080002210  24/07/2008  ES 

(96)  24/07/2009 EP09777419.4 

(97)  17/10/2018 EP2318033 

(73)  BCN Peptides, S.A. 08777 Sant Quintí de 

Mediona, 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)  FERNÁNDEZ CARNEADO, Jimena; 

PONSATI OBIOLS, Berta; VAN DEN NEST, Wim; 

FERRER MONTIEL, Antonio; CARRENO 

SERRAÏMA, Cristina and CAMPRUBÍ ROBLES, 

Maria 

(54)  СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА 

И/ИЛИ ВОСПАЛЕНИЕ  

(57)  1  Пептид со општа формула (I) 

R1-AA-R2 (I) 

негови стереоизомери, негови мешавини, и 

негови козметички и фармацевтски прифатливи 

соли, каде што 

AA е низа на соседни амино киселини 

селектирани од групата која што се состои од 
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НИЗА ИД БР.4, НИЗА ИД БР.8, НИЗА ИД БР.9, 

НИЗА ИД БР.1НИЗА ИД БР.14, НИЗА ИД БР.15, 

НИЗА ИД БР. 16, НИЗА ИД БР.17, НИЗА ИД 

БР.18, НИЗА ИД БР.19, НИЗА ИД БР.20, НИЗА 

ИД БР.2НИЗА ИД БР.22, НИЗА ИД БР.23, НИЗА 

ИД БР.24, НИЗА ИД БР.25 и НИЗА ИД БР.26; 

R1 е селектиран од групата која што се состои 

од H, полиетилен гликол полимер 

каде што n може да биде во распон помеѓу 1 и 

5, 

и R5-C(O)-, каде што R5 е заменета или 

незаменета не-циклична алифатска група од C1 

до C24, или заменета или незаменета 

алициклична група од C1 до C24; и 

R2 е селектиран од групата која што се состои 

од -NR3R4 и -OR3, каде што R3 и R4 се 

селекти-рани независно од групата која што се 

состои од H, заменета или незаменета не-

циклична алифатска група од C1 до C24 и 

заменета или незаменета алициклична група од 

C1 до C24; 

за употреба при третирање на болка и/или 

воспаление. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  E 01H 5/06  

(11)  9977   (13) Т1 

(21)  2018/1071   (22) 20/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  FRA 1650405  19/01/2016  FR 

(96)  18/01/2017 EP17152051.3 

(97)  24/10/2018 EP3196361 

(73)  SOVIAR 503 avenue de Marlioz 74190 

Passy, FR 

(74)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(72)  BENEDETTI, Michel; BOUZI, Frédéric and 

DUCERF, Ludovic 

(54)  ПРИКОЛКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ СНЕГ 

(57)  1  1. Вграден снежен плуг (1) наменет за 

влечење со возило (2) со влечна кука, 

споменатиот влечен снег (1) содржи: 

- шасија (3) која се протега во прва насока (I-I) и 

содржи сечило за снег (4, 5),  

- најмалку едно тркало (6а, 6б) кое го потпира 

шасијата (3), оската на наведеното тркало (6а -

6д) селективно ориентирани со средство за 

ориентација (7) помеѓу првата положба, во која 

оската на оската (7а-7д) околу која тркалото 

(6а-6д) ротира е нормално на првиот правец (I-

I), и најмалку втора положба во која оската на 
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оската (7а-7д) за која ротира тркалото (6а-6д) го 

прави со првиот правец (I-I) агол (А) кој е 

различен од 90 °,  

- спојка која продолжува во вториот правец (II-

II) помеѓу првиот (8а) и вториот (8б) крај,  

- на првиот крај (8а) на спојката (8), првото 

средство за приклучување (9) овозможува 

слободно вртење со приклучокот на влечното 

возило (2) околу третата насока (III-III) 

значително нормално на рамнината 

дефинирана со првата насока (I-I) и оската на 

оската (7а-7д) околу којашто се споменато 

барем едно тркало (6а -6д) ротираат е 

карактеризирано со тоа што: 

- на својот втор крај (8б), дотракот (8) се 

артикулира на шасијата (3) со вртење околу 

четвртиот правец (IV-IV), суштински нормално 

на рамнината дефинирана со првиот правец (I-

I) и оската на оската (7а-7д) околу која 

наведеното најмалку едно тркало (6а-6д) се 

ротира, 

- механизмите за завртување (10) кои 

овозможуваат селективно движење на шасијата 

(3) на влечениот плуг (1) во однос на спојката 

(8) и фиксирање на релативната аголна 

положба на шасијата (3) на влечениот плуг (1) и 

на спојката (8), меѓу транспортната положба во 

којашто првите (I-I) и вториот (II-II) насоки се 

значително паралелни, и најмалку една 

позиција на снежно орање во која првите (I-I) и 

вторите (II-II) насоки формираат агол од нула 

(B) помеѓу нив. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/422, A 61P 37/00, A 

61P 35/00, A 61P 11/00, A 61P 31/12  

(11)  9978   (13) Т1 

(21)  2018/1072   (22) 20/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB20100018124  27/10/2010  GB 

(96)  25/10/2011 EP11776738.4 

(97)  17/10/2018 EP2632921 

(73)  Glaxo Group Limited 980 Great West Road 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LE, Joelle; HAMBLIN, Julie Nicole; JONES, 

Paul Spencer; KEELING, Suzanne Elaine; PARR, 

Nigel James and WILLACY, Robert David 

(54)  ПОЛИМОРФИ И СОЛИ НА 6-(1H-ИНДОЛ-

4-ИЛ)-4-(5-{[4-(1-МЕТИЛЕТИЛ)-1-

ПИПЕРАЗИНИЛ]МЕТИЛ}-1,3-ОКСАЗОЛ-2-ИЛ)-

1H-ИНДАЗОЛ КАКО PI3K ИНХИБИТОРИ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА ПРИМЕР 

РЕСПИРАТОРНИ НАРУШУВАЊА 

(57)  1  6-(1H-индол-4-ил)-4-(5-{[4-(1-метилетил)-

1-пиперазинил]метил}-1,3-оксазол-2-ил)-1H-

индазол хеми сукцинат.  

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 61M 15/00  

(11)  9979   (13) Т1 

(21)  2018/1073   (22) 21/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB20130004784  15/03/2013  GB 

(96)  10/03/2014 EP14708558.3 

(97)  03/10/2018 EP2968728 

(73)  EURO-CELTIQUE S.A. rue Jean Piret 2350 

Luxembourg, LU 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DUIGNAN, Cathal; MCDERMENT, Iain 

Grierson and PRIOR, Peter 

(54)  РАСПРСНУВАЧ 

(57)  1   Распрснувач за распределба на доза на 

гасовит, гасен материјал или каплива 

суп¬станца од извор на супстанца (C), при што 

распрснувачот се состои од:  

тело (1) за примање на изворот на супстанцата, 

при што телото има писка (2); 

елемент за спојување (41) кој што може да се 

лизга и е сместен во телото заради движење по 

една лонгитудинална оска на телото со цел да 

ослободи доза од супстанцата од изворот на 

супстанцата, при што елементот за спојување 

има приклучок (43) за прима¬ње на млаз (S) од 

изворот на супстанцата;  

придвижувач на распрснувачот за движење на 

елементот за спојување по лонгиту¬диналната 
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оска на телото за да се ослободи доза на 

супстанца од изворот на супстанцата, при што 

придвижувачот на распрснувачот има вртлива 

осовина (21) и забец (23, 23232) кој што е 

поставен на осовината, при што придвижувачот 

на распрснувачот е поставен во те¬лото така 

што ротацијата на вртливата осовина 

предизвикува забецот да ротира и да из¬врши 

сила врз елементот за спојување со цел да го 

придвижи елементот за спојување по 

лонгитудиналната оска; 

преносник на движење (16) кој што може да се 

лизга и е поставен во телото, при што 

преносникот на движењето има основа (17) и 

прилично круто испапчување (18a, 18b) кое што 

се протега од основата, при што испапчувањето 

е поставено помеѓу придвижу¬вачот на 

распрснувачот и елементот за спојување така 

што силата која што ја врши забецот на 

придвижувачот на распрснувачот врз 

испапчувањето предизвикува преносникот на 

движењето да пролизга по лонгитудиналната 

оска на телото и да примени сила врз 

еле¬ментот за спојување така што ќе испушти 

доза на супстанца од изворот на супстанцата; 

капак на распрснувачот (91) кој што има 

шупливо тело кое што има долен отворен крај 

кој што може да стапи во контакт со телото, и 

горен отворен крај за прифаќање на уредот за 

затворање на капакот за да се затвори горниот 

отворен крај, при што горниот отворен крај има 

дел за ангажирање; и 

уред за затворање на капакот (120), кој што се 

состои од:  

горен дел за затварање на капакот (121) за 

стапување во контакт со горниот от¬ворен крај 

на капакот на распрснувачот за да се затвори 

горниот отворен крај на капакот на 

распрснувачот; 

долен дел за затворање на капакот (122) за 

стапување во контакт со делот за анга¬жирање 

за да се осигура уредот за затворање на 

капакот на капакот на распрснувачот; и 

бистабилен дел (130, 13132, 133) кој што ги 

поврзува горниот дел за затворање на капакот 

и долниот дел за затворање на капакот, при 

што бистабилниот дел може да се префрлува 

помеѓу првата стабилна форма во која што 

бистабилниот дел се пружа, и втората стабилна 

форма во која што бистабилниот дел пропаѓа, 

каде што, кога бистабилниот дел е во втората 

стабилна форма, горниот дел за зат¬во¬рање 

на капакот стапува во контакт со горниот 

отворен крај на капакот на распрсну¬ва¬чот за 

да се затвори капакот на распрснувачот. 

има уште 30 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/28, C 12N 9/10, C 12N 15/1C 12N 

15/63, A 61K 39/395, A 61K 39/00  

(11)  9980   (13) Т1 

(21)  2018/1074   (22) 21/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20030517096P  05/11/2003  US 

(96)  05/11/2004 EP10185340.6 

(97)  19/12/2018 EP2348051 

(73)  Roche Glycart AG Wagistrasse 10 8952 

Schlieren, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  Umana, Pablo; Brünker, Peter; Ferrara Koller, 

Claudia; Suter, Tobias; Püntener, Ursula and 

Mössner, Ekkehard 

(54)  CD20 АНТИТЕЛА КОИ ИМААТ 

ЗГОЛЕМЕН АФИНИТЕТ ЗА ВРЗУВАЊЕ СО 

РЕЦЕПТОРОТ FC И ФУНКЦИЈА НА ЕФЕКТОР 

(57)  1  Хуманизирано анти-CD20 антитело тип 

II што содржи: 

(a) променлив регион на тешкиот ланец кој 

содржи CDR на SEQ ID NO:16, SEQ ID NO: 26 и 

SEQ ID NO: 28, кој евентуално содржи 

изолеуцин на позиција 34, според 

нумерирањето на Кабат, во споредба со 

рамката на променливиот регион на тешкиот 

ланец на SEQ ID NO:32; и 

(b) променлив регион на лесниот ланец кој 

содржи CDR на SEQ ID NO:18, SEQ ID NO:19 и 

SEQ ID NO:20 

назначен со тоа, што наведеното антитело 

може да се натпреварува со мурин B-Ly1 

антитело за сврзување со CD20 и содржи 

гликоинжениран хуманизиран Fc регион, 

назначен со тоа, што наведениот Fc е 

гликоинжениран во клетка домаќин изградена 

да изразува најмалку една низа на нуклеинска 

киселина којашто кодира полипептид кој има 

дејство на β(1,4)-N-

ацетилгликозиламинилтрансфераза III. 

(i) да има намалени фукозни остатоци во 

споредба со соодветното негликоинженерско 

антитело; 

(ii) да има зголемен процент на бисектирани 

олигосахариди во Fc регионот во споредба со 

соодветното негликоинженерско антитело; 

(iii)да има зголемен афинитет за врзување со 

рецепторот Fc во споредба со 

негликоинженерско антитело; и 

(iv) да има зголемена функција на ефектор во 

споредба со негликоинженерското тело, 

назначено со тоа, што зголемената функција на 

ефектор е зголемено директно сигнализирање 

на индукција на апоптоза.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/327, A 61K 8/60, A 61K 8/63, A 

61P 17/10, A 61Q 19/00  

(11)  9981   (13) Т1 

(21)  2018/1075   (22) 21/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201261725958P  13/11/2012  US 

(96)  13/11/2013 EP13792892.5 

(97)  03/10/2018 EP2919747 

(73)  Galderma S.A. Zugerstrasse 8 6330 Cham, 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  NADAU-FOURCADE, Karine; LOUIS, 

Fabienne and MAZEAU, Laetitia 

(54)  БПО-ГЕЛ СОСТАВ ЗА МИЕЊЕ 

(57)  1  Локален состав за миење којшто се 

карактеризира со тоа што содржи:  

a. помеѓу 1% w/w и 3.5% на бензоил пероксид 

изразен со тежина на активна состојка во однос 

на вкупната тежина од составот, 

b. помеѓу 0.5% w/w и 5% w/w изразен со тежина 

на активната материја во однос на вкупната 

тежина на составот од барем еден анјонски и 

барем еден не-јонски сурфактанти избрани од 

Цинк кокет сулфат, натриум кокоил изетионат, 

натриум лауроил метил изетионат, C14-C16 α-

олефинсулфонати и децил глукозид,  

c. Помеѓу 0.1 w/w и 1%w/w од Цинк глуконат,  

d. помеѓу 0.1 w/w и 1% w/w на дикалиум 

глициризат, 

e. помеѓу 0.15 w/w и 7% w/w од барем еден 

гелирачки агенс, избран од полиакриламид 

фамилија, акрилати/C10-30 алкил акрилат 

вкрстено поврзан полимер и акрилати/C10-30 

алкил вкрстено поврзан полимер, 

полисахариди, целулозни деривати, бентонит, 

магнезиум алуминиум силикати и 

неутрализиранa полимерна сулфонска 

киселина сама или како смеса.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61B 5/145, A 63H 27/10  

(11)  9993   (13) Т1 

(21)  2018/1076   (22) 21/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  CN201620131221U  20/02/2016  CN; 

CN201620131314U  20/02/2016  CN; 

CN201620450162U  17/05/2016  CN and 

CN201620974741U  26/08/2016  CN 

(96)  17/01/2017 EP17151714.7 

(97)  07/11/2018 EP3207970 

(73)  Lin, Hui No. Lingjiao, Hucun Lianfeng 

Village Beiyang Town Huangyan District, P.O. 

Box 318020 Taizhou City Zhejiang, CN 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Lin, Hui 

(54)  КОНТЕЈНЕР ЗА ПОЛНЕЊЕ 

(57)  1  Контејнер за полнење, кој што опфаќа: 

- приклучокот (1), при што едната страна од 

приклучокот (1) е направена со влез, додека 

другата страна на приклучокот (1) е направена 

со шуплина за цевки, при што внатрешноста на 

шуплината за цевките е поврзана со 

спомнатиот влез; 

- снопот на шуплите цевки (4) кој што опфаќа 

поголем број на шуплите цевки, при што 

горниот  дел на снопот е вметнат во 

спомнатата шуплина за цевки, и 

- контејнерите, кои што се поставени на 

долниот дел од шуплите цевки низ еластичен 

елемент за прицврстување, при што шуплината 

на секој контејнер е поврзана со внатрешните 

канали на шуплите цевки,  

н а з н а ч е н  со  т о а, што понатаму го опфаќа 

ограничувачкиот елемент, кој што е поставен на 

приклучокот до шуплината за цевките, при што 

ограничувачкиот елемент ја собира шуплината 

за цевките и го ограничува снопот на шуплите 

цевки.  

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14, 

A 61K 31/4704, A 61K 31/4709, A 61P 35/00  

(11)  9994   (13) Т1 

(21)  2018/1077   (22) 24/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201462053006P  19/09/2014  US; 

US201562128089P  04/03/2015  US and 

US201562150812P  21/04/2015  US 

(96)  18/09/2015 EP15778433.1 

(97)  24/10/2018 EP3194376 

(73)  Forma Therapeutics, Inc. 500 Arsenal St., 

Suite 100 Watertown, MA 02472, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  ASHWELL, Susan; CAMPBELL, Ann-Marie; 

CARAVELLA, Justin Andrew; DIEBOLD, R. Bruce; 

ERICSSON, Anna; GUSTAFSON, Gary; LANCIA, 

Jr., David R.; LIN, Jian; LU, Wei and WANG, 

Zhongguo 

(54)  ДЕРИВАТИНА ПИРИДИН -2(1H)-ОН 

ХОНИЛИН КАКО ИНХИБИТОР НА МУТИРАНА 

ИЗОЦИТРАТ ДЕХИДРОГЕНАЗА  

(57)  1  Соединение на формула I:  

    

или негова фармацевтска сол, енантиомер, 

хидрат, солват, или таутомер, 

кадешто: 

секој W1 и W2  е независно CH, CF или N;  

W3 е независно, CR2 или N;  

U е N или CR6;  

A е избран од група која се состои од  H, D, 

халоген, CN, -CHO, -COOH, -COOR, -C(O)NH2, 

 -C(O)NHR, R’S(O)2-, -O(CH2)nC(O)R’, R’S(O)-, 

хетероарил, -SOMe, -SO2Me,  

  

кадешто X и Y се независно во секој случај C, 

N, NR’, S, и O, под услов прстенот кој содржи X 
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и Y да не може да има повеќе од 4 N или NH 

атоми или повеќе од еден S или O атом, и 

кадешто S и O не се соседни;  

R и R’ во секој случај се бираат независно од 

група која ја сочинуваат H, OH, CN, -CH2CN, 

халоген,  

-NR7R8, CHCF2, CF3, C1-C6  алкил, R7S(O)2-, 

C1-C6 алкокси, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, 

C3-C8 цикло алкил, C3-C8 циклоалкил алкил, 3 

до 8-член хетероциклил, арил, и хетероарил, 

кадешто секој R е опционо заменте со еден или 

повеќе супституенти избрани од група која ја 

сочинуваат OH, халоген, C1-C6 алкокси, NH2, 

R7S(O)2-, CN, C3-C8 цикло алкил, 3 до 8-член 

хетероциклил, арил, хетероарил, и R7S(O)-;  

R1 е независно OH, CN, халоген, CHCF2, CF3, 

C1-C6  алкил, C1-C6 алкокси, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкенил, C3-C8 цикло алкил, 3 до 8-член 

хетероциклил, арил, или хетероарил, кадешто 

секој C1-C6  алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 

алкинил, C3-C8 цикло алкил, 3 до 8-член 

хетероциклил, арил, или хетероарил е опционо 

заменет со еден или повеќе пати со 

супституенти избрани од група која ја 

сочинуваат халоген, OH, NH2, CN, C1-C6  

алкил, и C1-C6 алкокси;  

секој R2 е независно H, OH, CN, халоген, CF3, 

CHF2, бензил, C1-C6  алкил, C1-C6 алкокси, 

NH2,  

-O(CH2)nR’, -O(CH2)C(O)NHR’, -O(CH2)C(O)R’, 

NHR7, -N(R7)(R8), NHC(O)R7, NHS(O)R7, 

NHS(O)2R7, NHC(O)OR7NHC(O)NHR7, -

S(O)2NHR7, NHC(O)N(R8)R7, OCH2R7, CHRR’ 

или OCHR’R7, кадешто C1-C6  алкил, C1-C6 

алкокси е опционо заменет со еден или повеќе 

супституенти избрани од група која ја 

сочинуваат C1-C6  алкил, C1-C6 алкокси, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 цикло алкил, 

C3-C8 цикло алкил заменет со еден или повече 

халогени, 3 до 8-член хетероциклил, арил, -

хетероарил-C(O)NH2, и хетероарил;  

или R1 и R2 може да се комбинираат за да 

создадат C4-C6 цикло алкил или 3 до 8-член 

хетероциклил кој содржи најмалку еден  атом 

избран од група која се состои од N, O, и S;  

R3 е H, C1-C6  алкил, или -OH;  

R4 и R5 се независно H, халоген, CH2OH, C1-

C3  алкил, или C1-C3  алкил заменет со 

халогенo, или R4 и R5 кога се комбинираат 

може да создадат C3-C6 цикло алкил или C3-

C6 хетероциклил;  

секој R6 е H, халоген, C1-C6  алкил, C1-C6  

алкил заменет со халогенom, C1-C6 алкокси, 

C1-C6 алкокси заменет со еден или повеќе 

халогени, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-

C8 цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, 

арил, или хетероарил;  

R7 и R8 се независно H, C1-C6  алкил, C1-C6 

алкокси, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 

цикло алкил, 3 до 8-член хетероциклил, арил, и 

хетероарил; или кога се комбинираат R7 и R8 

може да создадат 3 do 8-член хетероциклил 

или хетероарилен прстен;  

R9 е независно H, D, CD3, CF3, C1-C6  алкил, 

C2-6 алкенил, C3-6 алкинил, C3-C8 цикло 

алкил, кога е алкил, алкенил, алкинил, и цикло 

алкил опцино заменет со амино, OH, хало, или 

алкокси;  

n е 0, или 2; и 

r е 0, 1,или 2;  

под услов да кога A е H, тогаш R1 не е C1-C6  

алкил или C1-C6 алкокси и R1 и R2 не може да 

с екомбинираат за да се добие  3 до 8-член 

хетероциклил.  

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/415, C 12N 15/82, C 12N 15/113 

(11)  9997   (13) Т1 

(21)  2018/1078   (22) 24/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  DE20131010026  17/06/2013  DE 

(96)  06/06/2014 EP14750139.9 

(97)  10/10/2018 EP3011037 

(73)  KWS SAAT SE Grimsehlstr. 31 37555 

Einbeck, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TÖRJÈK, Otto; BORCHARDT, Dietrich; 

MECHELKE, Wolfgang and LEIN, Jens Christoph 

(54)  РИЗОМАНИЈА-РЕЗИСТЕНТЕН ГЕН  

(57)  1  Нуклеинска киселинска молекула, 

којашто кодира полипептид којшто е способен 

за пренесување на отпорност за патоген кај 

растение во коешто полипептидот е изразен, се 

карактеризира со тоа што нуклеинската 

киселинска молекула содржи нуклеотидна 

секвенца избрана од  

a) нуклеотидна секвенца којашто кодира 

полипептид со аминокиселинска секвенца во 

согласност со SEQ ID NO. 2 или SEQ ID NO. 3, 

b) нуклеотидна секвенца којашто содржи 

кодирачка секвенца на DNA секвенца во 

согласност со SEQ ID NO.  

c) нуклеотидна секвенца којашто кодира 

полипептид добиен со супституција, делеција 

и/или дополнение на аминокиселина со 

аминокиселинска секвенца кодирана со 

нуклеотидна секвенца во согласност со a) или 

b), од полипептид којшто ја кодира 

нуклеотидната секвенца во согласност со a) 

или b),  

d) нуклеотидна секвенца којашто кодира 

полипептид којшто има аминокиселинска 

секвенца, којашто е барем 80% идентична со 

аминокиселинската секвенца кодирана со 

нуклеотидната секвенца во согласност со a) 

или b), или 

e) нуклеотидна секвенца којашто ги кодира 

барем аминокиселинските позиции 168-227 на 

SEQ ID NO. 2 и барем аминокиселинските 

позиции 591-613 на SEQ ID NO. 2 и барем 

аминокиселински позиции 1013-1072 на SEQ ID 

NO. 2 или којашто ги кодира барем 

аминокиселинските позиции 182-241 на SEQ ID 

NO. 3, барем аминокиселински позиции 605-627 

на SEQ ID NO. 3 и барем аминокиселинските 

позиции 1027-1086 на SEQ ID NO. 3.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/145, A 61K 38/08, A 61K 38/17, A 

61L 15/44, A 61L 15/46, A 61L 31/16, A 61L 

27/54, A 61L 29/16, A 61P 31/00, A 61P 31/04  

(11)  9999   (13) Т1 

(21)  2018/1079   (22) 25/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB20090005451  31/03/2009  GB and 

US20090165396  31/03/2009  US 

(96)  31/03/2010 EP10715573.1 

(97)  10/10/2018 EP2413949 

(73)  Novabiotics Limited The Cruickshank 

Building Craibstone Aberdeen AB21 9TR, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  O'NEIL, Deborah; CHARRIER, Cedric and 

MERCER, Derry 

(54)  ИНХИБИЦИЈА НА БИОФИЛМ 

ОРГАНИЗМИ 

(57)  1  Производ којшто содржи барем два 

антибиофилм агенси кадешто барем еден од 

антибиофилм агенсите е антимикробен пептид 

и барем еден друг антибиофилм агенс е 

цистеамин кадешто антимикробниот пептид 

содржи аминокиселини во согласност со 

формулата I: 

((X)l(Y)m)n    (I) 

кадешто 1 и m се цели броеви од 1 до 10, на 

пример 1 до 5; n е цел број од 1 до 10; X и Y, 

којшто може да биде истиот или различен, се 

независно хидрофобни или катјонски 

аминокиселини. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 405/14, A 61K 

31/4709, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 31/12 

(11)  10001   (13) Т1 

(21)  2018/1080   (22) 25/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201462049449P  12/09/2014  US 

(96)  09/09/2015 EP15760461.2 

(97)  24/10/2018 EP3191476 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

(No.2) Limited 980 Great West Road Brentford 

Middlesex, TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ATKINSON, Stephen John; HIRST, David 

Jonathan; SEAL, Jonathan Thomas; WELLAWAY, 

Christopher Roland; HUMPHREYS, Philip G.; 

LINDON, Matthew J. and PRESTON, Alexander G. 

(54)  ТЕТРАХИДРОКИНОЛИН ДЕРИВАТИ 

КАКО БРОМОДОМЕН ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение избрано од групата 

составена од:  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-2-

метил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиридин-2-ил)амино)-N-

етил-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиридин-2-ил)амино)-2,3-

диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиридин-2-ил)амино)-2,3-

диметил-N-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиридин-2-ил)амино)-N-

((R)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6- карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиридин-2-ил)амино)-N-

((S)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6- карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-

етил-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-

2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-

2,3-диметил-N-(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)-

1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-

((S)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин- 6-карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-

((R)-2-хидроксипропил)-2,3-диметил-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин- 6-карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиразин-2-ил)амино)-2,3-

диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-цијанопиразин-2-ил)амино)-N-

етил-2,3-диметил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид;  

1-ацетил-N-етил-4-((5-флуоропиридин-2-

ил)амино)-2,3-диметил-1,2,3,4-

тетрахидрокинолин-6-карбоксамид;  

1-ацетил-4-((5-хлоропиримидин-2-ил)амино)-N-

етил-2-метил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид; и  

1-ацетил-4-((5-цијанопиридин-2-ил)амино)-N-

етил-2-метил-1,2,3,4-тетрахидрокинолин-6-

карбоксамид  

или негова сол. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  A 23L 3/3454  

(11)  10002   (13) Т1 

(21)  2018/1081   (22) 26/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB20130020418  19/11/2013  GB 

(96)  18/11/2014 EP14815248.1 

(97)  03/10/2018 EP3082454 

(73)  FULLGREEN LTD 37 Warren Street 

London W1T 6AD, GB 
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(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PARKER, Nigel and MISA-HARRIS, Joanna 

(54)  МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУК 

(57)  1  . Метод за обработка на зеленчук 

кој што се состои од:  

i) чекор на сечење на коцки кој што опфаќа 

подложување на зеленчукот на ме¬ха¬ничко 

намалување на големината; 

ii) чекор на омекнување кој што опфаќа 

загревање или замрзнување на заленчукот за 

однапред одреден период; и  

iii) чекор на третирање кој што опфаќа 

доведување на омекнатиот зеленчуков 

про¬из¬вод во контакт со еден или повеќе 

реактивни кислородни видови селектирани од: 

перок¬сиди и супероксиди; 

каде што зеленчукот припаѓа на видот Brassica 

oleracea. 

има уште 13 патентни барања 

 

 

 (51)  H 04N 19/124, H 04N 19/176, H 04N 19/593, 

H 04N 19/44, H 04N 19/463, H 04N 19/196  

(11)  10003   (13) Т1 

(21)  2018/1082   (22) 26/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  KR20110108456  24/10/2011  KR and 

KR20110108460  24/10/2011  KR 

(96)  20/04/2012 EP12843637.5 

(97)  28/11/2018 EP2773117 

(73)  Infobridge Pte. Ltd. Singapore 079903, SG 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  PARK, Shin JI 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА 

СЛИКА 

(57)  1  Уред за декодирање на слика кој што се 

состои од: 

модул за декодирање на ентропија (210) 

конфигуриран така да декодира примен проток 

на битови и да го одвои протокот на битови 

најмалку во информации за мод на интра пред-

видување, информации за мод на интер 

предвидување, и информации за коефициент 

на квантизација; 

модул за интра предвидување (240) 

конфигуриран така да реконструира мод за 

интра пред¬видување и да создаде блок за 

предвидување на актуелен блок или подблок на 

актуелниот блок; 

модул за обратно скенирање конфигуриран 

така да ги конвертира информациите за коефи-

ци¬ент на квантизација во дводимензионален 

блок за квантизација; 

модул за обратно квантизација (220) 

конфигуриран така да обратно го квантизира 

блокот за квантизација со користење на 

параметар за квантизација, каде што модулот 

за обратна кван¬ти¬зација (220) е 

конфигуриран така да генерира параметар за 

квантизација со додавање на предвидувач на 

параметар за квантизација на преостанатиот 

параметар за квантизација; модул за обратно 

трансформирање (230) конфигуриран така да 

обратно го трансформира обратно 

квантизираниот блок за да се генерира 

преостанат блок; и 

модул за дополнување (280) конфигуриран така 

да додава блок за предвидување генериран со 

користење на модот за интра предвидување на 

актуелниот блок и преостанатиот блок за да се 

генерира реконструиран блок, каде што 

модулот за интра предвидување (240) е 

кон¬фи¬гуриран така да се конструира 

Најверојатен мод (Most Probable Mode – MPM), 

група во ко¬ја што се вклучени три мода за 

интра предвидување врз основа на модови за 

интра пред¬ви¬ду¬вање на левиот и горниот 

блок на актуелниот блок, и да се реконструира 
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модот за интра предвидување на атуелниот 

блок со користење на MPM групата и 

споменатите примени ин¬формации на модот 

за интра предвидување вклучително групен 

показател на модот за инт¬ра предвидување и 

индекс на модот за предвидување со 

подесување на модот за интра пред¬видување 

на MPM групата специфициран од индексот на 

модот за предвидување  како модот за интра 

предвидување од актуелниот блок доколку 

групниот показател на модот за интра 

предвидување ја покажува MPM групата,  

каде што MPM групата вклучува планарен мод, 

DC мод и вертикален мод кога модовите за 

интра предвидување на левиот и горниот блок 

на актуелниот блок не се присутни, каде што 

планарниот мод и DC модот не се насочени 

модови за интра предвидување, а другите 

модо¬ви за интра предвидување, покрај 

ненасочените модови за интра предвидување 

се насоче¬ни модови за интра предвидување,  

каде што кога модовите за интра предвидување 

на горниот и левиот блок на актуелниот блок се 

двата присутни и различни еден од друг, MPM 

групата ги вклучува двата модови за интра 

предвидување и еден дополнителен мод за 

интра предвидување, каде што: 

кога модовите за интра предвидување на 

левиот и горниот блок се надочени модови за 

интра предвидување, MPM групата ги вклучува 

модовите за интра предвидување на левиот и 

горниот блок и планарниот мод, 

кога модовите за интра предвидување на 

левиот и горниот блок не се насочени мо-до¬ви 

за интра  предвидување, MPM групата ги 

вклучува модовите за интра предви-дување на 

левиот и горниот блок и еден вертикален мод, 

кога еден од модовите за интра предвидување 

на левиот и горниот блок е DC мод, а другиот 

не е планарен мод, MPM група ги вклучува 

модовите за интра предвидување на левиот и 

горниот блок и планарниот мод, и 

кога еден од модовите за интра предвидување 

на левиот и горниот блок е планарен мод, а 

другиот не е DC мод, MPM група ги вклучува 

модовите за интра предвидува¬ње на левиот и 

горниот блок и DC модот; 

каде што кога модовите за интра предвидување 

на горниот и левиот блок на актуелниот блок се 

двата присутни и еднакви еден со друг, MPM 

група ги вклучува  модот за интра 

пред¬видување и два дополнителни модови за 

интра предвидување, каде што: 

кога модот за интра предвидување мод не е 

ниту DC мод ниту планарниот мод, два-та 

дополнителни модови за интра предвидување 

се подесени на два мода за интра 

предвидување кои што се соседни на модот за 

интра предвидување, и 

кога модот за интра предвидување е DC модот, 

двата дополнителни модови за интра 

предвидување се планарниот мод и 

вертикалниот мод. 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07D 403/04, C 07D 413/12, C 07D 413/10, 

C 07D 409/12, C 07D 207/277, C 07D 401/04, C 

07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 417/12, C 07D 

403/12, C 07D 405/04, C 07D 405/12, C 07D 

405/14, A 61K 31/4025, A 61K 31/402, A 61K 

31/4015, A 61P 35/00  

(11)  10004   (13) Т1 

(21)  2018/1083   (22) 26/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20140002720  04/08/2014  -- 

(96)  10/07/2015 EP15736401.9 

(97)  31/10/2018 EP3177603 

(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)  ZENKE, Frank; HEINRICH, Timo; FRIESE-

HAMIM, Manja; ROHDICH, Felix and HAHN, 

Diane 

(54)  ПИРОЛИДИНОН ДЕРИВАТИ КАКО 

МЕТАП-2 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединенија избрани од групата  

Соединение бр. Структура/Име 

"A78" 

   

(S)-3-хидрокси-2-оксо-1-(1H-пироло [2,3-

b]пиридин-5-ил)-пиролидин-3-карбоксилна 

киселина 3,5-дифлуоро-бензиламид 

"A79" 

   

(S)-1-(3-хлоро-1H-пироло [2,3-b]пиридин-5-ил)-

3-хидрокси-2-оксо-пиролидин-3-карбоксилна 

киселина 3,5-дифлуоро-бензиламид 

и фармацевтски употребливи соли, таутомери и 

нивни стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси 

во сите односи.  

има уште 5 патентни барања 

 

 



 

 

31 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 (51)  A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61K 9/70, A 

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

(11)  10013   (13) Т1 

(21)  2018/1084   (22) 26/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20040630274P  24/11/2004  US 

(96)  22/11/2005 EP12167578.9 

(97)  10/10/2018 EP2486942 

(73)  Meda Pharmaceuticals Inc. 

265 Davidson Avenue, Suite 400 Somerset, NJ 

08873-4120, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Dang, Phuong Grace; Lawrence, Brian D.; 

Balwani, Gul and D'Addio, Alexander D. 

(54)  СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ 

АЗЕЛАСТИН И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА  

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

азеластин или негова фармацевтска 

прифатлива сол или естер, со концентрација од 

0.005% до 5.0% од тежина и еден или повеќе 

фармацевтски прифатливи носачи или 

ексципиенси, кадешто барем еден од 

споменатите фармацевтски прифатливи носачи 

или ексципиенси е сукралоза присутна со 

концентрација од 0.001% до 1% (w/v), кадешто 

споменатата сукралоза го маскира вкусот на 

споменатиот азеластин или негова сол или 

естер како што е чувството за горчлив вкус кај 

пациент предизвикан со администрација на 

споменатиот состав кај споменатиот пациент е 

редуцирано или елиминирано.  

има уште 16 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61L 27/04, A 61L 27/06, A 61L 27/28, A 

61L 31/16, A 61L 31/02, A 61L 31/08, A 61L 

27/54  

(11)  10014   (13) Т1 

(21)  2018/1085   (22) 26/12/2018 

(45) 29/02/2020 

 (96)  18/04/2013 EP13718169.9 

(97)  17/10/2018 EP2986330 

(73)  NUMAT MEDTECH, S.L. Parc Bit, Edificio 

Naorte, P4 Carretera De Valldemosa Km. 7 

07121 Palma de Mallorca, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MONJO CABRER, Marta; RAMIS MOREY, 

Joana María; CÓRDOBA INSENSÉ, Alba; SATUÉ 

SAHÚN, María and GÓMEZ FLORIT, Manuel 

(54)  ИМПЛАНТИ ЗА ИНДУКЦИЈА НА 

ИНТЕГРАЦИЈА НА МЕКИ И ТВРДИ ТКИВА 

(57)  1  Биокомпатибилниот имплант кој опфаќа 

еден или повеќе матали, легури на метали, 

оксиди на метали или некоја нивна 

комбинација, при што антиоксидативното 

соединение е одбрано од групата на 

флавоноиди, метокситриптофол, некој нивен 

естар, некои нивни фармацевтски прифатливи 

соли, и некои нивни комбинации, применето на 

најмалку дел на површина на металот, легурата 

на металот или оксидот на метал на 

спомнатиот биокомпатибилниот имплант, каде 

што антиоксидантот е ковалентно врзан за 

површината на металот, легурата на металот 

или оксидот на метал.   

има уште 14 патентни барања 
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(51)  E 01B 2/00, E 01D 19/06  

(11)  9985   (13) Т1 

(21)  2018/1087   (22) 27/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  DE201310205573  28/03/2013  DE 

(96)  28/03/2014 EP14713471.2 

(97)  17/10/2018 EP2978897 

(73)  Maurer Söhne Engineering GmbH & Co. 

KG Frankfurter Ring 193 80807 München, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  BRAUN, Christian 

(54)  ПРЕОДНА КОНСТРУКЦИЈА И 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ СО ТАКВА ПРЕОДНА 

КОНСТРУКЦИЈА 

(57)  1  Преодна конструкција (1) за потпора на 

најмалку една шина (2) во пределот на спој (3) 

формиран од компоненти (222) на железнички 

мост (4) со најмалку две поместувачки 

прицврстени попречни греди (5, 6, 7), најмалку 

еден споен праг (8) прикачен на попречните 

греди (5, 6, 7) за потпора на најмалку една 

шина (2) во пределот на спојот (3) и најмалку 

еден контролен уред (14) за ориентирање на 

положбата на спојниот праг (8) во преодната 

конструкција (1), при што најмалку едниот споен 

праг (8) има шинска спојка (13) со која спојниот 

праг (8) може поместувачки да се прикачи на 

шината (2),  

попречните греди (5, 6, 7) и контролниот уред 

(14) се поставени под најмалку едниот споен 

праг (8) а преодната конструкција (1) на своите 

странични краеви има најмалку една кутија за 

попречна греда (15, 16, 17, 18) за носење на 

најмалку еден крај на попречните греди (5, 6, 7),  

каде што попречните греди (5, 6, 7) и најмалку 
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едниот споен праг (8) или повеќе спојни прагови 

(8, 9, 10) се меѓусебно поврзани во соодветните 

точки на поврзување преку вметнати пружински 

тела (25), по можност изработени од 

еластомер, со само мали ограничувања, при 

што преодната конструкција е намерно 

дизајнирана да биде торзионо слаба за да 

може во монтирана положба да издржи 

виткање на компонентите (222) на 

железничкиот мост (4) кои го формираат спојот 

(3) меѓу нив околу надолжната оска на 

железничкиот мост (4) или шината (2), особено 

без ограничувања,  

назначена со тоа, што  

попречните греди (5, 6, 7) се монтирани со 

помош на топчести лежишта (24), поконкретно 

конкавни лежишта, сместени во кутиите за 

попречни греди (15, 16, 17, 18). 

има уште 21 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129, 

H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N 

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

(11)  10015   (13) Т1 

(21)  2018/1088   (22) 27/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  KR20090075432  14/08/2009  KR 

(96)  16/08/2010 EP15168653.2 

(97)  26/12/2018 EP2950541 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon, Min-

Su and Kim, Jung-Hye 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО 

ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА СКЕНИРАЊЕ 

НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ КОИ ИМААТ 

ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА 

(57)  1  Апаратура за декодирање видео, 

апаратурата содржи: 

обезбедувач коj обезбедува, од податочен тек, 

податок за кодирана слика од множество на 

максимални кодирани единици, и поделена 

информација на кодирани единици во форма на 

квадрат со длабочина којашто вклучува 

најмалку една постојна длабочина и пониска 

длабочина во максимална кодирана единица од 

множеството на максимални кодирани единици; 

и 

декодер којшто го декодира множеството на 
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максимални кодирани единици во согласност со 

растерен редослед на скенирање, декодира 

кодирани единици во максималната кодирана 

единица во согласност со цик цак редослед на 

скенирање,  

кадешто: 

множествата на макисмални кодирани единици 

се поделени од слика во согласност со 

дименџија на максимална кодирана единица 

помеѓу множество на димензии на максиманите 

кодирани единици, 

максималната кодирана единица е спацијално 

поделена во кодираните единици со длабочини 

вклучени во најмалку една од постојната 

длабочина и пониската длабочина во 

согласност со поделената информација, 

кога поделената информација од кодираната 

единица од постојната длабочина укажува на 

делење, кодираната единица од постојната 

длабочина се дели во четири кодирани единици 

од пониската длабочина, независно од 

соседните кодирани единици, 

кога поделената информација на кодираната 

единица од постојната длабочина укажува на 

не-деливост, кодираната единица од постојната 

длабочина се дели во една или повеќе 

партиции за предвидување декодирајќи со 

употреба на информација околу видот на 

партиција на кодираната единица од постојната 

длабочина добиена од податочниот тек, и  

кодираната единица од постојната длабочина е 

поделена во една или повеќе трансформациски 

единици за инверзна-трансформација во 

согласност со информација за димензија на 

една или повеќе трансформациски единици во 

однос на кодираната единица од постојната 

длабочина добиена од податочниот тек, 

кога поделената информација од кодираната 

единица од пониската длабочина укажува на 

делење, кодираната единица од пониската 

длабочина се дели во четири кодирани единици 

со длабочина којашто е пониска од пониската 

длабочина, 

кога поделената информација на кодираната 

единица од пониската една или повеќе 

партиции за предвидување се добиени од 

кодираната единица со пониска длабочина со 

употреба на информација околу видот на 

партиција на кодираната единица од пониската 

длабочина добиена од податочниот тек, и една 

или повеќе трансформациски единици во 

форма на квадрат за инверзна трансформација 

во однос на кодираната единица со пониска 

длабочина се одредени од кодираната единица 

со пониска длабочина во согласност со 

информација за димензија од една или повеќе 

трансформациски единици во однос на 

кодираната единица со пониска длабочина 

добиена од податочниот тек,  

кадешто четирите кодирани единици со пониска 

дллабочина вклучува  горен лев блок, горен 

десен блок, долен лев блок и долен десен блок, 

цик цак редоследот на скенирање на четирите 

кодирани единици сод пониската длабочина е 

со редослед од  горниот лев блок кон горниот 

десен блок кон долниот лев блок кон долниот 

десен блок, 

кадешто информацијата околу видот на 

партицијата на кодираната единица од 

постојната длабочина укажува дали една или 

повеќе партиции се добиени со симетрично 

делење на најмалку една висина и ширина на 

кодираната единица со постојна длабочина, 

или добиени со одредување на партицијата да 

биде еднаква на кодираната единица со 

постојна длабочина, и 

информацијата за димензијата на едната или 

повеќето трансформациски единици во однос 

на кодираната единица со постојна длабочина 

укажува дали една или повеќе 

трансформациски единици се добиени со 

симетрично делење на една висина и ширина 

на кодираната единица со постојна длабочина 

или се  добиени со одредување на 

трансформациската единица да биде еднаква 

на кодираната единица со постојна длабочина, 
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кадешто информацијата околу видот на 

партицијата на кодираната единица од 

пониската длабочина укажува дали една или 

повеќе партиции се добиени со симетрично 

делење на најмалку една висина и ширина на 

кодираната единица со постојна длабочина, 

или добиени со одредување на партицијата да 

биде еднаква на кодираната единица со 

пониска длабочина, и 

кадешто информацијата за димензијата на 

едната или повеќето трансформациски единици 

во однос на кодираната единица со пониската 

длабочина укажува дали една или повеќе 

трансформациски единици се добиени со 

симетрично делење на една висина и ширина 

на кодираната единица со постојна длабочина 

или се  добиени со одредување на 

трансформациската единица да биде еднаква 

на кодираната единица со пониска длабочина. 

кадешто податокот за кодирана слика од 

можеството на максимални кодирани единици 

со квадратен облик вклучува податок во однос 

на квантизираните коефициенти на 

трансформација од множеството на 

максимални кодирани единици во форма на 

квадрат 

 

 

 

 (51)  H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129, 

H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N 

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

(11)  10016   (13) Т1 

(21)  2018/1089   (22) 27/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  KR20090075432  14/08/2009  KR 

(96)  16/08/2010 EP15168669.8 

(97)  26/12/2018 EP2950542 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon, Min-

Su and Kim, Jung-Hye 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО 

ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА СКЕНИРАЊЕ 

НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ КОИ ИМААТ 

ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА 

(57)  1  Апаратура за декодирање видео, 

апаратурата содржи: 

приемник коjшто прима од податочен тек на 

кодирано видео и обезбедува информација за 

големина на максимални на кодирани единици 

на слика во форма на квадрат со длабочина 

којашто вклучува најмалку една постојна 

длабочина и пониска длабочина во 

максималната кодирана единица, од податочен 

тек; и 

декодер којшто одредува множествотo на 

максимални кодирани единици поделени од 

сликата во согласностсо информацијата околу 

големината на максималната кодирана 

единица, и декодира множество на максимални 

кодирани единици во согласност со растерен 

редослед на скенирање, одредува една или 

повеќе кодирани единици со длабочини коишто 

вклучуваат најмалку една од постојната 

длабочина и пониската длабочина хиерархиски 
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поделени од максималната кодирана единица 

во согласност со поделенатат информација на 

кодирани единици во максималната кодирана 

единица,  

кога поделената информација од кодираната 

единица од постојната длабочина укажува на 

делење, кодираната единица од постојната 

длабочина се дели во четири кодирани единици 

од пониската длабочина, кадешто кога 

поделената информација на кодираната 

единица од постојната длабочина укажува на 

не-деливост, кодираната единица од постојната 

длабочина се дели во една или повеќе 

партиции за предвидување декодирајќи со 

употреба на информација околу видот на 

партиција на кодираната единица од постојната 

длабочина добиена од податочниот тек, и 

кодираната единица од постојната длабочина е 

поделена во една или повеќе трансформациски 

единици за инверзна-трансформација во 

согласност со информација за димензија на 

една или повеќе трансформациски единици во 

однос на кодираната единица од постојната 

длабочина добиена од податочниот тек, 

кадешто кога поделената информација од 

кодираната единица од пониската длабочина 

укажува на делење, кодираната единица од 

пониската длабочина се дели во четири 

кодирани единици со длабочина којашто е 

пониска од пониската длабочина, и кадешто 

кога поделената информација на кодираната 

единица укажува не не-деливост, кодираната 

единица од пониската длабочина е поделена во 

една или повеќе партиции за предвидување на 

декодирањето и кодираната единица сод 

пониската длабочина е поделена во една или 

повеќе трансформациски единици за инверзна 

трансформација, 

ја декодира едната или повеќето кодирани 

единици во максималната кодирана единица 

којашто вклучува шетири кодирани единици со 

пониска длабочина поделна од кодираната 

единица со постојната длабочина во согласност 

со цикцак редолсед на скенирање, кадешто кога 

четирите кодирани единици со пониска 

дллабочина поделеини од кодираната единица 

со постојна длабочина вклучува  горен лев 

блок, горен десен блок, долен лев блок и долен 

десен блок, цик цак редоследот на скенирање 

на четирите кодирани единици сод пониската 

длабочина е со редослед од  горниот лев блок 

кон горниот десен блок кон долниот лев блок 

кон долниот десен блок, и кадешто 

информацијата околу видот на партицијата на 

кодираната единица од постојната длабочина 

укажува дали една или повеќе партиции се 

добиени со симетрично делење на најмалку 

една висина и ширина на кодираната единица 

со постојна длабочина, или добиени со 

одредување на партицијата да биде еднаква на 

кодираната единица со постојна длабочина, и 

информацијата за димензијата на едната или 

повеќето трансформациски единици во однос 

на кодираната единица со постојна длабочина 

укажува дали една или повеќе 

трансформациски единици се добиени со 

симетрично делење на една висина и ширина 

на кодираната единица со постојна длабочина 

или се  добиени со одредување на 

трансформациската единица да биде еднаква 

на кодираната единица со постојна длабочина, 

кадешто кодираната единица со пониска 

длабочина е поделена во една или повеќе 

трансформациски единици за инверзна 

трансформација во согласност со информација 

за големина на едната или повеќето 

трансформациски единици во однос на 

кодираната единица со пониска длабочина 

добиена од податочен тек, кадешто, 

информацијата околу видот на партиција на 

кодираната единица со пониска длабочина 

укажува на тоа дали една или повеќе партиции 

се добеини со симтерина поделба на најмалку 

една висина и ширина на кодираната единица 

со пониска длабочина, или добиени со 

одредување на партицијата да биде еднаква на 
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кодираната единица со пониска длабочина, 

информацијата за големина на едната или 

повеќето трансформациски единици во однос 

на кодираната единица со пониска длабочина 

укажува на тоа дали една или повеќе 

трансформациски единици се добеини со 

симтерична поделба на најмалку една висина и 

ширина на кодираната единица со пониска 

длабочина, или добиени со одредување на 

трансформациската единица да биде еднаква 

на кодираната единица со пониска длабочина, 

и меѓу предвидување или внатрешно 

предвидување е изведено на едната или 

повеќето партиции. 

 

 

(51)  H 04N 19/119, H 04N 19/122, H 04N 19/129, 

H 04N 19/147, H 04N 19/96, H 04N 19/196, H 04N 

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

(11)  10017   (13) Т1 

(21)  2018/1090   (22) 27/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  KR20090075432  14/08/2009  KR 

(96)  16/08/2010 EP15168651.6 

(97)  26/12/2018 EP2950539 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Cheon, Min-

Su and Kim, Jung-Hye 

(54)  АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО 

ВО ОДНОС НА РЕДОСЛЕД НА СКЕНИРАЊЕ 

НА КОДИРАНИ ЕДИНИЦИ КОИ ИМААТ 

ХИЕРАРХИСКА СТРУКТУРА 

(57)  1  Апаратура за декодирање видео, 

апаратурата содржи: 

обезбедувач кои обезбедува, од податочен тек, 

податок за кодирана слика од множество на 

максимални кодирани единици во форма на 

квадрат, и поделена информација на кодирани 

единици во форма на квадрат со длабочина 

којашто вклучува најмалку една постојна 

длабочина и пониска длабочина во максимална 

кодирана единица од множеството на 

максимални кодирани единици; и 

декодер којшто го декодира множеството на 

максимални кодирани единици во согласност со 

растерен редослед на скенирање, декодира 

кодирани единици со постојната длабочина во 

максималната кодирана единица во согласност 

со цик цак редослед на скенирање, и декодира 

четири кодирани единици со поделена пониска 

длабочина од кодирана единица со постојна 

длабочина во согласностс со цик цак редослед 

на скенирање, 

кадешто цик цак редоследот на скенирање 

укажува на редослед на горен лев блок, горен 

десен блок, долен лев блок и долен десен блок 

од соседните четири блока, кадешто 

множеството на максимални кодирани единици 

се дели од слика во согласност со една 

димензија на максимална кодирана единица од 

повеќето димензии на максималната кодирана 

единица, 

максималната кодирана единица е хиерархиски 

поделена во една или повеќе кодирани единици 

со длабочини вклушително и најмалку една 

постојна длабочина и долна длабочина во 

согласност со поделената информација на 

кодираната единица од длабочините, 



 

 

38 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

кога поделената информација од кодираната 

единица од постојната длабочина укажува на 

делење, кодираната единица од постојната 

длабочина се дели во четири кодирани единици 

од пониската длабочина, независно од 

соседните кодирани единици, и 

кадешто кога поделената информација на 

кодираната единица од постојната длабочина 

укажува на не-деливост, кодираната единица 

од постојната длабочина се дели во една или 

повеќе партиции за предвидување декодирајќи 

со употреба на информација околу видот на 

партиција на кодираната единица од постојната 

длабочина добиена од податочниот тек, и  

кодираната единица од постојната длабочина е 

поделена во една или повеќе трансформациски 

единици за инверзна-трансформација во 

согласност со информација за димензија на 

една или повеќе трансформациски единици во 

однос на кодираната единица од постојната 

длабочина добиена од податочниот тек, 

кога поделената информација од кодираната 

единица од пониската длабочина укажува на 

делење, кодираната единица од пониската 

длабочина се дели во четири кодирани единици 

со длабочина којашто е пониска од пониската 

длабочина, 

кадешто кога поделената информација на 

кодираната единица од пониската длабочина 

укажува на не-деливост, кодираната единица 

од пониската длабочина се дели во една или 

повеќе партиции за предвидување декодирајќи 

со употреба на информација околу видот на 

партиција на кодираната единица од пониската 

длабочина добиена од податочниот тек, и  

кодираната единица од пониската длабочина е 

поделена во една или повеќе трансформациски 

единици за инверзна-трансформација во 

согласност со информација за димензија на 

една или повеќе трансформациски единици во 

однос на кодираната единица од пониската 

длабочина добиена од податочниот тек, 

кадешто информацијата околу видот на 

партицијата на кодираната единица од 

постојната длабочина укажува дали една или 

повеќе партиции се добиени со симетрично 

делење на најмалку една висина и ширина на 

кодираната единица со постојна длабочина, 

или добиени со одредување на партицијата да 

биде еднаква на кодираната единица со 

постојна длабочина, и 

информацијата за димензијата на едната или 

повеќето трансформациски единици во однос 

на кодираната единица со постојна длабочина 

укажува дали една или повеќе 

трансформациски единици се добиени со 

симетрично делење на една висина и ширина 

на кодираната единица со постојна длабочина 

или се  добиени со одредување на 

трансформациската единица да биде еднаква 

на кодираната единица со постојна длабочина, 

кадешто информацијата околу видот на 

партицијата на кодираната единица од 

пониската длабочина укажува дали една или 

повеќе партиции се добиени со симетрично 

делење на најмалку една висина и ширина на 

кодираната единица со постојна длабочина, 

или добиени со одредување на партицијата да 

биде еднаква на кодираната единица со 

пониска длабочина, и 

информацијата за димензијата на едната или 

повеќето трансформациски единици во однос 

на кодираната единица со пониската длабочина 

укажува дали една или повеќе 

трансформациски единици се добиени со 

симетрично делење на една висина и ширина 

на кодираната единица со постојна длабочина 

или се  добиени со одредување на 

трансформациската единица да биде еднаква 

на кодираната единица со пониска длабочина. 
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(51)  C 07H 21/04, A 61K 39/00  

(11)  10018   (13) Т1 

(21)  2018/1091   (22) 28/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20100421470P  09/12/2010  US and 

US201161502649P  29/06/2011  US 

(96)  09/12/2011 EP17153799.6 

(97)  03/10/2018 EP3214091 

(73)  The Trustees of The University of 

Pennsylvania Philadelphia, PA 19104-6283, 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)  MILONE, Michael C.; JUNE, Carl H.; LEVINE, 

Bruce L.; PORTER, David L. and KALOS, Michael 

D. 

(54)  УПОТРЕБА НА Т-КЛЕТКИ 

МОДИФИЦИРАНИ СО ХИМЕРЕН АНТИГЕН 

РЕЦЕПТОР   

ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР 

(57)  1  Т-клетка генетички модифицирана за да 

изрази CAR каде што CAR содржи (a) антиген 

врзувачки домен кој што е анти-CD19 scFv (б) 

костимулаторен 4-1BB сигнализирачки регион, 

и (в) CD3 зета сигнализирачки домен за 

употреба во метод за третирање на канцер кај 

човек, каде што анти-CD19 scFv ја содржи 

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:20 и/или 

CD3 зета сигнализирачкиот домен ја содржи 

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:24, и 

каде што човекот е отпорен на најмалку еден 

хемотерапевтски агенс.  

има уште 17 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/08, A 61K 39/395  

(11)  10019   (13) Т1 

(21)  2018/1092   (22) 28/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20080059055P  05/06/2008  US; 

US20080092991P  29/08/2008  US; 

US20080139130P  19/12/2008  US; 

US20090144653P  14/01/2009  US; 

US20090172914P  27/04/2009  US and 

US20090174108P  30/04/2009  US 

(96)  05/06/2009 EP09757629.2 

(97)  24/10/2018 EP2285408 

(73)  Ablynx N.V. Technologiepark 29052 

Ghent-Zwijnaarde, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DEPLA, Erik; STORTELERS, Catelijne; 

SAUNDERS, Michael John Scott; HULTBERG, 

Anna; MAASSEN, Bram; VANLANDSCHOOT, 

Peter; VERRIPS, Cornelis Theodorus; VAN 

GUCHT, Steven; MELERO, Jose; DE HAARD, 

Johannes Joseph Wilhelmus; WEISS, Robert 

Anthony; TEMPERTON, Nigel James; SAELENS, 

Xavier; SCHEPENS, Bert; SZYROKI, Alexander 

and HARMSEN, Michael Marie 

(54)  СЕКВЕНЦИ НА АМИНО КИСЕЛИНА 

НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОБВИВКИ ПРОТЕИНИ 

НА ВИРУС И ПОЛИПЕПТИДИ ШТО ГИ 

СОДРЖАТ ИСТИТЕ ЗА ТРЕТМАНОТ НА 

ВИРУСНИ БОЛЕСТИ 

(57)  1  Тривалентна конструкција што во 

суштина се состои од три единечни 

варијабилни домени на имуноглобулин што 

може специфично да се врзат за F протеин од 

RSV, назначено со тоа, што единечните 

варијабилни домени на имуноглобулин 

специфично ја врзуваат истата антигенска 

детерминанта, епитоп, дел или домен од F 

протеин од RSV и во суштина се состои од 4 

рамкасти региони (FR1 до FR4, соодветно) и 3 

региони кои ја одредуваат комплементарноста 

(CDR1 до CDR3, соодветно), во кои:  

(A)  

- CDR1 е секвенцата на амино киселина NYVLG 

(СЕК ИД БР: 2595); 

и 

- CDR2 е секвенцата на амино киселина 

AINWRGDITIGPPNVEG (СЕК ИД БР: 2611); 

и 

- CDR3 е секвенцата на амино киселина 

GTPLNPGAYIYDWSYDY (СЕК ИД БР: 2627); 

или 

(B)  

- CDR1 е секвенцата на амино киселина NYVLG 

(СЕК ИД БР: 935); 

и 

- CDR2 е секвенцата на амино киселина 

AISFRGDSAIGAPSVEG (СЕК ИД БР: 1499); 

и 

- CDR3 е секвенцата на амино киселина 

GTPLNPGAYIYDWSYDY (СЕК ИД БР: 2063); 

или 

(C)  

- CDR1 е секвенцата на амино киселина 

SYAMG (СЕК ИД БР: 918); 

и 

- CDR2 е секвенцата на амино киселина 

AISWSDGSTYYADSVKG (СЕК ИД БР: 1482); 

и 

- CDR3 е секвенцата на амино киселина 

DLTSTNPGSYIYIWAYDY (СЕК ИД БР: 2046). 

има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07D 405/12, C 07D 403/10, C 07D 401/12, 

C 07D 401/10, C 07D 401/04, C 07D 251/22, C 

07D 471/10, A 61K 31/53, A 61P 9/10, A 61P 

43/00, A 61P 35/00, A 61P 27/06, A 61P 25/28, A 

61P 25/00, A 61P 19/02, A 61P 17/00  

(11)  10020   (13) Т1 

(21)  2018/1093   (22) 28/12/2018 

(45) 29/02/2020 

(30)  JP20140031035  20/02/2014  JP 

(96)  19/02/2015 EP15751885.3 

(97)  24/10/2018 EP3109240 

(73)  Japan Tobacco, Inc. 2-Toranomon 2-

chome Minato-ku Tokyo 105-8422, JP 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MITANI, Ikuo; HOTTA, Takahiro; 

NAGAMORI, Hironobu; YAMASHITA, Masaki; 

NAKAGAWA, Yuichi and UEDA, Masatoshi 

(54)  ТРИАЗИН СОЕДИНЕНИЕ И НЕГОВА 

УПОТРЕБА ЗА МЕДИЦИНСКИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

[I] или негова фармацевтска прифатлива сол:  

кадешто  

X е CH или N,  

прстен Cy е  

формулата:  

или  

формулата:  

{кадешто R1 е  

(1) халоген, 

(2) C1-6 алкил, 

(3) цијано или 

(4) халоC1-4 алкил,  

R2 е  

(1) халоген, 

(2) хидрокси, 

(3) карбокси, 

(4) C1-6 алкил, 

(5) C1-6 алкокси, 

(6) халоC1-4 алкокси, 

(7) халоC1-4 алкил, 

(8) C1-6 алкил-карбонил, 

(9) -C(O)NRa1Ra2 (Ra1 и Ra2 се секој 

независно водород или C1-6 алкил) или (10) -

(CnH2n)-Rb  

(n е 2, 3 или 4, -(CnH2n)- може да биде права 

или разгранета низа и  

Rb е  

(a) хидрокси, 

(b) карбокси, 
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(c) C1-6 алкокси, 

(d) C1-6 алкил-карбонилокси, 

(e) -C(O)NRb1Rb2 (Rb1 и Rb2 се секој 

независно водород или C1-6 алкил), 

(f) -OC(O)NRb3Rb4 (Rb3 и Rb4 се секој 

независно водород или C1-6 алкил), 

(g) -NRb5C(O)NRb6Rb7 (Rb5, Rb6 и Rb7 се секој 

независно водород или C1-6 алкил), 

(h) -NRb8Rb9 (Rb8 и Rb9 се секој независно 

водород, C1-6 алкил или халоC1-4 алкил), 

(i) -NRb10S(O)2Rb11 (Rb10 и Rb11 се секој 

независно водород, C1-6 алкил или C3-7 

циклоалкил),  

(j) -NRb12C(O)ORb13 (Rb12 е водород или C1-6 

алкил, и Rb13 е C1-6 алкил),  

(k) -NRb14C(O)Rb15 (Rb14 е водород или C1-6 

алкил, и  

Rb15 е  

(i) C6-10 арил, 

(ii) C1-8 алкил (споменатиот C1-8 алкил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од 

хидрокси, халоC1-4 алкил, C1-6 алкокси и C6-10 

арил), 

(iii) адамантил или 

(iv) C3-7 циклоалкил (споменатиот C3-7 

циклоалкил е опционално супституиран со 2, 3 

или 4 супституенти избрани од групата 

составена од C1-6 алкил, халоген, хидроксил 

C1-6 алкил и хало C1-4 алкил, и/или 

опционално формира фузиран прстен со 

бензенов прстен), или  

Rb14 и Rb15 опционално формира 4-, 5- или 6-

член лактам заедно со азотниот атом којшто 

Rb14 е сврзан за јаглеродниот атом којшто 

Rb15 е сврзан за (споменатиот лактам е 

опционално супституиран со 2 или 3 C1-6 

алкили, и/или опционално формира фузиран 

прстен со бензенов прстен)),  

(1) формулата:  

кадешто m2 и m3 се секој независно 2 или 3, 

m4 е 0, 2, 3 или 4, Rb16 е C1-6 алкил или C1-6 

алкокси, и кога m4 е 2, 3 или 4, секој Rb16 е 

избран независно или 

(m) формулата:  

  

кадешто m5 и m6 се секој независно 2 или 3, и 

Rb17 е C1-6 алкил или C1-6 алкокси),  

R3 е  

(1) халоген, 

(2) хидрокси, 

(3) C1-6 алкил или 

(4) -ORc {Rc е C1-6 алкил опционално 

супституиран со 2 или 3 супституенти избрани 

од групата составена од следните (a) до (f);  

(a) халоген, 

(b) хидрокси, 

(c) C1-6 алкокси, 

(d) -C(O)NRc1Rc2 (Rc1 и Rc2 се секој независно 

водород или C1-6 алкил), 

(e) C6-10 арил (споменатиот C6-10 арил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од  

(i) халоген, 

(ii) хидрокси, 

(iii) C1-6 алкил, 

(iv) C1-6 алкокси, и  

(v) халоC1-4 алкил), и  

(f) 5- или 6-член хетероарил којшто содржи 2 

или 3 азотни атоми, кислородни атоми или 

сулфурни атоми (споменатиот хетероарил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од  

(i) халоген, 

(ii) хидрокси, 

(iii) C1-6 алкил, 

(iv) C1-6 алкокси, и 

(v) халоC1-4 алкил)}, и  

R4 е  

(1) водород,  

(2) халоген, 

(3) C1-6 алкил или  

(4) C1-6 алкокси},  

R5 е  

(1) халоген, 

(2) хидрокси, 



 

 

43 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 
 

(3) C1-6 алкилсулфанил, 

(4) C1-6 алкил (споменатиот C1-6 алкил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од 

халоген, C6-10 арил и C1-6 алкокси), 

(5) C3-7 циклоалкил, 

(6) -ORd {Rd е  

(a) C2-6 алкинил, 

(b) C3-7 циклоалкил опционално супституиран 

со 2 или 3 C1-6 алкили или  

(c) C1-8 алкил (споменатиот C1-8 алкил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од 

следните (i) до (v);  

(i) халоген, 

(ii) C6-10 арил, 

(iii) C1-6 алкокси, 

(iv) C3-7 циклоалкил (споменатиот C3-7 

циклоалкил е опционално супституиран со 2 

или 3 супституенти избрани од групата 

составена од C1-6 алкил и халоC1-4 алкил), и 

(v) 4-, 5- или 6-член заситен хетероциклил 

којшто содржи 2 или 3 азотни атоми, 

кислородни атоми или сулфурни атоми 

(споменатиот заситен хетероциклил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од 

C1-6 алкил и халоC1-4 алкил))} или  

(7) формулата:  

  

кадешто Re е  

(a) C1-6 алкил, 

(b) C3-7 циклоалкил, 

(c) 5- или 6-член хетероарил којшто содржи 2 

или 3 азотни атоми, кислородни атоми или 

сулфурни атоми, или  

(d) C6-10 арил (споменатиот C6-10 арил е 

опционално супституиран со 2 или 3 

супституенти избрани од групата составена од  

(i) халоген, 

(ii) C1-6 алкил, 

(iii) халоC1-4 алкил, 

(iv) C1-6 алкокси, и 

(v) халоC1-4 алкокси), и  

m1 е 0, 2 или 3 и, кога m1 е 2 или 3, секој R5 е 

избран независно,  

со исклучок на  4,6-бис-(2,5-диметил-фенил)-

1,3,5-триазин-2-ол.  

има уште 18 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/30, C 07K 16/28  

(11)  10059   (13) Т1 

(21)  2019/118   (22) 04/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  DE201110118022  30/06/2011  DE 

(96)  29/06/2012 EP12729996.4 

(97)  21/11/2018 EP2726507 

(73)  GEMoaB Monoclonals GmbH Tatzberg 47 

01307 Dresden, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  BACHMANN, Michael 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ АНТИГЕНИ НА 

МАТИЧНИ КЛЕТКИ СПЕЦИФИЧЕН ЗА 

ПРОСТАТА И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Антитело које врзува антиген на 

матични клетки специфичен за простата, во кое   

- регионите кои одредуваат комплементарност  

(CDR) на варијабилен регион на лесен ланец ги 

опфаќаат следните аминокиселински секвенци: 

CDR1 SEQ ID No. CDR2 SEQ ID No. 2, CDR3 

SEQ ID No. 3  и 

- CDR на варијабилен регион на тежок ланец ги 

опфаќаат следните аминокиселински секвенци: 

CDR1 SEQ ID No. 4, CDR2 SEQ ID No. 5, CDR3 

SEQ ID No. 6. 

има уште 13 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/10, A 61K 31/194, A 61K 31/22A 

61K 31/223, A 61K 39/42, A 61K 45/06, A 61K 

31/155, A 61K 31/225, A 61P 25/28  

(11)  10060   (13) Т1 

(21)  2019/119   (22) 04/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201261708779P  02/10/2012  US and 

US201261746792P  28/12/2012  US 

(96)  01/10/2013 EP13770926.7 

(97)  21/11/2018 EP2904009 

(73)  Geneuro SA 3 Chemin du Pré-Fleuri 

1228 Plan-Les-Ouates, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  PERRON, Hervé; FIROUZI, Reza; KÜRY, 

Patrick; FAUCARD, Raphaël; MADEIRA, 

Alexandra and JOANOU, Julie 

(54)  СОЕДИНЕНИA ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

БЛОКАДИ НА РЕМИЈЕЛИНИЗАЦИЈА КАЈ 

ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ЕКСПРЕСИЈА 

НА HERV-W ПРОТЕИНСКИ ОМОТУВАЧ 

(57)  1  Фармецевтска комбинација која опфаќа 

најмалку некои анти-MSRV/HERV-W Env лиганд 

и најмалку еден лек со инхибиторен ефект на 

азотмоноксиден радикал, 

во која: 

- наведениот анти-HERV-W Env лиганд е 

антитело, поодредено химерно, модификувано 

или хуманизирано антитело, а уште 

поодредено  IgG, како што е  IgG1 или IgG4, при 

што наведеното антитело го опфаќа секој од 

регионот кои одредуваат комплементарност  

(CDR) наведени во  SEQ ID No. SEQ ID No. 2, 

SEQ ID No. 3, SEQ ID No. 4, SEQ ID No. 5, и 

SEQ ID No. 6; 

- наведниот лек со инхибиторен ефект на 

азотмоноксиден радикал е избран од група која 

ја сочинуваат  Ng-нитро-L-аргинин-метилестар 

(L-NAME), S-метил-изотиоуреа (SMT) и диметил 

фумарат (DMF). 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  C 07D 277/56, A 61K 31/426, A 61P 19/06

  

(11)  10061   (13) Т1 

(21)  2019/122   (22) 05/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  JP 17307998  19/06/1998  JP 

(96)  18/06/1999 EP08005933.0 

(97)  16/01/2019 EP1956014 

(73)  Teijin Pharma Limited 2-Kasumigaseki 3-

chome Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Watanabe, Kenzo; Hiramatsu, Toshiyuki; 

Kitamura, Mitsutaka and Matsumoto, Kolchi 

(54)  ПОЛИМОРФИ НА 2-(3-ЦИАНО-4-

ИЗОБУТИЛОКСИФЕНИЛ)-4-МЕТИЛ-5-
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ТИАЗОЛКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И 

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИТЕ  

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи 2-(3-

циано-4-изобутилоксифенил)-4-метил-5-

тиазолкарбоксилна киселина кристал G, 

назначено со тоа, што кристалот G покажува 

модел на прекршување на X-зраците врз 

прашок што има карактеристични врвови под 

агол на одбивање 2θ од  6.86, 8.36, 9.60, 11.76, 

13.74, 14.60, 15.94, 16.74, 17.56, 20.00, 21.26, 

23.72, 24.78, 25.14, 25.74, 26.06, 26.64, 27.92, 

28.60, 29.66 и 29.98°.  

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  D 06F 39/02, C 11D 7/50, C 11D 3/386, C 

11D 7/32  

(11)  10062   (13) Т1 

(21)  2019/123   (22) 05/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP 13186209  26/09/2013  US 

(96)  02/06/2014 EP14727524.2 

(97)  05/12/2018 EP3063327 

(73)  Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & 

Co. KG Mühlenhagen 85 20539 Hamburg, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  STRODTHOLZ, Iris; REESSING, Petra and 

STAFFELDT, Jürgen 

(54)  ПРИБОР И МЕТОДА ЗА ЧИСТЕЊЕ И 

ДЕЗИНФИЦИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ 

(57)  1  Прибор за машинско чистење и/или 

дезинфицирање на медицински и/или хируршки 

инструменти и/или апарати, назначено со тоа, 

што истиот содржи: 

a) прва компонента која содржи барем 15 wt% 

од алканоламин и барем 10 wt% од комплексен 

агенс; 

б) втора компонента која содржи барем еден 

ензим. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/198, A 61K 31/216, A 61K 31/437, 

A 61K 31/568, A 61K 31/7016, A 61P 25/00, A 

61P 43/00  

(11)  10063   (13) Т1 

(21)  2019/124   (22) 05/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  SE 1450089  29/01/2014  SE 

(96)  14/01/2015 EP15705691.2 

(97)  12/12/2018 EP3099306 

(73)  Umecrine Cognition AB Karolinska 

Institutet Science Park Fogdevreten 2 

171 65 Solna, SE 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. Орце 

Николов  98, 1000, Скопје 
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(72)  DOVERSKOG, Magnus; MÖHLER, Hanns; 

FELIPO, Vicente and BÄCKSTRÖM, Torbjörn 

(54)  СТЕРОИДНО СОЕДИНЕНИЕ ЗА 

УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА ХЕПАТИЧНА 

ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА 

(57)  1  Соединение 3α-етинил-3β-

хидроксиандростан-17-он оксим  

       

или негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во лекување на хепатична 

енцефалопатија. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07D 473/34, C 07D 471/04, C 07H 19/14, 

C 07H 19/06, C 07H 19/00, C 07H 19/16, C 12N 

9/99, A 61K 31/708, A 61K 31/7072, A 61K 

31/7068, A 61K 31/675, A 61K 31/522, A 61K 

31/506, A 61K 31/4184, A 61K 31/4192, A 61P 

31/14  

(11)  10069   (13) Т1 

(21)  2019/146   (22) 12/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 201261613836 P  21/03/2012  US and 

US201213721988  20/12/2012  US 

(96)  19/03/2013 EP13763460.6 

(97)  14/11/2018 EP2827875 

(73)  Janssen BioPharma, Inc. 260 E. Grand 

Avenue, 2nd Floor, South San Francisco, CA 

94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WANG, Guangyi; PRHAVC, Marija; 

BEIGELMAN, Leonid; SMITH, David, Bernard and 

DEVAL, Jerome 

(54)  СУПСТИТУИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ, 

НУКЛЕОТИДИ И НИВНИ АНАЛОЗИ 

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

негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во подобрување или третирање 

вирусна инфекција предизвикана од вирус 

селектиран од групата составена од хуман 
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параинфлуенца вирус 3 и хуман 

метапневмовирус, назначено со тоа, што 

соединението со формулата (I) ја има 

структурата: 

               

каде што: 

B1A е селектирано од групата составена од:  

каде што: 

 

      

RA2 е селектирано од групата составена од 

водород, халоген и NHRJ2, каде што RJ2 е 

селектирано од групата составена од водород, -

C(=O)RK2 и - C(=O)ORL2; 

RB2 е халоген или NHRW2, каде што RW2 е 

селектирано од групата составена од водород, 

опционално супституиран C1-6 алкил, 

опционално супституиран C2-6 алкенил, 

опционално супституиран C3-8 циклоалкил, -

C(=O)RM2 и -C(=O)ORN2; 

RC2 е водород или NHRO2, каде што RO2 е 

селектирано од групата составена од водород, -

C(=O)RP2 и -C(=O)ORQ2; 

RD2 е селектирано од групата составена од 

водород, халоген, опционално супституиран 

C1-6 алкил, опционално супституиран C2-

6алкенил и опционално супституиран C2-6 

алкинил; 

RE2 е селектирано од групата составена од 

водород, хидрокси, опционално супституиран 

C1-6 алкил, опционално супституиран C3-

8циклоалкил, -C(=O)RR2 и - C(=O)ORS2; 

RF2 е селектирано од групата составена од 

водород, халоген, опционално супституиран 

C1-6 алкил, опционално супституиран C2-

6алкенил и опционално супституиран C2-6 

алкинил; 

Y2 и Y3 се независно N или CRI2, каде што RI2 

е селектирано од групата составена од 

водород, халоген, опционално супституиран 

C1-6-алкил, опционално супституиран C2-6-

алкенил и опционално супституиран C2-6-

алкинил; 

RG2 е опционално супституиран C1-6 алкил; 

RH2 е водород или NHRT2 , каде што RT2 е 

независно селектиран од групата составена од 

водород, -C(=O)RU2 и -C(=O)ORV2; и 

RK2, RL2, RM2, RN2, RP2, RQ2 RR2, RS2, RU2 

и RV2 се независно селектирани од групата 

составена од C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-6 циклоалкил, C3-6 циклоалкенил, 

C6-10арил, хетероарил, хетероалициклил, 

арил(C1-6 алкил), хетероарил(C1-6алкил) и 

хетероалициклил(C1-6 алкил); 

R1A е селектирано од групата составена од 

водород, опционално супституиран ацил, 

опционално супституирана O-поврзана амино 

киселина,  

               

и  

                               

испрекинатата линија (------) од формулата (I) е 

отсутна; 

R2A е селектирано од групата составена од 

несупституиран C1-6алкил, халоген 

супституиран C1-6 алкил, хидрокси 

супституиран C1-6алкил, алкокси супституиран 

C1-6 алкил, сулфенил супституиран C1-6алкил, 
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опционално супституиран C2-6 алкенил, 

опционално супституиран C2-6 алкинил, 

опционално супституиран C3-6 циклоалкил, 

опционално супституиран -O-C1-6 алкил, 

опционално супституиран -O-C3-6 алкенил, 

опционално супституиран -O-C3-6 алкинил и 

циано; 

R3A е селектирано од групата составена од OH, 

-OC(=O)R"A и опционално супституирана O-

поврзана амино киселина; 

R4A е халоген; 

R5A е водород или халоген; 

R6A, R7A и R8A се независно селектирани од 

групата составена од отсутно, водород, 

опционално супституиран C1-24алкил, 

опционално супституиран C2-24 алкенил, 

опционално супституиран C2-24 алкинил, 

опционално супституиран C3-6 циклоалкил, 

опционално супституиран C3-6 циклоалкенил, 

опционално супституиран арил, опционално 

супституиран хетероарил, опционално 

супституиран арил(C1-6 алкил), опционално 

супституиран *-(CR15AR16A)p-O-C1-24 алкил, 

опционално супституиран *-(CR17AR18A)p-O-

C1-24 алкенил, 

 

 

 

 

  

 

  

или 

R6A е 

                

и R7A е отсутно или водород; или 

R6A и R7A се земени заедно за да формираат 

средина селектирана од групата составена од 

опционално супституиран  

                              

и опционално супституиран  

                         

каде што кислородите поврзани за R6A и R7A, 

фосфорот и средината формираат шест-член 

до десет-член прстенест систем; 

R9A е селектирано од групата составена од 

опционално супституиран C1-24 алкил, 

опционално супституиран C2-24 алкенил, 

опционално супституиран C2-24 алкинил, 

опционално супституиран C3-6циклоалкил, 

опционално супституиран C3-6 циклоалкенил, 

NR30AR31A, опционално супституирана N-

поврзана амино киселина и опционално 

супституиран естер дериват на N-поврзана 

амино киселина; 

R10A и R11A се независно опционално 

супституирана N-поврзана амино киселина или 

опционално супституиран естер дериват на N-

поврзана амино киселина; 

R12A, R13A и R14A се независно отсутни или 

водород; 

секое R15A, секое R16A, секое R17A и секое 

R18A се независно водород, опционално 

супституиран C1-24 алкил или алкокси; 

R19A, R20A, R22A и R23A се независно 

селектирани од групата составена од водород, 

опционално супституиран C1-24 алкил и 

опционално супституиран арил; 

R21A и R24A се независно селектирани од 
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групата составена од водород, опционално 

супституиран C1-24 алкил, опционално 

супституиран арил, опционално супституиран -

O-C1-24 алкил и опционално супституиран -O-

арил; 

R25A и R29A се независно селектирани од 

групата составена од водород, опционално 

супституиран C1-24 алкил и опционално 

супституиран арил; 

R26A и R27A се независно -C=N или 

опционално супституиран супституент 

селектиран од групата составена од C2-

8органилкарбонил, C2-8 алкоксикарбонил и C2-

8органиламинокарбонил; 

R28A е селектирано од групата составена од 

водород, опционално супституиран C1-24-

алкил, опционално супституиран C2-24алкенил, 

опционално супституиран C2-24 алкинил, 

опционално супституиран C3-6 циклоалкил и 

опционално супституиран C3-6циклоалкенил; 

R30A и R31A се независно селектирани од 

групата составена од водород, опционално 

супституиран C1-24-алкил, опционално 

супституиран C2-24 алкенил, опционално 

супституиран C2-24алкинил, опционално 

супституиран C3-6 циклоалкил и опционално 

супституиран C3-6 циклоалкенил; 

R"A е опционално супституиран C1-24-алкил; 

m е 0 или 1; 

p и q се независно селектирани од групата 

составена од 2 и 3; 

r е 1 или 2; 

Z1A, Z2A, Z3A и Z4A се независно O или S; и 

под услов кога R1A е 

                            

каде што R8A е несупституиран C1-4 алкил или 

фенил опционално пара-супституиран со 

халоген или метил и R9A е метил естер, етил 

естер, изопропил естер, н-бутил естер, бензил 

естер или фенил естер на амино киселина 

селектиран од групата составена од глицин, 

аланин, валин, леуцин, фенилаланин, 

триптофан, метионин и пролин; R3A е OH; R4A 

е флуоро; R5A е флуоро или водород; и B1A е 

несупституиран урацил; тогаш R2A не може да 

биде -OCH3; 

под услов кога R1A е H; R3A е OH; R4A е 

флуоро; R5A е флуоро; и B1A е несупституиран 

цитозин; тогаш R2A не може да биде аленил; и 

под услов кога R1A е H; R3A е OH; R4A е 

флуоро; R5A е флуоро; и B1A е несупституиран 

цитозин; тогаш R2A не може да биде етинил. 

има уште 43 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/10, C 07D 409/14, C 07D 405/14, 

C 07D 401/14, C 07D 471/04, A 61K 31/4725, A 

61K 31/4709, A 61P 37/00, A 61P 35/00  

(11)  9983   (13) Т1 

(21)  2019/151   (22) 12/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  FR20130057276  23/07/2013  FR 

(96)  22/07/2014 EP14741648.1 

(97)  14/11/2018 EP3024826 

(73)  Les Laboratoires Servier and Vernalis 

(R&D) Ltd. 35, rue de Verdun 92284 Suresnes 

Cedex, FR and 100 Berkshire Place Wharfedale 

Road Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  GENESTE, Olivier; SZLAVIK, Zoltan; LE 

DIGUARHER, Thierry; STARCK, Jérôme-Benoît; 

HENLIN, Jean-Michel; CHEN, I-Jen; LE TIRAN, 

Arnaud; NYERGES, Miklos; DE NANTEUIL, 

Guillaume; WALMSLEY, Claire; DAVIDSON, 

James, Edward, Paul; MURRAY, James, Brooke; 

DODSWORTH, Mark; MEISSNER, Johannes, W., 

G.; BROUGH, Paul; FEJES, Imre; TATAI, Janos; 

KOTSCHY, Andras and GUILLOUZIC, Anne-

Françoise 

(54)  НОВИ СОEДИНEНИJA  НА  

ИЗОИНДОЛИН ИЛИ ИЗОXИНОЛИН, ПРОЦЕС 

ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВИ ШТО ГИ СОДРЖАТ НИВ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

                                     

назначена со тоа што: 

• Het ретставува хетероарилна група,  

• Т претставуа атом на водород, 

линеарна или разгранета (С1-С6)алкил група по 

избор заменета со еден до три халогени атоми, 

алкил(С1-С4)-NR1R2 група или алкил(С1-С4)-

OR6 група, 

• R1 и R2 независно еден од друг 

претставуваат атом на водород  или линеарна 

или разгранета (С1-С6)алкил група, R1 и R2 

формираат со азотниот атом што ги носи 

хетероциклоалкил група, 

• R3 претставува линеарна или 

разгранета (С1-С6)алкил група, линеарна или 

разгранета (С2-С6)алкенил група, линеарна или 

разгранета (С2-С6)алкинил група, циклоалкил 

група, (С3-С10)циклоалкил-(С1-С6)алкил група 

назначена со тоа што алкилната група може да 

биде линеарна или разгранета, 

хетероциклоалкил група, арил група или 

хетероарил група, се подразбира дека еден или 

повеќе јаглеродни атоми од групите наведени 

погоре, или јаглеродни атоми од нивните можни 

субституенти, може да се деутерирани, 

• R4  претставува арил, хетероарил, 

циклоалкил или линеарна или разгранета (С1-

С6)алкил група, се подразбира дека еден или 

повеќе јаглеродни  атоми од групите наведени 

претходно, или јаглеродни атоми на нивните по 

можност субституенти, може да се 

деутерирани, 

• R5 претставува атом на водород или 

халоген атом, линеарна или разгранета (С1-

С6)алкил група, или линеарна или разгранета 

(С1-С6)алкокси група, 

• R6  претставува атом на водород или 

линеарна или разгранета (С1-С6)алкил група, 

• R7  претставува група избрана од R’7, 

R’7-CO-,R’7-O-CO-,NR’7R’’7-CO-, R’7- SO2-, R’7-

NR’’7-SO2- каде што R’7 и  R’’7 независно еден 

од друг претставуваат атом на водород, 

линеарна или разгранета (С1-С6)алкил група, 

линеарна или разгранета (С2-С6)алкенил група, 

линеарна или разгранета  (С2-С6)алкинил 

група, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил 

група, или хетероарил, 

• R8  и  R9 претставуваат, независно 

еден од друг, оксо група или халоген атом, 

• р и р’ се, независно еден од друг, цели 

броеви еднакви на 0, 2, 3 или 4, 

• q и q’ се, независно еден од друг, цели 
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броеви еднакви на 2 или 3, 

се подразбира дека кога соедниението од 

формулата (I) содржи хидроксилна група, оваа 

втора група по избор може да се замени со 

една од следните групи: -PO(OM)(OM’), -

PO(OM)(O-M1+), -PO(O-M1+) (O-M2+), -PO(O-

)(O-)M32+ , PO(OM)(O[CH2CH2O]nCH3), или -

PO(O-M1+)(O[CH2CH2O]nCH3), каде што М и М’  

независно еден од друг претставуваат атом на 

водород, линеарна или разгранета (С1-

С6)алкил група, линеарна или рагранета (С2-

С6)алкенил група, линеарна или разгранета 

(С2-С6)алкинил група, циклоалкил или 

хетероциклоалкил, двете се составени од 5 до 

6 прстенести членови, додека M1+ и M2+ 

независно еден од друг претставуваат 

фармацевтски прифатлив моновалентен катјон,  

M32+  претставува фармацевтски прифатлив 

двовалентен катјон и n е интеграл составен 

помеѓу 1 до 5,                                                              

исто така се подразбира дека: 

- “арил“ значи фенил, нафтил, бифенил 

или инденил група 

- “хетероарил“ значи секоја моно- или би-

циклична група составена од 5 до 10 

прстенести членови, што имаат најмалку една 

ароматична средина и содржат 1 до 4 такви 

атоми избрани од кислород, сулфур и азот             

(вкличувајќи и кватернарни водороди), 

- “циклоалкил“ значи секоја моно- или би-

циклична не-ароматична карбоциклична група 

што содржи 3 до 10 прстенести членови, што 

може да вклучуваат фузирани, премостени или 

спиро прстенести ситеми, 

“хетероциклоалкил“ значи секоја моно- или би-

циклична не-ароматична карбоциклична група, 

составена од 3 до 10 прстенести членови, и 

што содржи еден до 3 хетеро атоми, избрани од 

кислород, сулфур, SO, SO2 и азот, се 

подразбира дека  бицикличната група може да 

биде фузирана или тип спиро,  

Има можност арил, хетероарил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил групите како што се 

дефинирани и алкил, алкенил, алкинил, алкокси 

да се заменат од 1 до 3 групи избрани од: 

линеарна или разгранета (С1-С6)алкил; 

линеарна или разгранета (С2-С6)алкенил група;  

линеарна или разгарнета (С2-С6)алкинил група; 

(С3-С6)спиро; линеарна или разгранета (С1-

С6)алкокси;  (С1-С6)алкил-S-хидроксил; оксо 

(или N-оксид каде што е потребно); нитро;  

цијано; -COOR’; -OCOR’; -NR’R”; R’CONR”-; 

NR’R”CO-; линеарен или разгранет (С1-

С6)полихалоалкил; трифлуорометокси; (С1-

С6)алкилсулфонил; халоген; арил; хетероарил; 

арилокси; арилтио; циклоалкил или 

хетероциклоалкил, се подразбира дека R’ и R” 

независно еден од друг претставуваат атом на 

водород, линеарна или разгранета (С1-

С6)алкил група или арил група;  неговите 

енанциометри и диастереоизомери и додатни 

соли за истите со фармацевтски прифатлива 

киселина или база 

има уште 33 патентни барања 

 

(51)  A 01N 37/34, A 01N 43/707, C 07C 253/04, C 

07C 255/42, C 07D 249/18, A 61K 31/4192, A 61P 

33/00  

(11)  10064   (13) Т1 

(21)  2019/152   (22) 13/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20070930485P  15/05/2007  US 

(96)  12/05/2008 EP16156007.3 

(97)  12/12/2018 EP3088384 

(73)  Merial, Inc. and Aventis Agriculture 

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 

Duluth, GA 30096, US and 54, rue La Boetie 

75008 Paris, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SOLL, Mark David; LE HIR DE FALLOIS, 

Loic Patrick; HUBER, Scot Kevin; LEE, Hyoung Ik; 

WILKINSON, Douglas Edward and JACOBS, 

Robert Toms 
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(54)  АРИЛОАЗОЛ-2-ИЛ ЦИЈАНОЕТИЛАМИНО 

СОЕДИНЕНИЈА, ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ И 

ПОСТАПКА ЗА НЕГОВА УПОТЕБА 

(57)  1  Паразитициден состав во формата на 

инјектибилна формулација, споменатиот состав 

содржи арилоазол-2-ил-цијаноетиламин 

соединение со формулата (I):  

  

кадешто:  

P е C-R1 или N; 

Q е C-R2 или N; 

V is C-R8 or N; 

W е C-R9 или N; 

X е C-R10 or N; 

Y е C-R11 или N; 

R1; R2, R8, R9, R10 и R11 или, независно еден 

од друг, е водород, амино, амидо, цијано, 

нитро, халоген, алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хидроксиалкил, халоалкил, 

алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, 

фенокси, алкоксиалкокси, циклоалкилокси, 

халоалкокси, алкилкарбонил, 

халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

алкиламин, ди(алкил)амино, 

алкилкарбониламино, алкиламиноалкокси, 

диалкиламиноалкокси, алкиламиноалкил, 

диалкиламиноалкил, аминоалкил, формил, 

HO2C-, алкил-O2C-, несупституиран или 

супституиран арил или несупституиран или 

супституиран фенокси, кадешто супституентите 

може секој да биде независни еден од друг и се 

избрани од групата составена од цијано, нитро, 

халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, 

халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, 

алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, 

алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, 

алкилсулфонил, халоалкилсулфонил;  

R3, R4 и R5 или, независно еден од друг, е 

водород, халоген, алкил, хидроксиалкил, 

алкилтиоалкил, халоалкил, алкилоксиалкил, 

алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил, 

алкилсулфонилоксиалкил; несупституиран или 

супституиран циклоалкил, кадешто 

супституентите можат секој да бидат независни 

еден од друг и се избрани од групата составена 

од халоген и алкил; несупституиран или 

супституиран фенил, кадешто супституентите 

може секој да бидат независни еден од друг и 

се избрани од групата составена од цијано, 

нитро, халоген, алкил, халоалкил, алкилтио, 

халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, 

алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, 

алкилсулфинил, халоалкилсилфинил, 

алкилсулфонил, халоалкилсулфонил, 

алкиламин, ди(алкил)амино; или  

R4 и R5 заедно со јаглеродот кон којшто тие се 

сврзани формираат циклоалкил прстен;  

R6 е водород, алкил, алкоксиалкил, 

алкилкарбонил, алкилтиокарбонил или 

несупституиран или супституиран бензил, 

кадешто супституентите можат секој да бидат 

независни еден од друг и се избрани од групата 

составена од цијано, нитро, халоген, алкил, 

халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, арилтио, 

алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, 

халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

халоалкилсулфонил, алкиламин, 

ди(алкил)амино;  

R7 е водород, алкил, алкоксиалкил, 

алкилкарбонил, алкилтиокарбонил или 

несупституиран или супституиран фенил 

кадешто супституентите можат секој да бидат 

независни еден од друг и се избрани од групата 

составена од цијано, нитро, халоген, алкил, 

халоалкил, фенил, фенокси, алкилтио, 

халоалкилтио, арилтио, алкокси, халоалкокси, 

алкилкарбонил, халоалкилкарбонил, 

алкилсулфинил, халоалкилсулфинил, 

алкилсулфонил, халоалкилсулфонил 

алкиламин, ди(алкил)амино; несупституиран 
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или супституиран хетероарил, кадешто 

супституентите можат секој да бидат независни 

еден од друг и се избрани од групата составена 

од цијано, нитро, халоген, алкил, халоалкил, 

алкилтио, халоалкилтио, арилтио, алкокси, 

халоалкокси, алкилкарбонил, 

халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

алкиламин, ди(алкил)амино; или  

несупституиран или супституиран нафтил или 

кинолил, кадешто супституентите можат секој 

да бидат независни еден од друг и се избрани 

од групата составена од цијано, нитро, халоген, 

алкил, халоалкил, алкилтио, халоалкилтио, 

арилтио, алкокси, халоалкокси, алкилкарбонил, 

халоалкилкарбонил, алкилсулфинил, 

халоалкилсулфинил, алкилсулфонил, 

алкиламин, ди(алкил)амино;  

Z е директна врска, C(O), C(S) или S(O)p;  

a е 2 или 3; 

p е 0, 1 или 2; и негови соли.  

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/86, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A 

61K 47/12, A 61K 47/26, A 61K 47/40, A 61K 

9/00, A 61K 9/08, A 61K 35/76, A 61K 47/18  

(11)  10065   (13) Т1 

(21)  2019/153   (22) 14/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP 13185200  19/09/2013  -- 

(96)  16/09/2014 EP14766474.2 

(97)  28/11/2018 EP3046536 

(73)  Janssen Vaccines & Prevention B.V. 

Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ADRIAANSEN, Janik 

(54)  ПОДОБРЕНИ АДЕНОВИРУС 

ФОРМУЛАЦИИ 

(57)  1  Течна формулација за аденовируси што 

содржи: 

а) рекомбинантен аденовирус; 

б) цитрат пуфер; 

ц) хидроксипропил-бета-циклодекстрин (ХБЦД); 

д) сол; 

е) non-ionic detergent; 

 назначено со тоа, што наведената 

формулација има pH во опсег помеѓу 5.5 и 6.5. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07H 21/02, A 61K 9/127, A 61K 31/7105, A 

61K 48/00  

(11)  10066   (13) Т1 

(21)  2019/166   (22) 18/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 265653 P  01/12/2009  US 

(96)  30/11/2010 EP18156531.8 

(97)  19/12/2018 EP3338765 

(73)  Translate Bio, Inc. 29 Hartwell Avenue 

Lexington, MA 0242US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

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

HEARTLEIN, Michael and CONCINO, Michael 

(54)  СТЕРОИДНИ ДЕРИВАТИ ЗА ИСПОРАКА 

НА Irnk ВО ЧОВЕЧКИ ГЕНЕТСКИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  Соединение кое има следна структура: 

 

има уште 15 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 14/8C 07K 7/08, C 07K 7/06  

(11)  10067   (13) Т1 

(21)  2019/167   (22) 19/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US20080042922  07/04/2008  US 

(96)  07/04/2009 EP09730759.9 

(97)  05/12/2018 EP2274321 

(73)  Institut Pasteur 28, Rue du Docteur Roux 

75724 Paris Cedex 15, FR 
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(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  ROUGEOT, Catherine 

(54)  ПЕПТИДНИ ДЕРИВАТИ НА ОПИОРФИН 

КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ЕНКЕФАЛИНОТ – РАЗГРАДУВАЧ НА 

ЕКТОПЕПТИДАЗИТЕ 

(57)  1  Пептиден дериват со формула (I): 

 

 ξ - AA1-AA2-AA3-AA4-AA5-OH    (I), 

каде: 

-  ξ е водороден атом, тирозин, Ƴ-

[линкер]-, цистеин, или С-[линкер]-, 

- АА1 е Q или пироглутаминат (Glp), 

- АА2 е R, 

- АА3 е F или F(X), 

- АА2 е S(O-Aлканоил), 

- АА5 е R, 

- С-[линкер]- значи Cys-[NH-(CH2)n-CO]-, 

каде n е цел број од 1 и 20, 

- Ƴ -[линкер]- значи Tyr-[NH-(CH2)n’-CO]-, 

каде n’ е цел број од 1 и 20, 

- F(X) значи фенилаланин, чија фенил 

група е супституирана со еден или повеќе 

халогени атоми,  

- S(O-Aлканоил) значи серин, чија 

хидроксилна група е супституирана со 

линеарна или разгранета алканоилна група со 1 

до 20 јаглеродни атом, 

- секоја од амино киселините во 

споменатиот пептид може независно да постои 

во L-конфигурација или D-конфигурација; 

назначено со тоа што ако пептидниот дериват 

содржи цистеин, тогаш пептидниот дериват е 

опционално димер. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/04, C 07D 401/14, C 07D 403/04, 

C 07D 471/04, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 

07D 403/14  

(11)  10068   (13) Т1 

(21)  2019/180   (22) 22/02/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201462014500P  19/06/2014  US 

(96)  13/05/2015 EP15810340.8 



 

 

57 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(97)  12/12/2018 EP3157916 

(73)  ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 26 

Landsdowne Street Cambridge, MA 02139-

4234, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  SHAKESPEARE, William, C.; LI, Feng; ZHU, 

Xiaotian; KOHLMANN, Anna; DALGARNO, David, 

C.; HUANG, Wei-sheng; GONG, Yongjin; 

BENCIVENGA, Nicholas, E.; THOMAS, Ranny, M.; 

WEST, Angela, V.; YOUNGSAYE, Willmen; 

ZHANG, Yun and ZHOU, Tianjun 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ИНХИБИЦИЈА НА КИНАЗИ 

(57)  1  Соединение избрано од:  

 

 

и 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/113, C 12N 15/1A 61K 31/7088, A 

61P 21/00  

(11)  10021   (13) Т1 

(21)  2019/203   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201361782706P  14/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14723583.2 

(97)  26/12/2018 EP2970964 

(73)  Sarepta Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BESTWICK, Richard, K. and FRANK, Diane, 

Elizabeth 

(54)  СОСТАВИ ЗА ПРЕСКОКНУВАЊЕ ЕГЗОН 

ЗА ТРЕТИРАЊЕ МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 



 

 

58 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

(57)  1  Антисензитивен олигонуклеотид што ја 

има следнава структура: 

назначено со тоа, што и каде што ^ = 

стереохемијата на фосфорниот центар не е 

дефинирана; или негова фармацевтски 

прифатлива сол. 

има уште 2 патентни барања 

 

 

 (51)  C 02F 1/00, C 02F 1/44, C 02F 1/50, C 02F 

1/66, C 02F 1/76, C 02F 1/78, C 02F 103/42, C 

02F 5/14, E 04H 4/12  

(11)  10022   (13) Т1 

(21)  2019/204   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 201161469548 P  30/03/2011  US and 

US201113136458  01/08/2011  US 

(96)  12/09/2011 EP16198841.5 

(97)  26/12/2018 EP3153474 

(73)  Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. Kaya 

W.F.G. (Jombi) Mensing 14 , XX 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Fischmann, T. Fernando 

(54)  ОДРЖЛИВ СИСТЕМ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

ТЕЛА СО ВОДА КОНТАМИНИРАНИ ОД 

БАКТЕРИИ И МИКРОАЛГИ ПО НИСКА ЦЕНА 

(57)  1  Големо вештачко тело со вода заразано 

од бактерии и микроалги и систем за третирање 

и одржување на истиот по ниска цена, што 

содржи: 

- барем едно средство за задржување (12) што 

има волумен од барем 15.000 m3 за 

складирање вода што има температура од до 

45°C за да се формира наведеното вештачко 

големо тело со вода, што содржи средства за 

примање (2) фиксирано на долната површина 

на средството за задржување (12) и каде што 

средствата за примање (2) го покриваат дното 

на средството за задржување е направено од 

не-порозен материјал што може да се чисти и 

каде што не-порозниот материјал е селектиран 

од мембрана, гео-мембрана, геотекстилна 

мембрана, бетон, обложен бетон, пластична 

облога, или комбинација од истите 

овозможувајќи мобилни не-интрузивни 
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средства за вшмукување (3) да патуваат долж 

целата површина на средството за задржување 

(12) и да вшмукуваат прифатени честички; 

- барем една линија за доставување (13) за 

доставување приточена вода до барем едното 

средство за задржување (12); 

- барем едно средство за апликација на 

хемикалии (6); 

- барем едно мобилно не-интрузивно средство 

за вшмукување (3) каде што мобилното 

средство за вшмукување е конфигурирано да 

спроведува темелно чистење на површината на 

средствата за примање (2) на долната 

површина на средството за задржување (12) со 

движење долж дното на наведениот барем 

едно средство за задржување (12) и да 

вшмукува вода што содржи прифатени 

честички; 

- барем едно средство за придвижување (4) за 

движење на барем едно мобилно не-

интрузивно средство за вшмукување (3) долж 

дното на наведеното барем едно средство за 

задржување (12); 

- барем едно средство за спојување (5) што ги 

поврзува наведеното барем средство за 

придвижување (4) за наведеното барем едно 

средство за вшмукување (3); 

- барем едно средство за филтрирање (7) за 

филтрирање на наведената вода што содржи 

прифатени честички вшмукани од мобилните 

не-интрузивни средства за вшмукување (3); 

- барем една собирна линија (10) споена помеѓу 

наведеното барем едно мобилно средство за 

вшмукување (3) и наведеното барем едно 

средство за филтрирање (7); 

- барем една повратна линија (11) од 

наведеното барем едно средство за 

филтрирање (7) од наведеното барем едно 

средство за задржување (12); и 

- барем едно средство за координација (1) што 

содржи електронски уреди 

 назначено со тоа, што средството за 

координација (1) е конфигурирано да прима 

информации (8) во врска со параметрите за 

квалитет на водата, да ја процесира таа 

информација (8) и навремено да ги активира 

процесите неопходни за прилагодување на 

параметрите на водата во рамките на 

предодредени граници, каде што наведените 

процеси ја вклучуваат навремента активација 

(9) на мобилното средство за вшмукување (3) 

за да спречат дебелината на прифатените 

честички да не надмине 3 мм во просек,  со што 

истовремено би се активирале средствата за 

филтрирање (7) така што системот е 

конфигуриран да филтрира само мал дел од 

целиот волумен на вода од наведеното големо 

вештачко тело со вода, и каде што таквите 

процеси дополнително ја вклучуваат 

навремената активација на средствата за 

апликација на хемикалии (6) за да се нанесат 

агенси за дезинфекција на водата за да се 

одржи ORP ниво од барем 500 mV само за 

минимален период на време одреден според 

температурата на водата, каде што 

минималниот период на време е одреден 

според температурата на водата и е 1 час за 7 

дена за секој °C од температура на вода; 

каде што системот е конфигуриран да ја 

третира наведената вода така што водата е 

погодна за рекреативна употреба со ниска 

густина. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/48, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 

61K 39/395  

(11)  10023   (13) Т1 

(21)  2019/205   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201361864944P  12/08/2013  US 

(96)  07/08/2014 EP14835826.0 

(97)  19/12/2018 EP3033101 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WARD, Christine; ROSKOS, Lorin; WANG, 

Bing and RAIBLE, Donald 

(54)  МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАЊЕ СТЕПЕНИ НА 

ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА НА АСТМА СО УПОТРЕБА 

НА БЕНРАЛИЗУМАБ 

(57)  1  Ефективна количина на бенрализумаб 

за употреба во третманот на астма, назначено 

со тоа, што бенрализумаб се администрира на 

пациент со астма, каде што администрацијата 

го редуцира степенот на егзацербација на 

пациентот, и каде што бенрализумаб се 

администрира во доза од 30 mg еднаш на 

четири недели за период од дванаесет недели 

и потоа еднаш на секои осум недели.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4745, A 61P 3/10, A 

61P 35/00, A 61P 35/02, A 61P 25/18, A 61P 

25/00, A 61P 25/28  

(11)  10024   (13) Т1 

(21)  2019/206   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 201261713314 P  12/10/2012  US and 

US 201361779394 P  13/03/2013  US 

(96)  11/10/2013 EP13780300.3 

(97)  05/12/2018 EP2909204 

(73)  The General Hospital Corporation; Dana-

Farber Cancer Institute, Inc. and The Broad 

Institute, Inc. D/b/a Massachusetts General 

Hospital 55 Fruit Street Boston MA 02114, US; 

450 Brookline Avenue Boston, MA 02215, US 

and 415 Main Street, Room 7003 Cambridge, 

MA 02142, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WAGNER, Florence, Fevrier; PAN, Jennifer, 

Q.; DANDAPANI, Sivaraman; GERMAIN, Andrew; 

HOLSON, Edward; MUNOZ, Benito; NAG, Partha, 

P.; WEIWER, Michel; LEWIS, Michael, C.; 

HAGGARTY, Stephen, J.; BISHOP, Joshua, A.; 

STEGMAIER, Kimberly and BANERJI, Versha 

(54)  ГСК3 ИНХИБИТОРИ И МЕТОДИ ЗА 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  A compound со формулата I:  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што:  

R1 и R2 се независно селектирани од групата 

составена од опционално супституиран 

алифатски, опционално супституиран арил, и 

опционално супституиран хетероарил; или R1 и 

R2 се земени заедно со нивни интервенирачки 

атоми за да формираат опционално 

супституиран 3- до 7-член заситен, 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен, 

каде што прстенот формиран од R1 и R2 е 

опционално фузиран за арил или хетероарил 

прстен; 

R3 е селектирано од групата составена од 

водород, хало, -CN, -NO2, опционално 

супституиран алифатски, опционално 

супституиран фенил, опционално супституиран 

хетероциклил, опционално супституиран 

хетероарил, -ORA, -N(RB)2, -SRA, -C(=O)RA, -

C(=O)ORA, -C(=O)SRA, - C(=O)N(RB)2, -

OC(=O)RA, -NRBC(=O)RA, -NRBC(=O)N(RB)2, -

OC(=O)N(RB)2, - NRBC(=O)ORA, -SC(=O)RA, -

C(=NRB)RA, -C(=NRB)N(RB)2, -NRBC(=NRB)RB, 

-C(=S)RA, - C(=S)N(RB)2, -NRBC(=S)RA, -

S(=O)RA, -SO2RA, -NRBSO2RA, и -SO2N(RB)2; 

RA е независно селектиран од групата 

составена од водород, опционално 

супституиран алифатски, опционално 

супституиран карбоциклил, опционално 

супституиран хетероциклил, опционално 

супституиран арил, и опционално супституиран 

хетероарил; 

секој RB е независно селектиран од групата 

составена од водород, опционално 

супституиран алифатски, опционално 

супституиран карбоциклил, опционално 

супституиран хетероциклил, опционално 

супституиран арил, и опционално супституиран 

хетероарил, или две RB групи се земени заедно 

со нивни интервенирачки атоми за да 

формираат опционално супституиран 

хетероцикличен прстен; 

R4a и R4b се независно селектирани од групата 

составена од водород, хало, -CN, -ORA, -

N(RB)2, и опционално супституиран алифатски, 

или R4a и R4b се земени заедно со нивни 

интервенирачки атоми за да формираат 

опционално супституиран 3- до 7-член заситен, 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен; 

R5a и R5b се независно селектирани од групата 

составена од водород, хало, -CN, -ORA, -

N(RB)2, и опционално супституиран алифатски, 

или R5a и R5b се земени заедно со нивни 

интервенирачки атоми за да формираат 

опционално супституиран 3- до 7-член заситен, 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен; и 

R6a и R6b се независно селектирани од групата 
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составена од водород, хало, -CN, -ORA, -

N(RB)2, и опционално супституиран алифатски, 

или R6a и R6b се земени заедно со нивни 

интервенирачки атоми за да формираат 

опционално супституиран 3- до 7-член заситен, 

карбоцикличен или хетероцикличен прстен; 

каде што секој пример на арил има независно 6 

до 14 јаглеродни атоми во прстен; и 

каде што секој пример на хетероарил е 

независно 5- до 10-член, и моноцикличен или 

бицикличен, и има независно 1 до 4 

хетероатоми во прстен независно селектирани 

од групата составена од азот, кислород, и 

сулфур; 

каде што членувањата може да значат еден 

или повеќе од еден; и 

под услов да соединението не е некое од 

формулите: 

има уште 25 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07D 209/14, A 61K 31/4045, A 61P 25/00

  

(11)  10027   (13) Т1 

(21)  2019/207   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  IN2014CHE4011  16/08/2014  IN 

(96)  20/10/2014 EP14825443.6 

(97)  09/01/2019 EP3180001 

(73)  Suven Life Sciences Limited 

Serene Chambers Road No. 5 Avenue No. 7 

Banjara Hills Hyderabad, Andra Pradesh 

500034, IN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, 

Ramakrishna; SHINDE, Anil Karbhari and 

KAMBHAMPATI, Ramasastri 

(54)  АКТИВЕН МЕТАБОЛИТ НА 1-[(2-

БРОМОФЕНИЛ) СУЛФОНИЛ]-5-МЕТОКСИ-3- 

[(4-МЕТИЛ-1-ПИПЕРАЗИНИЛ)МЕТИЛ]-1H-

ИНДОЛ ДИМЕЗИЛАТ МОНОХИДРАТ И 

ДИМЕЗИЛАТ ДИХИДРАТ СОЛ НА АКТИВЕН 

МЕТАБОЛИТ 

(57)  1  Активен метаболит на 1-[(2-

бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-

1-пипразинил)метил]-1H-индол димезилат 

монохидрат е 1-[(2-Бромофенил)сулфонил]-5-

метокси-3-[(1-пипразинил)метил]-1H-индол 

којшто има формула (I),  
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има уште 13 патентни барања 

 

 

(51)  B 28B 13/02  

(11)  10029   (13) Т1 

(21)  2019/209   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  HU20140000101  25/02/2014  HU 

(96)  20/05/2014 EP14169034.7 

(97)  19/12/2018 EP2910354 

(73)  Barabas, Arpad Hancs u. 1. 8200 

Veszprem, HU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  Barabas, Arpad 

(54)  Уред и постапка за производство на 

блокови за плочници кои што имаат 

ишарана  површина за газењe 

(57)  1  Уред за производство на блокови (K) за 

плочници, кои што имаат орнаментирана 

површина, кои што ја опфаќаат стартната тезгa 

(1), и количка за насипување (2) подвижна по 

должината на воѓицата (3) во насока и над 

калапот за формирање (4), кој што опфаќа 

најмалку една шуплина  (4a) на калапот, и 

поврзан е со стартната тезга (1); и во 

внатрешниот простор на количката за 

насипување (2) се формираните првата комора 

(6a) за прифаќање на основниот материјал и 

најмалку една друга комора (6b) за прифаќање 

на орнаментниот материјал, кои што се 

разделени со преградата (v), и хранилицата (7) 

за празнење на мешавината на орнаментниот 

материјал сместена во спомнатата друга 

комора (6b), при што хранилицата (7) 

формирана од мерната плоча  (9,91,92,93) 

изработена со окцето (9a) и со вметната мерна 

склопка (10,101,102,103) и подвижен по 

должината на таа мерна плоча (9,91,92,93), a 

понатаму изработена е со актуатор за движење 

на мерната склопка (10,101,102,103), н а з н а ч 
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е н   со  тоа, што хранилицата (7) е сместена во 

рамката (8) кој што може да се намести во и 

отстрани од другата комора (6b).  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/13, A 61P 25/00  

(11)  10111   (13) Т1 

(21)  2019/210   (22) 05/03/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)   

(96)  11/08/2017 EP17767933.9 

(97)  23/01/2019 EP3359146 

(73)  Intrabio Ltd Begbroke Science Park 

Begbroke Hill Woodstock Road Begbroke, 

Oxfordshire OX5 1PF, GB 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  STRUPP, Michael 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИЈИ И 

УПОТРЕБИ НАСОЧЕНИ КОН 

ПОРЕМЕТУВАЊАТА НА ЛИЗОЗОМАЛНОТО 

СКЛАДИРАЊЕ 

(57)  1  Aцетил-леуцин, или неговата 

фармацевтски прифатлива сол, за употреба во 

лекување на пореметувањаа на лизозомалното 

складирање (LSD) или еден или повеќето 

симптоми поврзани со  LSD кај субјект на кој 

што му е тоа потребно, при што LSD не е 

Niemann-Pickovо заболување тип  C.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/32, C 12N 9/24, A 61K 39/395  

(11)  10051   (13) Т1 

(21)  2019/479   (22) 03/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB20120001314  26/01/2012  GB 

(96)  25/01/2013 EP13701871.9 

(97)  06/03/2019 EP2806892 

(73)  Immago Biosystems Ltd Teme Place 

Teme Road Cheltenham GL52 6UE, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  CRISPIN, Matthew David Max and 

SCANLAN, Christopher Neil 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПЕВТСКА 

УПОТРЕБА НА АНТИТЕЛА И 

ЕНДОГЛИКОЗИДАЗИ 

(57)  1  Агенс којшто редуцира Fc рецептор 

врзувајќи се со ензиматска деградација на 

антитела на ендоген систем за употреба во 

постапка на лекување на болест, кадешто 

агенсот е ендогликозидаза, протеаза на 

протеин-N-гликаназа и постапката ја зголемува 

терапевтската потенција на антитело, кадешто 

начинот на делување на наведеното антитело 

почива на Fc:FcR интеракција, и кадешто 

постапката содржи чекори на: 

(a) администрација на наведениот агенс кон 

субјект; и дополнително, 

(b) по поставен временски интервал, 

администрација на наведеното антитело кон 

субјектот. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/48, A 61K 39/00, A 61K 39/395  

(11)  10044   (13) Т1 

(21)  2019/481   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 201361864948 P  12/08/2013  US 

(96)  07/08/2014 EP14836725.3 

(97)  03/04/2019 EP3033104 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WARD, Christine; ROSKOS, Lorin; WANG, 

Bing and RAIBLE, Donald 

(54)  МЕТОДИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПРИСИЛЕН 

ЕКСПИРАТОРЕН ВОЛУМЕН КАЈ 

АСТМАТИЧАРИ СО УПОТРЕБА НА 

БЕНРАЛИЗУМАБ 

(57)  1  Ефективна количина на бенрализумаб 

за употреба во метода за третманот на астма 

со зголемување присилен експираторен 

волумен во една секунда (FEV1) кај пациент со 

астма, назначено со тоа, што администрацијата 

го зголемува FEV1 на пациентот, каде што 

бенрализумаб се администрира во доза од 30 

mg еднаш на четири недели за период од 

дванаесет недели и потоа еднаш на секои осум 

недели.  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, C 07F 9/09, A 61K 31/66A 

61K 31/53, A 61P 43/00, A 61P 11/00, A 61P 

35/00  

(11)  10042   (13) Т1 

(21)  2019/482   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  JP 2013267687  25/12/2013  JP 

(96)  22/12/2014 EP14873998.0 

(97)  06/03/2019 EP3088401 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. and 

PRISM Pharma Co., Ltd. 4-6-10 Koishikawa 

Bunkyo-ku Tokyo 112-8088, JP and 4259-3, 

Nagatsuta-cho Midori-ku Yokohama-shi 

Kanagawa 226-8510, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  INOUE Satoshi; YAMAMOTO Yuji and ISO 

Kentaro 

(54)  (6S,9AS)-N-БЕНЗИЛ-6-((4-

ХИДРОКСИФЕНИЛ)МЕТИЛ)-4,7-ДИОКСО-8-((6-

(3-(ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)АЗЕТИДИН-1-

ИЛ)ПИРИДИН-2-ИЛ)МЕТИЛ)-2-(ПРОП-2-ЕН-1-

ИЛ)-ОКТАХИДРО-1H-ПИРАЗИНО(2,1-

C)(1,2,4)ТРИАЗИН-1-КАРБОКСАМИД 

СОЕДИНЕНИЕ 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(1) или негова фармацевтски прифатлива сол: 
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 назначено со тоа, што R1 е C1-6 алкил 

група; R2 и R3 се исти или различни едно од 

друго и секое е водороден атом или C1-6 алкил 

група; X2, X3 и X4 се исти или различни едно од 

друго и секое е водороден атом или халоген 

атом; и X5 е водороден атом или  -P(=O)(OH)2. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 498/04, 

A 61K 31/437, A 61P 35/00  

(11)  10043   (13) Т1 

(21)  2019/483   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 201562185852 P  29/06/2015  US 

(96)  27/06/2016 EP16733459.8 

(97)  03/04/2019 EP3313838 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PIKE, Kurt, Gordon; BARLAAM, Bernard, 

Christophe; HAWKINS, Janet; DE SAVI, 

Christopher; VASBINDER, Melissa, Marie; HIRD, 

Alexander and LAMB, Michelle 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПОЛИЦИКЛИЧЕН АМИД 

КАКО CDK9 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата I:  

   

 

каде што: 

A е C(R5) или N; 

R5 е H, C1-3 алкил, CN или халоген; 

R2 е 3-7 член хетероциклоалкил или 3-7 член 

циклоалкил; 

опционално супституиран со еден до три 

супституенти независно селектирани од групата 

составена од R10, OR10, SR10, S(O)R10, 

S(O)2R10, C(O) R10, C(O)OR10, OC(O) R10, 

OC(O)O R10, NH2, NH R10, N(R10)2, NHC(O)H, 

NHC(O) R10, N R10C(O)H, N R10C(O)R10, 

NHS(O)2 R10, NR10S(O)2R10, NHC(O)OR10, 

NR10C(O)OR10, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR10, 

NHC(O)N(R10)2, NR10C(O)NH2, 
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NR10C(O)NHR10, NR10C(O)N(R10)2, C(O)NH2, 

C(O)NH R10, C(O)N(R10)2, C(O)NHOH, 

C(O)NHOR10, C(O)NHS(O)2R10, 

C(O)NR10S(O)2R10, S(O)2NH2, S(O)2NHR10, 

S(O)2N(R10)2, S(O)2NHC(O)OR10, 

S(O)2NR10C(O)OR10, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, 

NO2, F, Cl, Br и I; каде што една или повеќе 

прстенести CH2 групи може опционално да 

биде заменета од соодветен број на -C(O) 

групи, еден или повеќе прстенести сулфур или 

азот атоми може опционално да се оксидирани 

за да формираат S-оксиди или N-оксиди; 

R10, на секое јавување, е независно 

селектирано од групата составена од 3 до 6 

члена циклоалкил или хетероциклоалкил група, 

C1-6 алкил, -O- C1-6 алкил, C1-6 алкил-O- C1-6 

алкил, NH2, C(O)NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, 

NO2, F, Cl, Br и I; каде што две R10 групи 

заедно со атомите на кои тие се прикачени 

може да формираат 3 до 6 члена циклоалкил 

или хетероциклоалкил група; и секоја 

гореспомената R10 алкил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил група може да е 

дополнително супституирана со еден или два 

супституенти независно селектирани од CN, 

OH, халоген, C1-3 алкил, -O-C1-3 алкил, NH2, 

NH- C1-3 алкил, и NHC(O)-C1-3 алкил. 

R4 е 

  

каде што X и Y заедно со атомите на кој тие се 

прикачени, формираат 5 до 7 член 

хетероциклоалкил прстен кој, како дополнение 

на мостот азот, може да содржи еден или два 

хетероатоми селектирани од N, O, и S , кој 

прстен може да е заситен или делумно заситен; 

каде што една или две прстенести CH2групи 

може опционално да биде заменета од 

соодветен број на -C(O) групи, една или повеќе 

прстенести сулфур или азот атоми може 

опционално да се оксидирани за да формираат 

S-оксиди или N-оксиди и каде што прстенот 

може да е супституиран на прстен јаглерод од 

еден или два R10 супституенти или на прстен 

азот од R12 супституент. 

J е N или CR11; и 

R11 е H, C1-3 алкил; 

R12 е на секое јавување независно 

селектирано од групата составена од 3 до 6 

члена циклоалкил или хетероциклоалкил група, 

C1-6 алкил, C1-6 алкил-O-C1-6 алкил, C(O)NH2, 

C(O)H; каде што R12 алкил, циклоалкил и 

хетероциклоалкил група може да е 

дополнително супституирана со еден или два 

супституенти независно селектирани од CN, 

OH, и халоген, C1-3 алкил, NH2, и NH- C1-3 

алкил, NHC(O)-C1-3 алкил, или фармацевтски 

прифатливи соли на истите. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/713  

(11)  10049   (13) Т1 

(21)  2019/484   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  PCT/CN2011/071107  18/02/2011  --; 

CN201010521948  28/10/2010  CN; 

CN201010521962  28/10/2010  CN; 

CN201010521972  28/10/2010  CN; 

CN201010521975  28/10/2010  CN; 

CN201010521990  28/10/2010  CN; 

CN201010522003  28/10/2010  CN and 

CN201010522005  28/10/2010  CN 

(96)  27/10/2011 EP16188642.9 

(97)  06/03/2019 EP3124610 

(73)  Benitec Biopharma Limited 

F6A/1-15 Barr Street 

Balmain, New South Wales 204AU 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  GRAHAM, Michael Wayne; FRENCH, Peter; 

ZHU, York Yuan Yuan; LU, Yixiang; LI, Tiejun; 

SUN, Yuncheng; TANG, Xiaojun and SHAN, Li 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА ХБВ 

(57)  1  Агенс на РНК интерференција насочена 

со ДНК (ddRNKi) за инхибиција на експресијата 

на една или повеќе целни секвенци во еден или 

повеќе гени на вирус на хепатитис Б (ХБВ), 

(ddRNKi) агенс кој содржи, во насока 5 'до 3': 

прва ефекторна секвенца од најмалку 17 

нуклеотиди; 

втора ефекторна секвенца од најмалку 17 

нуклеотиди; 

секвенца на додаток на втората ефекторна 

секвенца; и 

секвенца на додаток на првата ефекторна 

секвенца; 

 

при што секоја ефекторна секвенца е најмалку 

85% комплементарна со предвидениот 

транскрипт на целната секвенца, при што 

најмалку една од ефекторните секвенци содржи 

кои било 10 или повеќе соседни нуклеотиди на 

секвенцата наведена во SEQ ID NO: 9. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/5585, A 61K 38/28, A 61P 3/10  

(11)  10045   (13) Т1 

(21)  2019/486   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201461990402P  08/05/2014  US 

(96)  04/05/2015 EP15723388.3 

(97)  17/04/2019 EP3140008 

(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)  CHRISTE, Michael Edward and HARDY, 

Thomas Andrew 

(54)  СОСТАВИ НА БРЗО-ДЕЛУВАЧКИ 

ИНСУЛИН  

(57)  1  Фармацевтски состав којшто содржи 

инсулин и трепростинил, кадешто 

концентрацијата на трепростинил е од 0.01 до 

 

има уште 29 патентни барања 

 

(51)  C 07D 239/84, A 61K 31/517, A 61P 31/22 

(11)  10046   (13) Т1 

(21)  2019/487   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20130003120  19/06/2013  -- and 

EP20140165027  16/04/2014  US 

(96)  19/06/2014 EP14732545.0 

(97)  10/04/2019 EP3010891 

(73)  AiCuris Anti-infective Cures GmbH 

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117 Wuppertal , 

DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 
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(72)  SCHWAB, Wilfried; MÄRTENS, Welljanne; 

SCHICKANEDER, Christian; BERWE, Mathias; 

JUNG, Dirk; LIMMERT, Michael; BOTHE, Clemens 

and RINDERMANN, Nicole 

(54)  АМОРФЕН ЛЕТЕРМОВИР И НЕГОВИ 

ЧВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ЗА 

ОРАЛНО ДАВАЊЕ 

(57)  1  Летермовир спрема Формула  (I),  

      

кој е во аморфна состојба, кој се добива со 

постапка на таложење поради изолирање на 

аморфен Летермовир, н а з н а ч е н  с о  т о а , 

ш т о  

опфаќа таложење на спомнатиот аморфен 

Летермовир од растворувачот на вмешливи со 

вода, ацетон или ацетонитрал, во вишок на 

вмешаната вода, пратено со изолирање по пат 

на филтрирање или центрифугурање на 

добиениот Летермовир. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07F 9/656C 07F 9/60, A 61K 31/675, A 

61P 31/04  

(11)  10047   (13) Т1 

(21)  2019/488   (22) 05/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201261661559P  19/06/2012  US 

(96)  19/06/2013 EP13806968.7 

(97)  24/04/2019 EP2861608 

(73)  Debiopharm International SA Forum 

"après-demain" Ch. Messidor 5-7 1006 

Lausanne, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MARFAT, Anthony; COLUCCI, John; 

PARTRIDGE, John, J.; GAREAU, Yves; THERIEN, 

Michel; ZAMBONI, Robert; HAFKIN, Barry and 

ZAGHDANE, Helmi 

(54)  ПРОЛЕК НА ДЕРИВАТИ(E)-N-МЕТИЛ- N-

((3-МЕТИЛБЕНЗОФУРАН-2-ИЛ)МЕТИЛ)-3-(7-

ОКСО-5,6,7,8-ТЕТРАХИДРО-1,8-

НАФТИРИДИН-3-ИЛ)НА АКРИЛАМИД 
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(57)  1  Соединение прикажано со:  

      

и негови фармацевтски прифатлифи соли.  

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/78, B 01D 53/50  

(11)  10048   (13) Т1 

(21)  2019/490   (22) 06/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  CN201710379460  25/05/2017  CN 

(96)  23/06/2017 EP17177645.3 

(97)  24/04/2019 EP3406321 

(73)  Jiangnan Environmental Protection Group 

Inc. Harneys Fiduciary (Cayman) Limited 

4th Floor, Harbour Place 103 South Church 

Street P.O. Box 10240 Grand Cayman, KY 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  XU, Changxiang; LOU, Jing; XU, Xiangjun 

and LUO, Yongying 

(54)  ПРОЦЕС И АПАРАТУРА ЗА 

ДЕСУЛФУРИЗАЦИЈА БАЗИРАН НА 

АМОНИЈАК ПРЕКУ ДОДАВАЊЕ НА 

АМОНИЈАК ВО РАЗЛИЧНИ КОМОРИ 

 

(57)  1  Процес на десулфуризација базиран на 

амонијак преку додавање на амонијак во 

различни комо¬ри, каде што делот за 

оксидација има комора за оксидација и комора 

за мешање на амонијак во ме-ѓусебна течна 

комуникација и апсорбент за амонијак се 

додава во комората за мешање на амонија-кот, 

и 

каде што циклусот на апсорпција-оксидација на 

процесот се состои од течна циркулација 

помеѓу ко¬мо¬рата за оксидација и дел за 

секундарна апсорпција на распрскувањето и 

течна циркулација помеѓу комората за мешање 

на амонијак и дел за примарна апсорпција на 

распрскувањето, и постои кому¬ни¬кација 

помеѓу двете циркулации најмалку преку течна 

комуникација помеѓу комората за оксида¬ци¬ја 

и комората за мешање на амонијакот, и 
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каде што делот за примарна апсорпција на 

распрскувањето се наоѓа нагорно од делот за 

секундарна апсорпција на распрскувањето, во 

однос на протокот на гас кој што треба да се 

третира. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 241/08, C 07D 487/04, C 07D 495/04, 

A 61K 31/4985, A 61P 11/00  

(11)  10052   (13) Т1 

(21)  2019/491   (22) 06/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  IN 2772MU2014  29/08/2014  IN 

(96)  27/08/2015 EP15766935.9 

(97)  27/03/2019 EP3186232 

(73)  Torrent Pharmaceuticals Limited 

Torrent House Off Ashram Road Near Dinesh 

Hall Ahmedabad, Gujarat 380009, IN 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SRIVASTAVA, Sanjay; DESHPANDE, 

Shailesh; DUTT, Chaitanya; TULI, Davindar; RAI, 

Deepak; GJ, Prashant and RODE, Milind 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДАНИЛ УРЕА КОИ 

ШТО ИНХИБИРААТ P38 MAP КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формула (I) 

 

  

 

нивни фармацевтски прифатливи соли и нивни 



 

 

75 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

стереоизомери, атропизомери, конформери, 

тавто-ме¬ри, полиморфи, хидрати, и солвати; 

каде што, 

 

Y е C=O или C(Z’); 

Q е C или N, кога Y е C=O тогаш Q е N; 

Кога Y е C=O, Z е селектиран од водород, -(C1-

C6)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил,-(C3-

C6)цикло¬алкил, -(C1-C3)алкил(C3-

C6)циклоалкил, -(C1-C6)алкил-OH, -(C1-

C6)алкил-SH, -C(O)CH2R4, -(C1-C6) ал¬кил-

NR5R6, -(C1-C6)алкил-арил, -(C1-C6)алкил-

хетероарил,-(C1-C6)алкил-CO2H, -(C1-

C6)алкил-CO2R7, -(C1-C6)алкил-C(O)NR5R6, -

C(O)NR5R6,-CO2R7, -COR7, -(C1-C6)алкил-

OR7, -(C1-C6)алкил-S(O)nR7, -S(O)m-R7, -

S(O)mN(R3)-R7, -S(O)mNR5R6, арил и 

хетероарил, каде што споменатиот арил или 

хетероарил може да биде понатаму 

незадолжително заменет со 1-3 супституенти 

неза¬висно селектирани од R8; 

 

или кога Y е C(Z’), Z и Z’ заедно формираат 5 

или 6 член ароматичен прстенест систем кој 

што има 1 до 3 хетероатоми независно 

селектирани од O, S(O)n или N, а споменатиот 

прстен е незадолжително заменет со 1-3 

супституенти независно селектирани од R8; 

P е цикличен прстен, кој што е селектиран од 

Каде што * ја означува точката на закачување 

за азотот; 

Ra, Rb, и Rc се независно селектирани од 

водород, халоген, -(C1-C6)алкил, разгранет-

(C3-C6)ал¬кил, -(C3-C6)циклоалкил, арил, 

хетероарил, хетероциклик, -(C1-C6)алкил-арил, 

-(C1-C6)алкил-хетероарил, хидроксил, -CF3, -

OCF3, -NO2, -C(O)-(C1-C6)алкил, -C(O)-(C3-

C6)циклоалкил, -C(O)CH2R4, -NR5R6, -

N(R3)C(O)-R7,-N(R3)S(O)m-R7, -N(R3)C(O)-

N(R3)-R7, -N(R3)C(S)N(R3)-R7, -OR7, -CO2H, -

CO2R7,-C(O)-NR5R6, -SH, -S(O)n-R7, -

S(O)mN(R3)-R7, -S(O)m-NR5R6, -CN, -CHO, -

(C1-C6)алкил-R4 и -(C1-C6)алкил-NR5R6, каде 

што секој арил, хетероциклик или хетероарил 

може да биде пона¬та¬му незадолжително 

заменет со 1-3 супституенти независно 

селектирани од халоген, -(C1-C6) алкил, 

разгранет-(C3-C6)алкил, арил, хетероарил, 

хетероциклик, хидроксил, -CF3, -OCF3, -OR7, -

O-(C1-C6)алкил-R8, -NO2, -C(O)-(C1-C6)алкил,-

C(O)CH2R4, -NR5R6, -CO2H, -CO2R7, -

C(O)NR5R6, -N(R3)C(O)-R7, -N(R3)S(O)m-R7, -

SH, -S(O)n-R7, -S(O)mN(R3)-R7, -CN, -CHO, -

(C1-C6)алкил-OR7, -(C1-C6) алкил-халоген и -

(C1-C6)алкил-NR5R6; или кои било два 

супституенти од Ra, Rb, и Rc може да 

фор¬мираат заситен, делумно заситен или 

незаситен моноцикличен прстен, кој што може 

да содржи 0, 2 или 3 прстенести хетероатоми 

селектирани од O, S(O)n или N; 

W е -(CH2)t, -(CH2)mCO или -(CH2)mS(O)m; 

R е селектиран од водород, -(C1-C6)алкил, 

разгранет-(C3-C6)алкил, халоген, -O(C1-

C6)алкил, -CF3, -OCF3 и хидроксил; 

R1 и R2 се независно селектирани од водород, 

хидроксил, -(C1-C3)алкил, разгранет-(C3-

C6)алкил и -(C3-C6)циклоалкил или R1 и R2 

заедно со јаглеродот за кој што тие се 

закачени, формираат    -(C3-C6)циклоалкил 

прстен на спиро начин; 

R3 е независно селектиран од водород, -(C1-

C3)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил и -(C1-C3) 

алкил (C3-C6) циклоалкил, глукуронат; 

R4 е независно селектиран од хидроксил, -SH, -

OR7, -NR5R6, -S(O)n-R7, -S(O)n-(C1-C6)алкил-

CO2(C1-C6)алкил, -S(O)n-(C1-C6)алкил-OH, -

S(O)n-(C1-C6)алкил-CO2H,-N(R3)C(O)-R7, -

N(R3)S(O)m-R7, -O-(C1-C6)алкил-CO2(C1-

C6)алкил, -O-(C1-C6)алкил-OH и -O-(C1-

C6)алкил-CO2H; 

R5 и R6 се независно селектирани од водород, 

-(C1-C6)алкил, разгранет-(C3-C6)алкил, -COR7, 

-C(O)NR5R6, -S(O)mR7, -(C1-C6)алкил-(C3-

C6)циклоалкил, -(C3-C6)циклоалкил, арил и 

хетероарил или R5 и R6 се земени заедно со 

азотот за да формираат 3 до 8 член 
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моноцикличен или 8 до 12 член бицикличен 

хетероцикличен прстен, каде што споменатиот 

моно и бицикличен прс¬тен содржи 0, 2 или 3 

прстенести хетероатоми селектирани од O, 

S(O)n или N и споменатиот прстен е 

незадолжително заменет со 1-3 супституенти 

независно селектирани од R8; 

R7 е независно селектиран од -(C1-C6)алкил, -

(C1-C6)алкил-OH, разгранет-(C3-C6)алкил, -

(C3-C6) циклоалкил, -(C1-C6)алкил-(C3-

C6)циклоалкил, арил и хетероарил; 

R8 е независно селектиран од водород, 

халоген, хидроксил, -CN, -CHO, -NO2,-(C1-

C6)алкил, -(C3-C6)циклоалкил, -(C1-C6)алкил-

(C3-C6)циклоалкил, арил, хетероарил, 

хетероциклик, -C(O)CH2R4, -OR7, -SH, -S(O)n-

R7, -CF3, -OCF3, -CO2H, -COR7,-CO2R7, -

C(O)NR5R6, -S(O)mN(R3)-R7 и -NR5R6, каде 

што споменатиот (C1-C6)алкил, арил, 

хетероциклик и хетероарил може да бидат 

понатаму замене¬ти со 1-3 супституенти 

независно селектирани од R9. 

R9 е независно селектиран од R7, халоген, 

хидроксил, -(C1-C6)алкил-OH, -NO2,-SH, -OR7, -

O(C1-C6)алкил-R4, -OC(O)-R7, -O(C1-C6)алкил-

CO2R7, -O(C1-C6)алкил-CO2H, -O(C1-C6)алкил-

C(O)-NR5R6, -OS(O)m-R7, -CO2R7, -CO2H, -

C(O)-R7, -C(O)-NR5R6, -S(O)n-R7, -S(O)n(C1-

C6)алкил-R4, -S(O)n(C1-C6)ал¬кил-C(O)NR5R6, 

-S(O)n(C1-C6)алкил-CO2R7, -S(O)n(C1-

C6)алкил-CO2H, -NR5R6, -S(O)m-NR5R6, -

N(R3)C(O)-R7,-N(R3)C(O)N(R3)-R7, -

N(R3)C(S)N(R3)-R7, -N(R3)C(O)(C1-C6)алкил-

арил,- N(R3)S(O)m-R7,, OSO3H и O-глукуронат; 

m е 1 или 2; 

n е 0, 1 или 2; 

t е 2 или 3. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/63, C 12N 15/67, A 61K 39/00  

(11)  10053   (13) Т1 

(21)  2019/492   (22) 06/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  WO2012EP00674  15/02/2012  -- 

(96)  15/02/2013 EP16001897.4 

(97)  01/05/2019 EP3178488 

(73)  CureVac AG Paul-Ehrlich-Str. 15 72076 

Tübingen, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Theß, Andreas; Schlake, Thomas and Probst, 

Jochen 

(54)  НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА КОЈАШТО 

СОДРЖИ ИЛИ КОДИРА ХИСТОН СТЕМ-

ЈАМКА И ПОЛИ(A) СЕКВЕНЦА ИЛИ 

ПОЛИАДЕНИЛАЦИОНЕН СИГНАЛ ЗА 

ПОКАЧУВАЊЕ НА ЕКСПРЕСИЈАТА НА 

КОДИРАН ТУМОР АНТИГЕН  

(57)  1  Опрема или опрема од делови којашто 

содржи:  

 

A) нуклеинска киселина којашто содржи или 

кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот 

регион кодира барем еден пептид или протеин, 

којшто содржи туморен антиген NY-ESO-или 

негов фрагмент; 

B) нуклеинска киселина којашто содржи или 

кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот 

регион кодира барем еден пептид или протеин, 

којшто содржи туморен антиген 5T4, или негов 

фрагмент; 

C) нуклеинска киселина којашто содржи или 

кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот 

регион кодира барем еден пептид или протеин, 

којшто содржи туморен антиген сурвивин или 

негов фрагмент; 

D) нуклеинска киселина којашто содржи или 

кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот 

регион кодира барем еден еден пептид или 

протеин, којшто содржи туморен антиген MAGE-

Cили негов фрагмент; и 

E) нуклеинска киселина којашто содржи или 

кодира кодирачки регион, кадешто кодирачкиот 

регион кодира барем еден еден пептид или 

протеин, којшто содржи туморен антиген MAGE-

C2, или негов фрагмент, 

кадешто фрагментот на NY-ESO-5T4, сурвивин, 

MAGE-C1 или MAGE-C2 има должина од барем 

шест аминокиселински остатоци; 

кадешто една нуклеинска киселина A, B, C, D 

или E - од 5’ кон 3’ правец – содржи или кодира   

i)  

a) кодирачкиот регион, 

b) барем една хистон стем-јамка, и  

c) поли(A) секвенца;  

 

или ii)  

a) кодирачкиот регион, 

b) поли(A) секвенца, и 

c) барем една хистон стем-јамка;   

кадешто барем еднa хистон стем-јамка во i) или 

ii) е избрана од следните формули (I) или (II):  

формула (I) (стем-јамка секвенца без стем 

гранични елементи):  

  

                  стем 1                                     јамка                                   

стем 2  

формула (II) (стем-јамка секвенца со стем 

гранични елементи):  

  

         стем 1          стем 1                       јамка                            

стем 2         стем 2 

граничен елемент                                                                          

граничен елемент  

кадешто:  

стем 1 или стем 2 гранични елементи N1-6 е 

последователна секвенца од 1 до 6, особено од 

2 до 6, подобро од 2 до 5, уште подобро од 3 до 

5, најдобро од 4 до 5 или 5 N, кадешто секој N е 

независно еден од друг избран од нуклеотид 

избран од A, U, T, G и C, или негов нуклеотиден 

аналог; 
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стем 1 [N0-2GN3-5] е реверзно комплементарен 

или делумно реверзно комплементарен со 

елемент стем 2, и е последователна секвенца 

од 5 до 7 нуклеотиди;  

кадешто N0-2 е последователна секвенца од 0 

до 2, особено од 0 до подобро од 1 N, кадешто 

секој N е независно еден од друг избран од 

нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов 

нуклеотиден аналог; 

кадешто N3-5 е последователна секвенца од 3 

до 5, особено од 4 до 5, подобро од 4 N, 

кадешто секој N е независно еден од друг 

избран од нуклеотид избран од  A, U, T, G и C 

или негов нуклеотиден аналог  и 

кадешто G е гванозин или негов аналог и може 

опционално да биде заменет со цитидин или 

негов аналог, дава дека неговиот 

комплементарниот нуклеотиден цитидин во 

стем 2 е заменет со гванозин; 

јамка секвенца [N0-4(U/T)N0-4] е лоцирана 

помеѓу елементи стем 1 и стем 2, и е 

последователна секвенца  од 3 до 5 

нуклеотиди, подобро од 4 нуклеотиди; 

кадешто секој N0-4 е независно еден од друг 

последователна секвенца од 0 до 4, особено од 

1 до 3, подобро од 1 до 2 N, кадешто секој N е 

независно еден од друг избран од нуклеотид 

избран од A, U, T, G и C или негов нуклеотиден 

аналог; и 

кадешто U/T претставува уридин или 

опционално тимидин; 

стем 2 [N3-5CN0-2] е реверзно комплементарен 

или делумно реверзно комплементарен со 

елемент стем и е последователна секвенца од 

5 до 7 нуклеотиди; 

кадешто N3-5 е последователна секвенца од 3 

до 5, особено од 4 до 5, подобро од 4 N, 

кадешто секој N е независно еден од друг 

избран од нуклеотид избран од A, U, T, G и C 

или негов нуклеотиден аналог; 

кадешто N0-2 е последователна секвенца од 0 

до 2, особено од 0 до подобро од 1 N, кадешто 

секој N е независно еден од друг избран од 

нуклеотид избран од A, U, T, G и C или негов 

нуклеотиден аналог; и 

кадешто C e цитидин или негов аналог и може 

опционално да биде заменет со гванозин или 

негов аналог којшто обезбедува негов 

комплементарен нуклеотид гванозин во стем 1 

е заменет со цитидин;  

 

кадешто  

стем 1 и стем 2 се способни за базно 

спарување еден со друг формирајќи реверзна 

комплементарна секвенца, кадешто базното 

спарување може да се појави помеѓу стем 1 и 

стем 2, или формирање на делумно реверзна 

комплементарна секвенца кадешто 

некомплетното базно спарување може да се 

појави помеѓу стем 1 и стем 2; и 

кадешто барем една хистон стем-јамка се 

врзува за протеин (SLBP); и  

кадешто секоја нуклеинска киселина A, B, C, D 

или E потоа содржи или кодира поли(C) 

секвенца којашто содржи барем 10 цитидин 

нуклеотиди. 

има уште 20 патентни барања 
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 (51)  C 07J 41/00, C 07J 31/00, A 61K 31/567, A 

61K 31/573, A 61P 5/36  

(11)  10050   (13) Т1 

(21)  2019/495   (22) 10/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  DE102009034362  20/07/2009  DE 

(96)  07/07/2010 EP17176264.4 

(97)  03/04/2019 EP3252069 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Schwede, Wolfgang; Klar, Ulrich; Rotgeri, 

Andrea; Bone, Wilhelm and Möller, Carsten 

(54)  (11.БЕТА.,17.БЕТА.)-17-ХИДРОКСИ-11-[4-

(МЕТИЛСУЛФОНИЛ)ФЕНИЛ]-17-

(ПЕНТАЛФУОРОМЕТИЛ)ЕСТРА-4,9-ДИЕН-3-

ОН ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА 

БОЛЕСТИ 

(57)  1  Соединение (11β, 17β)-17-хидрокси-11-

[4-(метилсулфонил)фенил]-17-

(пентафлуороетил)естра-4,9-диен-3-он 

  

за третманот и профилаксата на болести. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/30, A 61K 47/18, A 61K 47/26, A 

61K 9/08, A 61K 9/19, A 61K 31/537, A 61K 9/00

  

(11)  10054   (13) Т1 

(21)  2019/496   (22) 10/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20130190276  25/10/2013  -- 

(96)  21/10/2014 EP14786915.0 

(97)  08/05/2019 EP3060256 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE 
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(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OLBRICH, Carsten and TRILL, Thomas 

(54)  НОВА СТАБИЛНА ФОРМУЛАЦИЈА 

(57)  1  Имуноконјугат формулација што содржи: 

а. 5 mg/ml MF-T-SPDB-DM4, анти-мезотелин 

имуноконјугат на мајтанзиноид, 

б. 10 mM L-Хистидин, 

ц. 130 mM Глицин, 

д. 5% (w/v) сахароза, и 

е. 0.01% (w/v) полисорбат 80 

 назначено со тоа, што формулацијата е 

пуфериран воден раствор што има pH од 5.5. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  A 61K 9/08, A 61K 39/395  

(11)  10055   (13) Т1 

(21)  2019/497   (22) 10/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201361824523P  17/05/2013  US 

(96)  16/05/2014 EP14727433.6 

(97)  27/03/2019 EP2996720 

(73)  Ablynx NV Technologiepark 21 

9052 Ghent-Zwijnaarde, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MEYVIS, Yves; DE BRABANDERE, 

Veronique; ULRICHTS, Hans; BRIGE, Ann and 

CALLEWAERT, Filip 

(54)  СТАБИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА 

ИМУНОГЛОБУЛИН ЕДИНЕЧНИ ПРОМЕНЛИВИ 

ДОМЕНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Формулација што содржи врзувач на 

фон Вилебранд фактор (vWF), цитратен пуфер, 

сахароза, и Tween-80, назначено со тоа, што: 

(a) vWF врзувачот има концентрација од 10 

mg/mL до 40 mg/mL; 

(б) сахароза има концентрација од 7% (w/v); 

(ц) Tween-80 има концентрација од 0.01% (v/v); 

и 

(д) цитратниот пуфер има концентрација од 20 

mM така што pH на формулацијата е 6.5, и 

каде што наведениот vWF врзувач содржи СЕК 

ИД БР: 1. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07C 229/76  

(11)  10056   (13) Т1 

(21)  2019/498   (22) 10/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201314034851  24/09/2013  US 

(96)  17/06/2014 EP14737441.7 

(97)  05/06/2019 EP3054785 

(73)  Zinpro Corporation 10400 Viking Drive, 

Suite 240 Eden Prairie, MN 55344, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STARK, Peter A. and KENDING, Cory Shawn 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕТИЛЕН ДИАМИН МЕТАЛ 

КОМПЛЕКСИ ЗА ИСПОРАЧУВАЊЕ НА 

ВИСОКО АПСОРБИРАЧКИ МЕТАЛИ ЗА 

ХРАНЕЊЕ НА ЖИВОТНИ  

(57)  1  Постапка на хранливо дополнување на 

диетата кај животни со минерали во трагови, 

којашто содржи: 

хранење на животни со малку, но минерал во 

трагови дополнителна ефективна количина на 

етилен диамин (EDA) метален лиганд со 

формулата: 

 

M (EDA)X, 

 

кадешто M е метал избран од групата 

составена од цинк, железо, бакар и магнезиум, 

EDA е етилен диамин поврзан за металот и X 

претставува хлоридни или сулфатни спротивни 

јони избрани за да се добие неутрален метал 

и/или лиганд. 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/12, C 07K 19/00, C 07K 14/20, C 

12N 15/62, C 12N 15/63, C 12N 1/2C 12P 21/02, 

A 61K 39/40, A 61K 39/39, A 61K 39/02, A 61K 

39/00  

(11)  10057   (13) Т1 

(21)  2019/499   (22) 10/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20140150682  09/01/2014  US 

(96)  09/01/2015 EP15703228.5 

(97)  05/06/2019 EP3092246 

(73)  Valneva Austria GmbH Campus Vienna 

Biocenter 3 1030 Vienna, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LUNDBERG, Urban and SCHÜLER, 

Wolfgang 

(54)  МУТИРАНИ ФРАГМЕНТИ НА OSPA И 

ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ ВО ВРСКА СО ТОА 

(57)  1  Полипептид којшто содржи хибриден C-

завршеток OspA (надворешна површина на 

протеинoт A од Борелија (Borrelia) фрагмент, 

кадешто хибридниот C-завршеток OspA 

фрагмент се состои од правец од N- до C-

завршеток на 
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i) прв OspA дел составен од аминокиселини 

125-176 или аминокиселини 126-175 од OspA 

од Borrelia вид којшто не е соодветен фрагмент 

на B. garinii, вид PBr, со SEQ ID NO: 8, и 

ii) втор OspA дел којшто е составен од  

 

- аминокиселини 176-274 на OspA од B. garinii, 

вид PBr (SEQ ID NO: 8) или 

- аминокиселини 177-274 на OspA од B. garinii, 

вид PBr (SEQ ID NO: 8) или 

- аминокиселини 177-274 на OspA од B. garinii, 

вид PBr (SEQ ID NO: 8) со супституција на 

треонин остаток на аминокиселина 233 со 

пролин остаток, 

 

кадешто вториот OspA фрагмент е мутант и 

цистин-стабилизиран така што се     разликува 

од соодветниот див-тип на секвенца со барем 

супституцијата на дивиот-тип на аминокиселина 

на позиција 182 +/- 3 на SEQ ID NO:8 со 

цистеин и со супституцијата на дивиот-тип на 

аминокиселина на позиција 269 +/- 3 на SEQ ID 

NO: 8 од цистеин и кадешто дисулфидната 

врска помеѓу цистеинот на позиција 182 +/-3 и 

цистеинот на позиција 269 +/-3 од споменатиот 

втор OspA фрагмент е присутен; и 

кадешто нумерирањето на аминокиселините и 

цистеинските супституции е во согласност со 

нумерирањето на соодветните аминокиселини 

од целосна должина OspA на B. burgdorferi s.s., 

вид B31 (SEQ ID NO: 5). 

има уште 15 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07D 487/04, C 12N 5/0789, A 61K 

31/5377, A 61K 31/519, A 61K 35/12, A 61P 7/00

  

(11)  10058   (13) Т1 

(21)  2019/500   (22) 10/06/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US 201261591521 P  27/01/2012  US 

(96)  25/01/2013 EP13740815.9 

(97)  15/05/2019 EP2807165 

(73)  Université de Montréal 2900 Rue Edouard-

Montpetit Montréal, QC H3T 1J4, CA 
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(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  GAREAU, Yves; SAUVAGEAU, Guy; RUEL, 

Réjean; GINGRAS, Stéphane and FARES, Iman 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДО[4,5-B]ИНДОЛ 

И НИВНА УПОТРЕБА ВО ШИРЕЊЕТО НА 

ХЕМАТОПОЕТСКИТЕ СТЕМ КЛЕТКИ 

(57)  1  1. Соединението е со формула IIA, 

формула IIB или формула IIC 

 

  

или негова сол, 

Het е 3 до 7-член хетероцикл, опционално 

супституиран со еден или повеќе R1 или RA; 

R5 и R6 се исти или различни и се секој 

независно L, или се врзуваат заедно со C за да 

формираат 5-член прстен кој опционално 

вклучува еден или повеќе хетероатоми избрани 

од N, O и S, опционално прстенот е 

супституиран со еден или повеќе R1 или RA; 

W е 74) -(N(R1)-L)n-N(R1)R1, 

Или W е 

1) -H, 

2) -халоген, 

3) -OR1, 

4) -L-OH, 

5) -L-OR1, 

6) -SR1, 

7) -CN, 

8) -P(O)(OR1)(OR1), 

9) -NHR1, 

10) -N(R1)R1, 

11) -L-NH2, 

12) -L-NHR1, 

13) -L-N(R1)R1, 

14) -L-SR1, 

15) -L-S(O)R1, 

16) -L-S(O)2R1, 

17) -L-P(O)(OR1)(OR1), 

18) -C(O)OR1, 

19) -C(O)NH2, 

20) -C(O)NHR1, 

21) -C(O)N(R1)R1, 

22) -NHC(O)R1, 

23) -NR1C(O)R1, 

24) -NHC(O)OR1, 

25) -NR1C(O)OR1, 

26) -OC(O)NH2, 

27) -OC(O)NHR1, 

28) -OC(O)N(R1)R1, 

29) -OC(O)R1, 

30) -C(O)R1, 

31) -NHC(O)NH2, 

32) -NHC(O)NHR1, 

33) -NHC(O)N(R1)R1, 

34) -NR1C(O)NH2, 

35) -NR1C(O)NHR1, 

36) -NR1C(O)N(R1)R1, 

37) -NHS(O)2R1, 

38) -NR1S(O)2R1, 

39) -S(O)2NH2, 

40) -S(O)2NHR1, 

41) -S(O)2N(R1)R1, 

42) -S(O)R1, 

43) -S(O)2R1, 

44) -OS(O)2R1, 

45) -S(O)2OR1, 

46) -бензил опционално супституиран со 2 или 

3 RA или R1 супституенти, 

47) -L-хетероарил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за било која или за двете L и 
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хетероарил групите, 

48) -L-хетероциклил опционално супституиран 

со еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за било која или за двете L и 

хетероциклил групите, 

49) -L-арил опционално супституиран со еден 

или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за 

било која или за двете L и арил групи, 

50) -L-NR1(R1), 

51) -L-)2NR1, 

52) -L-(N(R1)-L)n-N(R1)R1, 

53) -L-(N(R1)-L)n - хетероарил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти сврзани за една или за двете L и 

хетероарил групи, 

54) -L-(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти сврзани за една или за двете L и 

хетероциклил групи, 

55) -L-(N(R1)-L)n - арил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти сврзани за една или за двете L и 

арил групи, 

56) -O-L-N(R1)R1, 

57) -O-L- хетероарил опционално супституиран 

со еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за една или за двете L и хетероарил 

групи, 

58) -O-L- хетероциклил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти сврзани за една или за двете L и 

хетероциклил групи, 

59) -O-L- арил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за било која или за двете L и арил 

групи, 

60) -O-L)2-NR 

61) -O-L-(N(R1)-L)n - N(R1)R1, 

62) -O-L-(N(R1)-L)n - хетероарил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти сврзани за една или за двете L и 

хетероарил групи, 

63) -O-L-(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти сврзани за една или двете L и 

хетероциклил групи, 

64) -O-L-(N(R1)-L)n- арил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти, 

65) -S-L- хетероарил опционално супституиран 

со еден или повеќе RA или R1 супституенти, 

66) -S-L- хетероциклил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти, 

67) -S-L- арил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за било која или за двете L и арил 

групи, 

68) -S-L)2NR1, 

69) -S-L-(N(R1)-L)n - N(R1)R1, 

70) -S-L-(N(R1)-L)n - хетероарил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA 

супституенти, 

71) -S-L-(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA 

супституенти, 

72) -S-L-(N(R1)-L)n - арил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA 

супституенти, 

73) -NR1(R1), 

75) -N(R1)L)2-NR1, 

76) -(N(R1)-L)n - N(R1)RA, 

77) -(N(R1)-L)n - хетероарил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти, 

78) -(N(R1)-L)n - хетероциклил опционално 

супституиран со еден или повеќе RA или R1 

супституенти, 

79) -(N(R1)-L)n - арил опционално супституиран 

со еден или повеќе RA или R1 супституенти, 

80) -хетероарил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA супституенти, или 

81) -арил опционално супституиран со еден или 

повеќе RA супституенти, 

и каде што секој супституент е опционално 

сврзан за L групата ако не е веќе присутна, 
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и каде што кога два R1 супституенти се 

присутни на ист азотен атом, тогаш секој R1 

супституент е независно избран од листа на  R1 

вредности опишани подолу, 

и каде што n е цел број еднаков на 0, 2, 3, 4, 

или 5, 

и каде што, кога (R1) и R1 се сврзани за азотен 

атом, опционално тие се сврзуваат заедно со 

азотниот атом за да формираат 3 до 7-член 

прстен кој опционално вклучува еден или 

повеќе други хетероатоми избрани од N, O и S, 

опционално прстенот е супституиран со еден 

или повеќе R1 или RA; 

L е 4) -C3-7 циклоалкил или 1) -C1-6 алкил, 

или L е 

2) -C2-6 алкенил, 

3) -C2-6 алкинил, 

5) -C3-7 циклоалкенил, 

6) хетероциклил, 

7) -C1-6 алкил-C3-7 циклоалкил, 

8) -C1-6 алкил-хетероциклил, 

9) арил, или 

10) хетероарил, 

и каде што алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, циклоалкенил, хетероциклил, арил 

и хетероарил групите се секоја независно 

опционално супституирана со еден или два RA 

супституенти; 

R1 е 

1) -H, 

2) -C1-6 алкил, 

3) -C2-6 алкенил, 

4) -C2-6 алкинил, 

5) -C3-7 циклоалкил, 

6) -C3-7 циклоалкенил, 

7) -C1-5 перфлуориран, 

8) -хетероциклил, 

9) -арил, 

10) -хетероарил, 

11) -бензил, или 

12) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-оксохексахидро-1H-

тиено[3,4-d]имидазол-4-ил]пентаноил, и каде 

што алкил, алкенил, алкинил, циклоалкенил, 

перфлуориран алкил, хетероциклил, арил, 

хетероарил и бензил групите се секоја 

независно опционално супституирани со 2 или 

3 RA или R1 супституенти; 

R2 е 7) бензил опционално супституиран со 2 

или 3 RA или R1 супституенти; или 1) -H, 

Или R2 е 

2) -C1-6 алкил, 

3) -SR1, 

4) -C(O)R1, 

5) -S(O)R1, 

6) -S(O)2R1, 

8) -L-хетероарил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за или една или двете L и хетероарил 

групите, 

9) -L-хетероциклил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA или R1 супституенти 

сврзани за или една или двете L и 

хетероциклил групите, 

10) -L-арил опционално супституиран со еден 

или повеќе RA или R1 супституенти сврзани за 

или една или двете L и арил групите, 

11) -хетероарил опционално супституиран со 

еден или повеќе RA или R1 супституенти, или 

12) -арил опционално супституиран со еден или 

повеќе RA или R1 супституенти, 

и каде што секој супституент е опционално 

сврзан за L група ако таа не е веќе присутна; 

RA е 

1) -халоген, 

2) -CF3, 

3) -OH, 

4) -OR1, 

5) -L-OH, 

6) -L-OR1, 

7) -OCF3, 

8) -SH, 

9) -SR1, 

10) -CN, 

11) -NO2, 

12) -NH2, 

13) -NHR1, 
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14) -NR1R1, 

15) -L-NH2, 

16) -L-NHR1, 

17) -L-NR4R1, 

18) -L-SR1, 

19) -L-S(O)R1, 

20) -L-S(O)2R1, 

21) -C(O)OH, 

22) -C(O)OR1, 

23) -C(O)NH2, 

24) -C(O)NHR1, 

25) -C(O)N(R1)R1, 

26) -NHC(O)R1, 

27) -NR1C(O)R1, 

28) -NHC(O)OR1, 

29) -NR1C(O)OR1, 

30) -OC(O)NH2, 

31) -OC(O)NHR1, 

32) -OC(O)N(R1)R1, 

33) -OC(O)R1, 

34) -C(O)R1, 

35) -NHC(O)NH2, 

36) -NHC(O)NHR1, 

37) -NHC(O)N(R1)R1, 

38) -NR1C(O)NH2, 

39) -NR1C(O)NHR1, 

40) -NR1C(O)N(R1)R1, 

41) -NHS(O)2R1, 

42) -NR1S(O)2R1, 

43) -S(O)2NH2, 

44) -S(O)2NHR1, 

45) -S(O)2N(R1)R1, 

46) -S(O)R1, 

47) -S(O)2R1, 

48) -OS(O)2R1, 

49) -S(O)2OR1, 

50) -бензил, 

51) -N3, или 

52) -C(-N=N-)(CF3), 

и каде што бензил групата е опционално 

супституирана со 2 или 3 RA или R1 

супституенти, под услов да соединението со 

Формула IIA, формула IIB или формула IIC е 

различно од 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/12, A 61K 31/5377, A 61P 35/02, 

A 61P 35/00  

(11)  10028   (13) Т1 

(21)  2019/699   (22) 13/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201261624215P  11/04/2013  US 

(96)  11/04/2013 EP16191716.6 

(97)  19/06/2019 EP3184523 

(73)  Eisai R&D Management Co., Ltd. and 

Epizyme Inc 6-10, Koishikawa-4-chome 

Bunkyo-ku Tokyo 112-8088, JP and 400 

Technology Square, 4th Floor Cambridge,MA 

02139, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HUANG, Kuan-chun; SANDERS, Kristen; 

MATHIEU, Steven; CHANDA, Arani; FANG, Frank; 

KUNTZ, Kevin Wayne and CHOI, Hyeong Wook 

(54)  N-((4,6-ДИМЕТИЛ-2-ОКСО-L,2-

ДИХИДРОПИРИДИН-3-ИЛ)МЕТИЛ)-5-(ЕТИЛ 

(ТЕТРАХИДРО-2H-ПИРАН-4-ИЛ)АМИНО)-4-

МЕТИЛ-4’-(МОРФОЛИНОМЕТИЛ)-[L,1’-

БИФЕНИЛ]-3-КАРБОКСАМИД 

ХИДРОБРОМИД ЗА УПОТРЕБА ВО 

ТРЕТИРАЊЕТО НА КЛЕТОЧНО 

ПРОЛИФЕРАТИВНО ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА 

ХЕМАТОЛОШКИОТ СИСТЕМ 

 

(57)  1  N-((4,6-диметил-2-оксо-1,2-

дихидропиридин-3-ил)метил)-5-(етил 

(тетрахидро-2H-пиран-4-ил)ами¬но)-4-метил-4’-

(морфофинометил)-[1,1’-бифенил]-3-

карбоксамид хидробромид за употреба во 

тре¬ти¬рањето на клеточно пролиферативно 



 

 

87 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

пореметување на хематолошкиот систем.  има уште 22 патентни барања 

 

(51)  B 29C 45/26, B 29C 45/73, B 29L 31/00  

(11)  10035   (13) Т1 

(21)  2019/701   (22) 13/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  15175109.6  02/07/2015  EP 

(96)  02/07/2015 EP15175109.6 

(97)  12/06/2019 EP3112121 

(73)  Gerresheimer Regensburg GmbH  

Kumpfmühler Str.2 Gerresheimer Regensburg 

GmbH , DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Lindner, Sandra; Lingl, Rainer; Bernklau, Otto 

and Heining, Holger 

(54)  “МОДЛА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ СО СИСТЕМ 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА” 

(57)  1  Mодла за инјектирање (1) со шуплина (2) 

за примање на стопен полимер, шуплината (2) 

се состои од прв дел во форма на плоча (2а) и 

повеќе шупливо-цилиндрични втори делови 

(2b2b2) нормално и соседно еден на друг и со 

систем за регулирање на температурата (6), 

што ги комбинира каналите за регулирање на 

телесната температура (7) поделени во 

канални сегменти (7а-7h) за пренесување на 

медиум за регулирање на температурата (8) и 

прва (9а) и втора врска на медиум за 

регулирање на температура (9b),  

најмалку еден прв канален сегмент (7а) 

паралелно со првиот дел (2а) и повеќе втори 

канални сегменти (7b7b2) обезбедени, додека 

сегментите на вторниот канал (7b7b2) се 

поврзани со првиот крај (7b17b21) до првиот 

канален сегмент (7a) и до секој втор крај (7b12, 

7b22) до првиот крај (7c17c21) од третиот 

канален сегмент (7c1,7c2), третиот сегмент на 

канали (7c1 , 7c2) поврзана со вториот крај 

(7c12, 7c22) со сегмент од четвртиот канал (7d) 

што е паралелен до првиот дел (2а), секој втор 

сегмент на каналот (7b1,7b2) и третиот канален 

сегмент (7c7c2), поврзани и наместени барем 

делумно опкружени со еден од вторите делови 

(2b2b2) од шуплината,  

се карактеризира со тоа што централната оска 

на најмалку една четвртина од каналниот 

сегмент (7d) е распоредена подалеку во секој 

случај од централна оска (2b1m, 2b2m) од 

вториот дел (2b2b2) поврзано со него од 

најмалку еден сегмент на првиот канал (7а), 

растојание помеѓу централната оска (2b1m, 

2b2m) од споменатиот втор дел (2b2b2) и 

централната оска на четвртиот канален сегмент 

(7d) поголема од радиусот на четвртиот 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

канален сегмент (7d). има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 12Q 1/18  

(11)  10034   (13) Т1 

(21)  2019/702   (22) 13/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP15195669  20/11/2015  NL and 

EP16152287  21/01/2016  NL 

(96)  17/11/2016 EPA16797886.5 

(97)  22/05/2019 EP3368681 

(73)  Centrient Pharmaceuticals Netherlands 

B.V. Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, 

NL, AN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HANEMAAIJER, Leendert Marinus and 

JAGESAR, Dhiredj Chandre 

(54)  АНАЛИЗА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

АНТИБИОТИЦИ ВО ОТПАД 

(57)  1  Метода за одредување на присуството 

или отсуството на антибиотик во примерок без 

лактоза кој е суштински без лактоза и/или 

содржи помалку од 0.01% (w/w) лактоза што ги 

опфаќа чекорите на: 

 (a) контактирање на наведениот примерок без 

лактоза со средина за анализа која содржи 

микроорганизам, желатинирачки агенс и 

индикатор способен за откривање раст или 

инхибиција на микроорганизмот за да се склоп 

од примерокот без лактоза и средината за 

анализа;  

(б) инкубирање на склопот добиен во чекор (a) 

за временски период што е доволен да порасне 

микроорганизмот во случај да не е присутен 

антибиотик во наведениот примерок без 

лактоза; и  

(ц) детектирање раст или инхибиција на раст на 

микроорганизмот со индикаторот, 

назначено со тоа, што се додава млеко и/или 

млеко во прав во чекор (а).  

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  G 01F 15/06  

(11)  10036   (13) Т1 

(21)  2019/703   (22) 13/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  P T108396  22/04/2015  PT 

(96)  09/12/2015 EP15198611.4 

(97)  05/06/2019 EP3179218 
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(73)  Acail Gas,S.A. Rua da Gesteira de 

Cima,134 e 280 Valrico, 4520-715 Souto VFR, 

PT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PAIS MELO,MARCO ALEXANDRE and 

PINHO ANDRADE,Nuno Vasco 

(54)  ОПРЕМА ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ, МЕРЕЊЕ 

И СПОДЕЛУВАЊЕ НА ФИЗИЧКА ВЕЛИЧИНА 

НА КОНТЕЈНЕР КОЈ СОДРЖИ ТЕЧНОСТ ПОД 

ПРИТИСОК 

(57)  1   Опрема за контролирање, мерење и 

споделување на физичка величина на контејнер 

кој содржи течност под притисок што се состои 

од електромеханички прекинувач (S1), 

контејнер (1), копче за поддршка за дозирање 

(S1.2) што вклучува копче за дозирање (S1.1), 

електронско коло (S1.3) за контрола на 

брзината на проток на течноста во контејнерот 

(1), сензор за притисок (S2) за читање на 

излезниот притисок на течноста во контејнерот 

(1), систем за обработка на податоци (S3) за 

обработка на податоците добиени од 

електромеханичкиот прекинувач (S1) и од 

сензорот за притисок (S2), која се 

карактеризира по тоа што: 

 

- наведеното копче за дозирање (S1.1) се 

состои од: 

- сензорни елементи (S1.1.1), 

- слотови (S1.1.2), 

 

- наведеното електрично коло (S1.3) се состои 

од: 

- кола (S1.3.1) кои вклучуваат контактни точки 

(S1.3.1.1), 

 

- наведеното копче за дозирање (S1.1) е во 

непосредна близина на наведеното електрично 

коло (S1.3), 

 

пришто 

 

- на секоја позиција од наведното копче за 

дозирање (S1.1) одговара избраниот слот 

(S1.1.2) и една позиција од сензорните 

елементи (S1.1.1), 

- секоја комбинација од сензорните елементи 

(S1.1.1) и контактните точки (S1.3.1.1) од колата 

(S1.3.1) од електричното коло (S.1.3) активира 

специфична комбинација на кола (S1.3.1) на 

електронското коло (S1.3), 

- системот за обработка на податоци (S3) ја 

одредува вредноста на стапката на проток 

референтна на активната комбинација од кола 

(S1.3.1) што го сочинуваат електричното коло 

(S1.3). 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/47, A 61K 38/00, A 61P 35/00, A 

61P 27/02  

(11)  10033   (13) Т1 

(21)  2019/705   (22) 14/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20100161685  30/04/2010  -- 

(96)  29/04/2011 EP11716429.3 

(97)  10/07/2019 EP2563400 

(73)  Molecular Partners AG Wagistrasse 14 

8952 Schlieren, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BINZ,Hans Kaspar; FORRER,Patrik and 

STUMPP, Michael Tobias 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ ВРЗУВАЧКИ 

ПРОТЕИНИ КОИШТО ЈА ИНХИБИРААТ 

ИНТЕРАКЦИЈАТА НА VEGF-A РЕЦЕПТОР  

(57)  1  Рекомбинантен врзувачки протеин 

којшто содржи анкирин повторувачки домен и 

полиетилен гликол половина од барем 5 kDa 

молекуларна тежина, кадешто споменатиот 

анкирин повторувачки домен се врзува за 

VEGF-A165 со Kd под 10-9M и го инхибира 

VEGF-A165 врзувањето за VEGFR-2, и кадешто 

споменатиот анкирин повторувачки домен 

соодветствува на аминокиселините од 1 до 126 

на SEQ ID NO:3.   

има уште 14 патентни барања 
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(51)  H 04L 29/08, G 06F 9/50  

(11)  10032   (13) Т1 

(21)  2019/706   (22) 13/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20100187436  13/10/2010  -- 

(96)  13/10/2011 EP11768015.7 

(97)  12/06/2019 EP2628080 

(73)  ParTec Cluster Competence Center GmbH 

Possatstrasse 20 81679 München, DE 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  LIPPERT, Thomas 

(54)  РАСПОРЕД НА КОМПЈУТЕРСКИ 

КЛАСТЕРИ ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ НА 

КОМПЈУТЕРСКА ЗАДАЧА И МЕТОД ЗА 

РАБОТА СО НЕГО 

(57)  1  Распоред на комјутерски кластери за 

процесирање на компјутерска задача, 

распоредот на комјутерски кластери се состои 

од повеќе пресметковни јазли (CN), од кои секој 

пресретнува комуникациска инфраструктура 

(IN), најмалку два од јазлите се така поставени 

заедно да го пресметуваат барем првиот дел 

од пресметковната задача; назначено со тоа 

што распоредот на комјутерски кластери 

понатаму содржи: 

 повеќе засилувачи (В), најмалку еден 

засилувач (В) од повеќето  засилувачи е 

поставен да го пресметува барем вториот 

специфичен  дел од  пресметковната задача 

откако била назначенана во пресметковниот 

јазол,   секој  засилувач (В) ја пресретнува 

комуникациската инфраструктура (IN) и 

 засилувачите имаат процесор 

дизајниран со релативно екстензивна 

 архиметичка логичка единица и 

релативно едноставна контролна компонента 

 во споредба со дизајнот на процесорот 

од пресметковната јазли; и 

 менаџер на ресурси (RM) поставен да ја 

извршува задачата од најмалку еден  засилувач 

(В) од комјутерскиот јазол (CN) за 

пресметување на вториот дел од 

 пресметковната задача, задачата се 

изведува како функција од 

 преддетерминирани метрички задачи, 

каде повеќето од пресметковните јазли и 

повеќето од засилувачите се така поставени да 

процесирањето на пресметковните задачи од 

пресметковните јазли и засилувачи може да 

биде обезбедено на начин ако најмалку  

(i) еден или повеќе пресметковни јазли е 



 

 

92 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

поставен на начин да комуницира со еден или 

повеќе засилувачи од мноштвото од 

засилувачи, 

(ii) еден или повеќе од засилувачите е со 

можност да се подели со повеќе од еден 

пресметковен јазол од мноштвото 

пресметковни јазли, и 

(iii) секој од засилувачите е назначен на 

еден од пресметковните јазли, 

и каде менаџерот на ресурси е поставен да ја 

изведува задачата со користење на 

преддетерминирани метрички задачи за време 

на процесирањето и со изведување на 

динамичка задача од страна на засилувачите 

кон пресметковните јазли во текот на времето 

со 

(i) иницијализација на задачата на стартот 

на процесирањето со користење на 

преддетерминирани метрички задачи, 

(ii) менување на метричката задача, и 

(iii) изведување на нова задача со 

користење на изменета метричка задача за 

време на процесирањето на пресметковната 

задача. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4985, A 61K 9/20, A 61P 11/14  

(11)  10025   (13) Т1 

(21)  2019/709   (22) 14/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201662276237P  08/01/2016  US and 

US201662408921P  17/10/2016  US 

(96)  27/12/2016 EP16819325.8 

(97)  26/06/2019 EP3377064 

(73)  NeRRe Therapeutics Limited Stevenage 

Bioscence Catalyst, Office F25 Incubator 

Building Gunnels Wood Road, Stevenage 

Herts, SG1 2FX, UK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  TROWER, Mike 

(54)  ОРВЕПИТАНТ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

ХРОНИЧНА КАШЛИЦА  

(57)  1  2-(R)-(4-флуоро-2-метил-фенил)-4-(S)-

((8aS)-6-оксо-хексахидро-пироло[1,2-a]-пира-

зин-2-ил)-пиперидин-1-карбоксилна киселина 

[1-(R)-(3,5-бис-трифлуорометил-фенил)-етил]-
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метиламид (орвепитант) или негова 

фармацевтска прифатлива сол за употреба во 

лекувањето на хронична кашлица.   

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 

31/568, A 61P 15/00  

(11)  10039   (13) Т1 

(21)  2019/732   (22) 23/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP05077577  11/11/2005  -- 

(96)  10/11/2006 EP06824238.7 

(97)  05/06/2019 EP1965802 

(73)  EB IP Lybrido B.V. Louis Armstrongweg 

88, 1311 RL Almere, 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)  TUITEN, Jan Johan Adriaan and 

BLOEMERS, Johannes Martinus Maria 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ 

ШТО СОДРЖАТ ТЕСТОСТЕРОН И 

ТАДАЛАФИЛ ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА ЖЕНСКА 

СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА  

(57)  1  Употреба на комбинација на 

тестостерон или негов аналог кој што го има 

истиот вид активност и тадалафил, при 

подготовка на лек за третирање на женска 

сексуална дисфункција, каде што тадала-филот 

се ослободува во исто време како и 

споменатиот тестостерон или негов аналог, и 

каде што спо¬менатиот тестостерон или негов 

аналог е предвиден како сублингвална, буко-

мукоазална или ин¬траназална формулација 

така што максимално серумско ниво на 

тестостерон се добива 1-20 минути по 

примената, така што максималните ефекти на 

тестостеронот или неговиот аналог и 

тадалафилот се преклопуваат.   

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/46, C 07K 16/28, C 07K 16/30, A 

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

(11)  10026   (13) Т1 

(21)  2019/738   (22) 27/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US112323P  07/11/2008  US; US183291P  

02/06/2009  US and US221269P  29/06/2009  US 

(96)  06/11/2009 EP17206868.6 

(97)  24/07/2019 EP3330293 

(73)  Amgen Research (Munich) GmbH, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)   ZUGMAIER, Gerhard  

(54)  ТРЕТМАН НА ПЕДИЈАТРИСКА АКУТНА 

ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕУКЕМИЈА СО 

БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ 

CD3XCD19 

(57)  1  Конструкција на антитело со CD19xCD3 

биспецифичен единечен ланец за употреба во 

метода за третманот, подобрувањето или 

елиминирањето на педијатриска акутна 

лимфобластна леукемија (ALL) кај педијатриски 

пациент со ALL, назначено со тоа, што 

наведениот педијатриски пациент со ALL е 

отпорен на хемотерапија или трансплантација 

на алогени хематопоетски матични клетки 

(HSCT).  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  D 06M 16/00, D 06P 5/15, C 12P 1/04, C 12P 

17/16  

(11)  10040   (13) Т1 

(21)  2019/739   (22) 27/08/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  16723798.1  12/05/2016  EP 

(96)  12/05/2016 EP16723798.1 

(97)  31/07/2019 EP3280811 

(73)  Colorifix Limited, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NUGENT, David Glen Hastie; YARKONI, Orr 

and AJIOKA, James 

(54)  МЕТОДA ЗА БОЕЊЕ ТКАЕНИНА СО 

УПОТРЕБА НА МИКРООРГАНИЗМИ 

(57)  1  Метода за боење супстрат, методата го 

содржи чекорите на:  

а. култивирање микроорганизам што 

произведува боја во присуство на супстрат што 

треба да се обои, и во присуство на средина за 

раст што содржи извор на јаглерод на 

претходно одредена праг концентрација во 

опсегот 10%(v/v) до 90%(v/v), така што 

микроорганизмот е култивиран во контакт со 

супстратот;  

б. лизирање на култивираниот микроорганизам 

да се ослободи боја во контакт со супстратот; и  

ц. фиксирање на ослободената боја на 

супстратот.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  B 01D 15/02, B 01F 17/00, B 01F 13/10, B 

01J 20/16, B 01J 20/14, B 01J 20/06, B 01J 

20/20, C 07C 249/08, C 07C 249/14, C 22B 3/00, 

C 22B 3/12, C 22B 3/24, C 22B 3/26, C 22B 3/30

  

(11)  9960   (13) Т1 

(21)  2019/752   (22) 02/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  FI20155195  20/03/2015  FI 

(96)  18/03/2016 EP16712942.8 

(97)  26/06/2019 EP3271487 

(73)  Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9, 

02230 Espoo, FI 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KABUGO,James Mikonkatu and 

PAATERO,Erkki Merikannontie 

(54)  Третман на деградирани оксимски 

метални екстрактанти во процесни органски 

раствори 

(57)  1  Метод за регенерирање на деградиран 

раствор за органска екстракција на база на 

хидроксиоксим  користен во обновување на 

метали преку течно-течна екстракција, кој го 

содржи чекорот на (a) допирање на растворот 

за органска екстракција со навлажнет 

хидроксиламин или негова сол во неговата 

цврста форма во присутство на цврста алкална 

сол и потоа отстранување на цврстите честички 

од растворот за органска екстракција, и (b) 

пречистување на растворот за органска 

екстракција преку адсорпционо пречистување  

со доведување на споменатиот раствор за 

органска екстракција во допир со адсорпционен 

материјал во цврста форма, при што методот 

се изведува без употреба на катализатор со 

фазен трансфер.    

има уште 20 патентни барања 
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(51)  F 16D 55/226, F 16D 65/095, F 16D 65/00  

(11)  9961   (13) Т1 

(21)  2019/753   (22) 02/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  DE102013016312  04/10/2013  DE 

(96)  01/10/2017 EP14777635.5 

(97)  03/07/2019 EP3052830 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme für 

Nutzfahrzeuge GmbH 80809 München, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  RGUICHI,Abdelaziz; ADAMCZYK,Philipp; 

KLINGNER,Matthias; WERTH,Alehander; 

PESCHEL,Michael and THEIL,Robert 

(54)  ДИСК СОПИРАЧКА И ПОДЛОГА НА 

СОПИРАЧКА ПОСТАВЕНА ЗА ДИСК 

СОПИРАЧКА 

(57)  1  Диск сопирачка (21), во посебна 

лизгачка сопирачка - диск, со позитивно 

фиксиран адаптер (1) кој има два пара 

адаптерски цефки (7R, 8R, 7Z, 8Z) со помош на 

кои реакцијата на држачот на сопирачката (22) 

и рампата на сопирачките (23) на рамката на 

апликацијата, се потпира на сопирачката (24) 

која е претставена со затегнувачи, (25, 26) и со 

задниот дел на калиперот на сопирачката (27) и 

механизмот за примена, при што растојанието 

помеѓу цефките на адаптерот (7R, 8R) кои 

содржат подлога за сопирање од страната на 

реакцијата (22) е поголема од растојанието 

помеѓу роговите на адаптерот (7Z, 8Z) коишто 

содржат подлога за сопирање (23), со тоа што 

волуменот на подлогата за сопирачките од 

страната на реакцијата (22) е поголем од 

волуменот на вметнатата - странична подлога 

за сопирачките (23).  

има уште 10 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/28, C 07K 14/72  

(11)  9962   (13) Т1 

(21)  2019/759   (22) 04/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US203569P  23/12/2008  US and 

US264622P  25/11/2009  US 

(96)  18/12/2009 EPA16199717.6 

(97)  17/07/2019 EP3184546 

(73)  Amgen Inc., US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  King, Chadwick T.; BRANKOW, David W.; 

HU, Shaw-Fen Sylvia; LU, Hsieng Sen; SHI, 

Licheng; XU, Cen; BOONE, Thomas Charles and 

GEGG, Colin V., Jr. 

(54)  АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА 

ЧОВЕЧКИ CGRP РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Моноклонално антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент кој што се врзува 

за човечки CGRP рецептор, наведениот 

човечки CGRP рецептор вклучува човечки 

CRLR полипептид и човечки RAMP1 

полипептид,  

каде што моноклоналното антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент се врзува за 

епитоп формиран од амино киселински 

остатоци и од CRLR и од RAMP1 полипептиди, 

и 

каде што моноклоналното антитело или негов 

антиген-врзувачки фрагмент се натпреварува 

за врзување на човечки CGRP рецептор со 

референтно антитело, наведеното референтно 

антитело содржи (i) променлив регион на тежок 

ланец што содржи секвенца селектирана од 

групата составена од СЕК ИД БРи: 16163, 164, 

166, и 168; и (ii) променлив регион на лесен 

ланец што содржи секвенца селектирана од 

групата составена од: 140, 143, 146, 148, и 150. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/24, C 12N 15/70, C 12N 9/48, C 

12P 21/02  

(11)  9963   (13) Т1 

(21)  2019/761   (22) 04/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB20100000590  14/01/2010  GB 

(96)  13/01/2011 EP11700144.6 

(97)  17/07/2019 EP2523975 

(73)  UCB Biopharma SPRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ELLIS, Mark and HUMPHREYS, David, Paul 

IPD 

(54)  ВИД НА БАКТЕРИСКИ ДОМАЌИН 

КОЈШТО СОДРЖИ МУТИРАН SPR ГЕН И ДИВ-

ТИП НА TSP ГЕН  

(57)  1  Постапка за добивање на 

рекомбинантен протеин од интерес којашто 

содржи култивирање на рекомбинантна грам-

негативна бактериска клетка во медиум на 

култура под услови ефективни за изразување 

на рекомбинантниот протеин од интерес и 

обновување на рекомбинантниот протеин од 

интерес од периплазмата на рекомбинантна 

грам-негативна бактериска клетка и/или медиум 

на култура, се карактеризира со тоа што 

рекомбинантната грам-негативна бактериска 

клетка содржи 

 

(a) мутиран spr ген којшто кодира мутиран spr 

протеин способен за потиснување на 

фенотипот на клетка којашто содржи мутиран 

Tsp ген кадешто мутираниот spr ген кодира spr 

протеин којшто има мутација на аминокиселина 

H145 во согласност со аминокиселинската 

секвенца од SEQ ID NO: 2и 

(b) не-рекомбинантен див-тип на хромозомален 

Tsp ген,  

 

кадешто клетката е изогенична на див-тип на E. 

coli клетка со исклучок на мутираниот spr ген. 

има уште 12 патентни барања 
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 (51)  B 01D 53/94, B 01J 23/42, B 01J 23/44, F 

01N 3/10, F 01N 3/20  

(11)  9964   (13) Т1 

(21)  2019/762   (22) 05/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  17154563.5  03/02/2017  EP 

(96)  03/02/2017 EP17154563.5 

(97)  26/06/2019 EP3357558 

(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)  REITH,Christoph; FREDERICH,Brigit and 

HENGST,Christoph 

(54)  КАТАЛИЗАТОР ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ 

ИЗДУВНИ ГАСОВИ ОД ДИЗЕЛ МОТОРИ 

(57)  1   Каталитички конвертер, кој има труп на 

носач со должина L кој се издолжува помеѓу 

лице на прв крај a и лице на втор крај b, и 

содржи зони A, B и C на каталитички-активни 

материјали со различен состав распоредени на 

трупот на носачот, каде 

- зоната на материјали A содржи платина, 

или платина и паладиум, во сооднос на тежина 

Pt:Pd ≥ и се издолжува, започнувајќи од лицето 

на крајот a или започнувајќи од лицето на 

крајот b, повеќе од 70 до 100 % од должината L, 

и 

- зоната на материјали B содржи 

паладиум, или платина и паладиум, и се 

издолжува од лицето на крајот b за дел од 

должината L, и 

- зоната на материјали C содржи SCR-

активен материјал, и се издолжува од лицето 

на крајот a за дел од должината L, 

 каде зоната на материјали C е 

распоредена над зоната на материјали A. 

има уште 18 патентни барања 
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 (51)  A 61K 31/337, A 61K 47/10, A 61K 47/26, A 

61K 47/32, A 61K 9/10, A 61K 9/19, A 61K 9/50, 

A 61K 9/5A 61P 35/00  

(11)  9965   (13) Т1 

(21)  2019/763   (22) 06/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201161570735P  14/12/2011  US 

(96)  13/12/2012 EP12858155.0 

(97)  03/07/2019 EP2790675 

(73)  Abraxis BioScience, LLC, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  FOSS, Willard and SHINDE, Rajesh 

(54)  УПОТРЕБА НА ПОЛИМЕРНИ 

ЕКСЦИПИЕНСИ ЗА ЛИОФИЛИЗАЦИЈА 

ИЛИ ЗАМРЗНУВАЊЕ НА ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1  Метод за подготовка на лиофилизиран 

или замрзнат препарат со состав кој што 

содржи цврсти честички кои што содржат лек, 

каде што честичките се обложени со 

полиетилен гликол, при што методот се состои 

од додавање на поливинил алкохол и сахароза 

на воден состав кој што ги содр¬жи честичките 

и го лиофилизира или замрзнува водениот 

состав, 

каде што поливинил алкохолот е 13K до 31K; 

каде што обложувањето со полиетилен гликол 

се состои од:  

(i) полиетилен гликол ковалентно закачен за 

површината на честичката, 

(ii) полиетилен гликол врзан за површината на 

честичките со хидрофобни или 

наелектри¬зи¬ра¬ни интеракции, 

(iii) полиетилен гликол кој што е една од 

структурните компоненти на честичките, или 

(iv) полиетилен гликол кој што е дел од 

кополимер кој што го формира јадрото на 

струк¬тур¬ната компонента на честичките; 

и 

каде што поливинил алкохолот вклучува:  

(i) поливинил алкохол, 

(ii) делумно хидролизиран поливинил алкохол, 

(iii) мешавини кои што содржат делумно 

хидролизиран поливинил алкохол, 

(iv) поливинил алкохол содржан во кополимер, 

каде што поливинил алкохолната компо¬нента 

во кополимерот е повеќе од околу 50% (w/w), 

(v) поливинил алкохол-PVP кополимер или 

поливинил алкохол-полиетилен гликол 

копо¬ли¬мер, каде што поливинил алкохолната 

компонента во кополимерот е повеќе од околу 

50% (w/w), или 

(vi) кополимери на поливинил алкохол со 

метилметакрилат и/или алкени. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  E 04B 1/343, E 04B 1/348, E 04B 1/35, E 

04B 1/4E 04B 1/98, E 04C 3/34, E 04H 5/02, E 

04H 9/02, F 16F 15/04  

(11)  9966   (13) Т1 

(21)  2019/764   (22) 06/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20140200301  24/12/2014  EP 

(96)  23/12/2015 EP15817390.6 

(97)  19/06/2019 EP3237707 

(73)  RV Lizenz AG Alte Steinhauserstrasse 1 

6330 Cham, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  RÜDLINGER,Mikael 

(54)  МОДУЛАРЕН ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ И 

МОНТАЖЕН ПРИБОР ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА  

МОДУЛАРЕН ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТ 

(57)  1  Модуларен градежен објект (1), особено 

модуларен индустриски градежен објект, со 

повеќе квадарски обликувани модули  (20, 20a, 

40, 40a, 40b, 40c) објекти, кои се распоредени 

во две или повеќе етажни слоеви наредени 

еден врз друг; при што тиа модули опфаќаат 

носечка структура (78) со  точки за 

прицврстување  (24, 24', 44, 44'); тие 

прицврстни точки  се предвидени за 
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поврзување на едниот модул со соодветно 

прицврстни точки на соседни модули над  и/или 

под легнати етажи;  

модули (20, 40) на  еднате етажа се 

функционално изменлив поврзани со соседните 

модули (40, 20) над и/или  под  легната етажа 

во хоризонтална  рамна  (x-y) (24, 24', 64, 44, 

44');  

предвиден е најмалку еден уред (62, 70, 80) за 

обезбедување на затезна сила со затезениот 

елемент (62), на кој може да се делува со сила 

на затегнување по должината на вертикалата 

(z) со најдолна етажа на модул (40a) одн. со 

темелен блок (6) спроти  најгорните етажн на  

модул (40c), така што модулите помеѓу  

спомнатата  најдолна етажа и спомнатите 

најгорна етежа со соседните модули (40, 20) 

над  и/или долу легнати етажа по должината на  

вертикалата (z) на прицврстни точки присилно 

споени  притиснати  еден врз друг и така 

фиксирани ;  

на горната страна (22, 42) на носечка структура 

(78)  на модули (20, 20a, 40) респоредено се три 

или повеќе подприрачки елементи  (24', 44'), кои 

ја дефинираат првата рамна, и на горната 

страна спроти долната страна  (241) на носечка 

структура, распоредени се три или повеќе 

подпирачки елементи (24, 44), кои ја 

дефинираат втората рамна паралелно на 

првата рамна;  

при што подпирачки елементи служат како 

прицврсни точки  на тиа  модули;  

понекогаш еден подпирачки елемент на горната 

страна и еден подпирачки елемент на долната 

страна формираат пар и се распоредени во 

линија еден со друг по долж на права линија 

паралелни со нормалите на рамни;  

и двата еден спрема друг свртени потпорачки 

елементи (24, 24', 44, 44') двете еден кон друг 

гранични модули (20, 20a, 40) на соседни 

етажи, се поврзани се со врзен елемент (64);  

назначено со тоа, што  

спомнатиот подпирачки елементи  (24, 24', 44, 

44') ја опфаќаат конична  површина (25, 25' 45, 

45'); и врзувачки елемент (64) опфаќа облик  на 

двојна купа или двојно порубена купа, и 

понекогаш купата одн. порубена купа на 

врзаниот елемент се наоѓа во коничен прифат 

на еден од двата потпирачки елементи и 

налегнува директно  поравната врз него. 

има уште 12 патентни барања 
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(11)  9967   (13) Т1 

(21)  2019/765   (22) 06/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  DE201610203609  04/03/2016  DE 

(96)  03/03/2017 EP17708785.5 

(97)  07/08/2019 EP3423286 

(73)  Bundesdruckerei GmbH and 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 

das Bundesministerium des Innern, vertreten 

durch das Bundeskriminalamt 

Kommandantenstraße 18 10969 Berlin,  DE and 

Thaerstraße 11 65193 Wiesbaden, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје 

(72)  ZERNICEK, Simone; BOSIEN, Andreas; 

KNEBEL, Michael; LEOPOLD, André; SEIDEL, 

Uwe and SCHNEIDER, Ulrich 

(54)  БЕЗБЕДНОСЕН  ПРЕДМЕТ СО 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СТАТИЧКА И 

ДИНАМИЧКА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОЗОРИ И 

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Сигурносен предмет (1) сo рамно 

проширено тело (10) на документ, кој опфаќа 

горна страна (11) и  спротивна  долна страна 

(12), при што се, формиран  на или во горната 

страна (11) на тело (10) на документ, содржи 

низ  (300)  микро леќи, а во телото на 

документот  се наоѓа првата  информација (410) 

означена со ласер, која зависи од насока на 

детекција, и се однесува на првите 

иреверзибилни промени на материјал во телото 

на на документ, при што оптичка 

детектабилност со помош на низ (300) на микро 

леќи кои зависат од смерот на детекција, при 

што тело (10) на  документ  опфаќа оддел (270) 

за надзор, тело (10) на документ опфаќа, 

помеѓу горната страна (11) и долната страна 

(12) на тело (10) на документ, слој на 

материјали кој е прозирен  или непрозирен по 

волумен, и опфаќа, покрај одделот (270) за 

надзор, и прозорски оддел  (280), во кој телото 

(10) на документ се формира од материјал 

провиден по волумен  помеѓу горната страна 

(11) и долната страна (12)  на тело (10) на 

документ, а низ (300) на микро леќи  се 

проширува најмалку над  делот на 

прозорскиоот оддел (280) како и најмалку  над 

делот на одделот  (270) за надзор, што ја 
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опфаќа границата  (290) одделок помеѓу оддел  

(270) за надзор и на прозорски оддел (280), а 

исто така  и првата информација (410) 

обележена со ласер и  зависна од насока на 

детекција која се  формира делумно во одделот 

(270) за надзор и  делумно во прозорскиот 

оддел (280), и, покрај тоа , во прозорскиот 

оддел (280)  се чува статичка  втора 

информација (420) обележено со ласер која се 

однесува на  други иреверзибилни промени на 

материјал во телото (10)  на документ, при што 

втората информација (420) може оптички да се 

детектира со помош на низ (300) на микро леќи  

или во горната страна (11) тело (10),  како и 

преку долната  страна (12) тело (10) на 

документ , како статичка информација.   

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 35/02, A 61K 39/395  

(11)  10037   (13) Т1 

(21)  2019/767   (22) 10/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201461955663P  19/03/2014  US; 

US201461981641P  18/04/2014  US; 

US201462007385P  03/06/2014  US and 

US201462033460P  05/08/2014  US 

(96)  18/03/2015 EP15714116.9 

(97)  04/09/2019 EP3119808 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

1059US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DAVIS,Samuel; SMITH,Eric; 

VARGHESE,Bindu; KIRSHNER,Jessica R. and 

THURSTON,Gavin 

(54)  СОСТАВИ НА АНТИТЕЛА ЗА ТРЕТМАН 

НА ТУМОР 

 

(57)  1  Биспецифично антитело за употреба во 

третирање или подобрување на В клеточен 

канцер во субјект, каде што биспецифичното 

антитело содржи прв антиген-врзувачки домен 

кој врзува човечки CD3, втор антиген-врзувачки 

домен кој врзува човечки CD20, и химеричен Fc 

домен врзан за секој од првите и вторите 

антиген-врзувачки домени, кадешто 

химеричниот Fc домен содржи: 

(а) човечки IgG1 или човечки IgG4 горно 

зглобна аминокиселинска секвенца од позиции 

216 до 227 (ЕУ нумерирање); 

(б) човечки IgG2 ниско зглобна 

аминокиселинска секвенца содржејќи 

PCPAPPVA (SEQ ID NO: 52) од позиции 228 до 

236 (ЕУ нумерирање); 

(в) човечки IgG1 CH1 домен и човечки IgG1 CH3 
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домен, или човечки IgG4 CHI домен и човечки 

IgG4 CH3 домен; и  

(г) човечки IgG4 CH2 домен аминокиселинска 

секвенца од позиции 237 до 340 (ЕУ 

нумерирање); 

каде што биспецифичното антитело покажува 

повисок афинитет на врзување за човечки 

покажува малку или не забележлив врзувачки 

како што е измерен на површинска 

плазмонична резонантна анализа. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 12N 5/07C 12N 5/073, C 12N 5/02, C 12P 

21/02, A 61K 35/39  

(11)  10038   (13) Т1 

(21)  2019/768   (22) 10/09/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201261640366P  30/04/2012  US 

(96)  30/04/2013 EP13784648.1 

(97)  19/06/2019 EP2844739 

(73)  University Health Network 101 College 

Street Suite 150 Toronto,Ontario M5G 1L7, CA 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KELLER,Gordon; NASTRO,Maria Cristina; 

HOLTZINGER,Audrey and SARANGI,Farida 

(54)  ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА 

ГЕНЕРИРАЊЕ НА ПАНКРЕАСНИ 

ПРОГЕНИТОРИ И ФУНКЦИОНАЛНИ БЕТА 

КЛЕТКИ ОД hPSCs 

(57)  1  Постапка за добивање на NKX6-1+ 

панкреасни прогенитор клетки од 

ендодермална клеточна популација, постапката 

којашто содржи ендодермална клеточна 

популација, со комбинација од 1) барем една 

EGF компонента избрана од EGF, активен 

коњугат на EGF и активен фрагмент на EGF; и 

2) никотинамид или негова сол за да се 

индуцира диференцијатата на барем еден дел 

од ендодермалната клеточна популација во 

NKX6-1+ панкреасните прогенитор клетки.  

има уште 11 патентни барања 
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 (51)  C 04B 28/10, B 09B 3/00, B 28B 7/44  

(11)  10031   (13) Т1 

(21)  2019/906   (22) 24/10/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  11186798  26/10/2011  EP 

(96)  26/10/2012 EP12780182.7 

(97)  02/10/2019 EP2771305 

(73)  Carbstone Innovation NV Henry Fordlaan 

84 3600 Genk, BE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  VAN MECHELEN, Dirk; 

QUAGHEBEUR,Mieke and NIELSEN,Peter 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СВРЗАН 

ПРЕДМЕТ КОЈ ШТО СОДРЖИ ПОД 

ПРИТИСОК ОБЛИКУВАН,КАРБОНИЗИРАН 

ЗРНЕСТ МАТЕРИЈАЛ 

(57)  1  . Метод за производство на сврзан 

предмет со обликување под притисок и со 

карбонизирање на зрнест материјал кој што 

може да се карбонизира, што се карактеризира 

со тоа што зрнестиот материјал се става во 

калап, се доведува во контакт во споменатиот 

калап со гас кој што содржи најмалку 1 vol.% 

јаглероден диоксид и последователно е 

обликуван под притисок во споменатиот калап 

под притисок на набивање од најмалку  25 Mpa 

во присуство на споменатиот гас така што може 

да се карбонизира за време на споменатиот 

чекор на обликување под притисок, каде што 

споменатиот зрнест материјал содржи згура од 

процеси за производство на метал , згура од 

производството на фосфор, пепел од дното и / 

или летечка (истисната) пепел, при што 

зрнестиот материјал пожелно содржи згура од 

челик, особено згура од не'рѓосувачки челик.  

има уште 16 патентни барања 
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(51)  A 01G 13/10, A 01K 67/033, A 01M 99/00  

(11)  10030   (13) Т1 

(21)  2019/927   (22) 30/10/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201221900  05/12/2012  GB 

(96)  31/10/2013 EPA13791760.5 

(97)  25/09/2019 EP2928289 

(73)  BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED 

Telstar Nursery, Holland Road, Little Clacton, 

Essex CO16 9QG, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BAXTER, Ian; STEPMAN, Ward; EEKHOFF, 

Dennis; VAN DIEMEN, Bas and WALKER, Phil 

(54)  СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КОРИСНИ 

ИНСЕКТИ ИЛИ ГРИЊИ 

(57)  1  Систем погоден за обезбедување 

корисни инсекти или грињи во заштитена 

обработлива земјоделска околина, што содржи 

носечка лента (8) и мнозинство на значително 

рамни кесички (10) спроведени на лентата (8), 

назначено со тоа, што секоја кесичка (10) 

содржи преграда за распоредување (2) за 

корисни инсекти или грињи и прва дупка за 

излегување (6) на една страна од преградата и 

втора дупка за излегување (6) така што инсекти 

или грињи може да излезат и да бидат 

распоредени во заштитената обработлива 

земјоделска околина, каде што положбата на 

втората дупка за излегување (6) ја пресликува 

положбата на првата дупка за излегување (6) 

на спротивна странично лице на кесичката (10), 

и каде што кесичките (10) се распоредени долж 

носечката лента (8) во регуларно раздвоен 

распоред наведеното раздвојување е во 

опсегот од 10см до 90см; и каде што носечката 

лента (8) е со должина во опсегот од 10м до 

200м.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 495/04, A 61K 31/4365, A 61P 35/00 

(11)  9958   (13) Т1 

(21)  2019/929   (22) 30/10/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20150382433  27/08/2015  EP and 

20150382615  11/12/2015  EP 

(96)  22/08/2016 EP16757513.3 

(97)  09/10/2019 EP3341379 

(73)  Eli Lilly and Company Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, indiana 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GUO, Deqi; MADER, Mary Margaret; 

RODRIGUEZ, Michael John; 

DOMINGUEZ,Esteban; NGUYEN, Anh-Quan 

Hannah; DEL PRADO, Miriam Filadelfa; RICHETT, 

Michael Enrico; YIP, Yvonne Yee Mai and YU, 

Kuo-Long 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА EZH2 

(57)  1   Соединение со формулата:  

  

кадешто:  

X е -CH2-или-CH2-CH2-; 

Y’ е -NR4R5, -CH(CH3)-циклохексил-4-ил-N-

метил-N-метоксиетил, или-CH(CH3)-циклохекс-

4-ил-азетидин-1-ил  

кадешто азетидинот-1-ил е опционално 

супституиран со метокси, 2-пропокси, 

метоксиметил, метоксиетокси, 

циклопропилокси, циклопропилметокси, 

пиразоил, метилпиразоил, триазоил, 

пиролидинил, тетрахидрофуранилокси, или 

морфолинил; 

R4 е циклохекс-4-ил супституиран со N-метил-

N-метоксиетиламино, N-метил-N-

циклопропиламино или азетидин- 1-ил кадешто 

азетидинот-1-ил е супституиран со метокси, 

етокси, метоксиетокси, циклопропилокси, или 

пиразоил;  
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R5 е метил или етил; и 

R6 е метил или хлоро; или негова 

фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 23 патентни барања 

 

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

(11)  9959   (13) Т1 

(21)  2019/932   (22) 31/10/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  21803109P  17/06/2009  US 

(96)  17/06/2010 EP18185820.0 

(97)  09/10/2019 EP3449926 

(73)  Biogen MA Inc. and COLD SPRING 

HARBOR LABORATORY 225 Binney Street 

Cambridge, MA 02142 , US and Box 100, One 

Bungtown Road Cold Spring Harbor, NY 11724  

, 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)  BENNETT, C. Frank; HUNG, Gene; RIGO, 

Frank; KRAINER, Adrian R.; HUA, Yimin; 

SHIHABUDDIN, Lamya; CHENG, Seng H.; 

KLINGER, Katherine W. and PASSINI, Marco  

(54)  СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА МОДУЛАЦИЈА 

НА SMN2 СПОЈУВАЊЕ КАЈ СУБЈЕКТ 

(57)  1  Фармацевтски состав за употреба при 

третирање на човечки субјект кој што има  

спинална мускулна атрофија (SMA), каде што 

фармацевтскиот состав се дава во 

цереброспиналниот флу¬ид во интратекалниот 

простор на човечкиот субјект, а 

фармацевтскиот состав содржи (i) антисенс 

соединение кое што содржи антисенс 

олигонуклеотид кој што е комплементарен на 

интрон 7 на  pre-mRNA кој што кодира човечки 

SMN2 и (ii) фармацевтски прифатлив дилуент 

или носител, каде што антисенс 

олигонуклеотидот има нуклеобазна низа која 

што се состои од нуклеобазната низа НИЗА ИД 

БР: каде што секој нуклеозид на антисенс 

олигонуклеотидот содржи модифицирана 

шеќерна половина, каде што секоја модифици-

рана шеќерна половина е 2'-O- метоксиетил 

шеќерна половина и каде што секоја 

интернуклеозидна вр¬с¬ка е фосфоротиоатна 

врска. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  G 21B 1/15, G 21B 1/05  

(11)  9968   (13) Т1 

(21)  2019/933   (22) 31/10/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201361881874P  24/09/2013  US and 

201462001583P  21/05/2014  US 

(96)  24/09/2014 EP17206509.6 

(97)  23/10/2019 EP3312843 

(73)  TAE Technologies, Inc. 19631 Pauling 

Foothill Ranch, CA 92610, US 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  TUSZEWSKI, Michel; SMIRNOV, Artem; 

BINDERBAUER,Michl and PUTVINSKI, Sergej 

(54)  СИСТЕМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И 

ОДРЖУВАЊЕ НА "FRC" СО ВИСОКИ 

ПЕРФОРМАНСИ 

(57)  1  1. Систем за генерирање и одржување 

магнетно поле со конфигурација на обратно 

поставено поле (FRC) кој се состои од 

затворена комора (100), први и втор 

дијаметрално спротивни делови за формирање 

(200) споени со затворена комора (100), прв и 

втор пренасочувач (300) споени со првиот и 

вториот дел за формирање (200), еден или 

повеќе множества плазма пиштоли (350), една 

или повеќе поларизирачки електроди и прв и 

втор огледално поставени приклучоци (440), 

каде што множеството плазма пиштоли (350) 

вклучува прв и втор аксијално поставени 

плазма пиштоли (350) оперативно споени со 

првиот и вториот пренасочувач (300), првиот и 

вториот дел за формирање (200) и затворената 

комора (100), каде што една или повеќе 

поларизирачки електроди се позиционирани во 

една или повеќе затворени комори (100), 

првиот и вториот дел за формирање (200) и 

првиот и вториот пренасочувач (300), и каде 

што првиот и вториот огледално поставени 

приклучоци (440) се позиционирани меѓу првиот 

и вториот дел за формирање (200) и првиот и 

вториот пренасочувач (300), систем за гетери 

(800) споен со затворената комора (100) и 

првиот и вториот пренасочувач (300), 

множество инјектори на снопови со неутрални 

атоми (600, 615) споени со затворената комора 

(100) во непосредна близина на средината на 

затворената комора, и магнетен систем (410) 

кој се состои од множество квази-dc калеми 

(432, 434, 436 и (444) позиционирани околу 

затворената комора (100), првиот и вториот дел 

за формирање (200), и првиот и вториот 

пренасочувач (300), прв и втор комплет од 

огледално поставени квази-dc калеми (432, 434, 

436 и 444) позиционирани меѓу затворената 

комора (100) и првиот и вториот дел за 

формирање (200), карактеристични по тоа што 

множеството инјектори на снопови со 

неутрални атоми (600, 615) се ориентирани кон 

инјектирање снопови со неутрални атоми кон 

централната рамнина под агол кој се движи 

меѓу 15° - 25° помалку од нормалното, до 

лонгитудинална оска на затворената комора, 

каде што системот е конфигуриран така што 

откако системот ќе формира FRC за плазма во 

затворената комора, плазмата на FRC се 

одржува во распореден однос со затворената 

комора и на или околу константна вредност без 

распаѓање, додека сноповите на брзи 

неутрални атоми се инјектираат од множество 

инјектори на неутрални снопови во плазма во 

FRC под агол кој се движи од 15° до 25° 

помалку од нормалното кон лонгитудиналната 

оска на затворената комора и кон централната 

рамнина на затворената комора.   

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 29/00, A 

61P 19/02  

(11)  10110   (13) Т1 

(21)  2019/934   (22) 31/10/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201410617808  05/11/2014  CN 

(96)  09/10/2015 EP15857844.3 

(97)  02/10/2019 EP3216790 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang, Jiangsu 222047, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SUN,Piaoyang; WU, Guaili; ZHANG, 

Quanliang; CHEN, Yongjiang and SHEN, Lingjia 

(54)  КРИСТАЛНА ФОРМА НА ЈАК КИНАЗЕН 

ИНХИБИТОР НА БИСУЛФАТ И НЕГОВА 

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Кристална форма II на (3aR,5s,6aS)-N-

(3-метоксил-1,2,4-тиадиазол-5-ил)-5-(метил(7H-

пироло[2,3-d]пиримидин-4-

ил)амино)хексахидроциклопента[c]пирол-2(1H)-

формамид бисулфат, се карактеризира со тоа 

што кристалот има спектар на прашкаста 

дифракција со X-зраци, којшто е дoбиен со 

употреба на Cu-Ka радијација и e претставено 

со 2θ агол и интерпланарно растојание, во 

којшто има карактеристични највисоки врвови 

8.96 (9.87), 11.80 (7.50), 13.12 (6.74), 13.53 

(6.54), 13.89 (6.37), 14.42 (6.14), 14.98 (5.91), 

16.52 (5.36), 18.20 (4.87), 18.75 (4.73), 19.15 

(4.63), 19.72 (4.50), 20.82 (4.26), 22.05 (4.03), 

22.52 (3.95), 22.92 (3.88), 23.58 (3.77) и 27.04 

(3.30).   

има уште 6 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(51)  C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 37/00, A 

61P 17/06  

(11)  9969   (13) Т1 

(21)  2019/936   (22) 01/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201562215929P  09/09/2015  US 

(96)  06/09/2016 EP16766765.8 

(97)  23/10/2019 EP3347360 

(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)  MORPHY,John Richard 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА ROR-ГАМА-T 

(57)  1  Соединение со формула  

  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 38/48, A 61K 47/02, A 61K 47/34, A 

61K 47/26, A 61K 47/22, A 61K 47/20, A 61K 

47/18, A 61K 47/10, A 61P 29/00, A 61P 25/24, A 

61P 25/00, A 61P 21/00, A 61P 17/00, A 61P 

13/00, A 61P 9/06  

(11)  9970   (13) Т1 

(21)  2019/937   (22) 04/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201662394009P  13/09/2016  US 

(96)  13/09/2017 EP17784058.4 

(97)  14/08/2019 EP3436054 

(73)  Allergan, Inc. 2525 Dupont Drive, Irvine, 

California 92612, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ABIAD, Maurice; DANI, Bhas and SHALAEV, 

Evgenyi 

(54)  СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА КОМПОЗИЦИJA 

НА НЕПРОТЕИНСКИ КЛОСТРИДИЈАЛНИ 

ТОКСИНИ 

(57)  1  Фармацевтска композиција која опфаќа:  

 

(i) ботулински токсин;  

 

(ii) полоксамер 188; и  

 

(iii) метионин.  

има уште 17 патентни барања 
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(51)  F 01K 23/06, F 02C 3/28, C 07C 29/15C 10G 

2/00, C 10J 3/66, F 23J 15/06  

(11)  9972   (13) Т1 

(21)  2019/938   (22) 04/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20100151473  22/01/2010  EP; 20100151481  

22/01/2010  EP and 20100154449  23/02/2010  

EP 

(96)  19/11/2010 EP10777041.4 

(97)  07/08/2019 EP2501786 

(73)  RV Lizens AG Alte Steinhauserstrasse 1 

6330 Cham, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  RÜDLINGER,Mikael 

(54)  ТОПЛОТНО И ХЕМИСКО 

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕНОРОДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ,  ОСОБЕНО ЗА БЕЗ 

ЕМИСИОНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА 

 

(57)  1  Постапка  за  производство на енергија 

(EE2, E4) и /или на јагленоводороди и метанол  

(M60, M61) со искористување на јаглеродни  

материјали (M10, M11) без  емисија на јаглерод 

диоксид во атмосвера, во кој во првата фаза на 

постапка (P1) јаглеродни материјали (M10, M11) 

донесуваат и пиролизираат, при што се 

образува пиролозен кокс  (M21) и пиролозен гас 

(M22);  

во втората фаза на постапка (P2), пиролозен 

кокс (M21) од првата фаза на постапка  (P1) се 

гасифицира, при што се образува синтезен гас 

(M24), a згура и други остатоци  (M9M92) се 

отстрануваат; и  

во трета фаза на постапка (P3), синтезен гас  

(M24) од  втората фаза на постапка  (P2) се 

конвертира со  Fischer-Tropsch синтеза или со 

синтеза на метанол во течна фаза во 

јаглероводороди и/или метанол (M60, M61), кои 

се вклучуваат;   

назначена со тоа, што наведените три фази на 

постапка (PP2, P3) образуваат затворен циклус,  

при што пиролозниот гас  (M22) на првата фаза 

на постапка  (P1) се спроведува во втората 

фаза на постапка (P2),  

каде што во втората фаза  на постапка каде 

кислородот се вдудува (M31) и,  ако е посакано, 

процесна пареа  (M50) во  

вжарен слој формиран од пиролизен кокс (M21),  

каде пиролизниот гас (M22) се вдудува  

просторно одвоено од точка на влез на 

кислород во гасна фаза над  

вжарен слој, каде повеќе атомски молекули 

содржани  во пиролизен гас  пукализираат  и 

разградуваат,  

при што температурата во втората фаза на 

постапка  850°C или повисока, при што 

пиролозен кокс и пиролозен гас остануваат  

во втората фаза на постапка најмалку 2 

секунди,  

каде синтезниот гас (M24) од втората фаза на 

постапка (P2) се спроведува во трета фаза на 

постапка (P3), но  

вишокот  на гасот  (M25) од третата фаза на 

постапка (P3) се спроведува како рециклувачки 

гас во првата фаза на постапката  (P1).  

има уште 30 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(51)  C 07K 14/195, C 12N 15/74, C 12N 15/70  

(11)  9974   (13) Т1 

(21)  2019/939   (22) 04/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  14169335  21/05/2014  EP 

(96)  20/05/2015 EP15725282.6 

(97)  14/08/2019 EP3145946 

(73)  Universität Basel Petersgraben 35 4003 

Basel, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ARRIEUMERLOU, Cécile and ITTIG, Simon 

(54)  ИСПОРАКА НА ПРОТЕИНИ БАЗИРАНА 

НА БАКТЕРИИ 

(57)  1  Вектор кој што се состои во 5 'до 3' 

правецот од: 

 

промотор; 

прва DNA низа која што кодира сигнал за 

испорака од бактериски T3SS ефектор протеин, 

оперативно поврзан со споменатиот промотор 

при што бактерискиот T3SS ефектор протеин е 

селектиран од групата која што се состои од 

SopE, SteA, и YopE; 

втора DNA низа која што кодира хетерологен 

протеин фузиран во рамка до 3' крајот на 

споменатата прва DNA низа, кадешто 

хетерологниот протеин е селектиран од групата 

која што се состои од протеини инволвирани во 

апоптоза или регулирање на апоптоза, 

регулатори на клеточниот циклус, анкирин 

повторени протеини, протеини известувачи, 

мали GTPази, протеини поврзани со GPCR, 

конструкти за фузија со нанотела, бактериски 

T3SS ефектори, бактериски T4SS ефектори и 

вирусни протеини; и незадолжително 

трета DNA низа која што кодира место за 

расцепување на протеаза, каде што третата 

DNA низа се наоѓа помеѓу 3' крај на 

споменатата прва DNA низа и 5' крај на 

наведената втора DNA низа. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(51)  A 61K 31/277, A 61K 31/4166, A 61K 

31/5025, A 61K 31/519, A 61K 31/58, A 61P 

13/08, A 61P 35/00  

(11)  9995   (13) Т1 

(21)  2019/941   (22) 05/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201161564975P  30/11/2011  US 

(96)  30/11/2012 EPA12795842.9 

(97)  16/10/2019 EP2785349 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DAVIES, Barry, Robert  

(54)  КОМБИНИРАН ТРЕТМАН НА КАНЦЕР 

(57)  1  Комбинација што содржи: 

(S)-4-амино-N-(1-(4-хлорофенил)-3-

хидроксипропил)-1-(7H-пироло[2,3-

d]пиримидин-4-ил)пиперидин-4-карбоксамид 

(AZD5363), или негова фармацевтски 

прифатлива сол; 

со модулатор за сигнализирање на андроген 

рецептор селектиран од: 

4-{3-[4-циано-3-(трифлуорометил)-фенил]-5,5-

диметил-4-оксо-2-тиоксоимидазолидин-1-ил}-2-

флуоро-N-метилбензамид (MDV-3100); и 

N-[4-циано-3-(трифлуорометил)-фенил]-3-[(4-

флуорофенил)-сулфонил]-2-хидрокси-2-

метилпропанамид (бикалутамид); 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

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

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

(11)  9996   (13) Т1 

(21)  2019/942   (22) 05/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201361756991P  25/01/2013  US and 

201361785147P  14/03/2013  US 

(96)  27/01/2014 EPA14705293.0 

(97)  16/10/2019 EP2948477 

(73)  Amgen Inc. and Amgen Research (Munich) 

GmbH One Amgen Center Drive,  Thousand 

Oaks, California 91320-1799, US and 

Staffelseestrasse 2, 81477 München, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RAUM, Tobias; RAU, Doris; KISCHEL, 

Roman; HOFFMANN, Patrick; KUFER, Peter; 

LUTTERBUESE, Ralf; XIAO, Shouhua; PAN, 

Zheng; WICKRAMASINGHE, Dineli; JEFFRIES, 

M., Shawn; KING, Chadwick Terence; CHAN, 

Brian Mingtung; LEMON, Bryan and WESCHE, 

Holger 

(54)  КОНСТРУКЦИИ НА АНТИТЕЛА ЗА CDH19 

И CD3  

(57)  1  Конструкција на изолирано 

мултиспецифично антитело што содржи прв 

човечки врзувачки домен способен за врзување 

на човечки CDH19 на површината на целна 

клетка и втор домен способен за врзување на 

човечка CD3 на површината на T клетка, 

назначено со тоа, што првиот врзувачки домен 

содржи VH регион што содржи CDR-HCDR-H2 и 

CDR-H3 и VL регион што содржи CDR-LCDR-L2 

и CDR-L3 селектирани од групата составена од: 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 4, 

CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 5, 

CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 6, 

CDR-L1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

172, CDR-L2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 173 и CDR-L3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 174; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

10, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 12, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 
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Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

ИД БР: 178, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 179 и CDR-L3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 180; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

28, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 29, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 30, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 196, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 197 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 198; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

34, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 35, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 36, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 202, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 203 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 204; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

46, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 47, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 48, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 214, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 215 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 216; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

58, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 59, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 60, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 226, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 227 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 228; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

64, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 65, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 66, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 232, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 233 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 234; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

70, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 7CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 72, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 238, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 239 и CDR-L3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 240; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

160, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 16CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 162, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 328, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 329 и CDRL3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 330; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

46, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 47, CDR-H3 како што е прикажано во SEQID 

NO: 48, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 924, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 215 и CDR-L3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 216; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

46, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 47, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 902, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 924, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 215 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 216; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

46, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 47, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 903, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 924, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 215 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 216; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

46, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 47, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 48, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 925, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 215 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 216; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

70, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 907, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 72, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 238, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 239 и CDR-L3 како што е 
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прикажано во СЕК ИД БР: 240; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

70, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 907, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 908, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 238, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 239 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 240; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

28, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 90CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 30, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 922, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 197 и CDR-L3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 923; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

58, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 905, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 906, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 226, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 227 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 228; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

58, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 905, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 60, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 226, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 227 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 228; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

160, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 16CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 162, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 939, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 329 и CDRL3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 330; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

160, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 92CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 162, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 939, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 329 и CDRL3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 940; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

160, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 16CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 162, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 94CDR-L2 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 329 и CDRL3 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 330; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

28, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 29, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 30, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 196, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 197 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 923; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

28, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 29, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 30, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 922, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 197 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 923; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

28, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 90CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 30, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 922, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 197 и CDR-L3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 923; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

28, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 29, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 30, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 939, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 329 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 330; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

970, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 97CDR-H3 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 972, CDR-L1 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 973, CDR-L2 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 974 и CDRL3 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 975; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 
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106CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1062, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1063, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1064, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1065 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1066; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1139, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1140, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 114CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1142, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1143 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1144; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1152, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1153, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1154, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1155, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1156 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1157; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1178, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1179, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1180, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 118CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1182 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1183; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

119CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1192, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1193, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1194, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1195 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1196; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1204, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1205, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1206, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1207, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1208 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1209; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1217, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1218, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1219, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1220, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1221 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1222; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1230, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 123CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1232, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1233, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1234 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1235; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1308, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1309, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1310, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 131CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1312 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1313; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

132CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1322, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1323, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1324, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1325 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1326; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1373, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1374, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1375, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1376, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1377 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1378; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1386, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1387, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1388, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1389, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1390 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1391; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1399, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1400, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 
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ИД БР: 140CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1402, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1403 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1404; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1412, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1413, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1414, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1415, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1416 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1417; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1777, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1778, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1779, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1780, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1781 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1782; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1790, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 179CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1792, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1793, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1794 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1795; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1803, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1804, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1805, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1806, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1807 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1808; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1816, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1817, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1818, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1819, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1820 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1821; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1829, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1830, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 183CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1832, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1833 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1834; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1842, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1843, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1844, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1845, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1846 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1847; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1855, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1856, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1857, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1858, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1859 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1860; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

1868, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1869, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1870, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 187CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1872 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1873; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

188CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 1882, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 1883, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 1884, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 1885 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 1886; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2063, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2064, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2065, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2066, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2067 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2068; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2076, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2077, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2078, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2079, CDR-L2 како што е прикажано 
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во СЕК ИД БР: 2080 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2081; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2089, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2090, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 209CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2092, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2093 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2096; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2102, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2103, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2104, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2105, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2106 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2107; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2115, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2116, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2117, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2118, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2119 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2120; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2128, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2129, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2130, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 213CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2132 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2133; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

214CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2142, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2143, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2144, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2145 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2146; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2154, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2155, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2156, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2157, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2158 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2159; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2180, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 218CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2182, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2183, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2184 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2185; 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2193, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2194, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2195, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2196, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2197 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2198; и 

CDR-H1 како што е прикажано во СЕК ИД БР: 

2206, CDR-H2 како што е прикажано во СЕК ИД 

БР: 2207, CDR-H3 како што е прикажано во СЕК 

ИД БР: 2208, CDR-L1 како што е прикажано во 

СЕК ИД БР: 2209, CDR-L2 како што е прикажано 

во СЕК ИД БР: 2210 и CDR-L3 како што е 

прикажано во СЕК ИД БР: 2211. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 01N 47/36, A 01P 13/00, A 01P 21/00, C 

07D 239/52  

(11)  9988   (13) Т1 

(21)  2019/943   (22) 05/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  14198010  15/12/2014  EP 

(96)  10/12/2015 EPA15817115.7 

(97)  11/09/2019 EP3233810 

(73)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft 

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OLENIK, Britta; ANTONS, Stefan and 

KRÜGER, Martin 

(54)  НОВИ КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА 

МОНОНАТРИУМОВА СОЛ НА 

ФОРАМСУЛФУРОН 

(57)  1  Мононатриумова сол на 

форамсулфурон во кристална форма, 

назначено со тоа, што дифрактограмот на X-

зраци врз прашок од оваа сол што користи Cu 

Kα радијација на 25°C има барем 3 од следниве 

2Θ (2 тета) вредности: 

има уште 14 патентни барања 
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 (51)  C 07D 417/08, A 61K 31/433, A 61P 35/00 

(11)  9989   (13) Т1 

(21)  2019/946   (22) 05/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201461986876P  30/04/2014  US 

(96)  17/04/2015 EP15726701.4 

(97)  23/10/2019 EP3137460 

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

York 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LINTON, Maria Angelica; KUNG, Pei-Pei; 

HUANG, Qinhua; BURNS,Aaron Craig; COLLINS, 

Michael Raymond; GREASLEY, Samantha 

Elizabeth; HOFFMAN, Robert Louis; KANIA, 

Robert Steven; NARASIMHAN, Lakshmi 

Sourirajan; RICHARDSON, Paul Francis; 

RICHTER, Daniel Tyler and SMITH, Graham 

(54)  ЦИКЛОАЛКИЛ-ПОВРЗАНИ 

ДИХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ  

(57)  1  . Соединение со формула (IVa)  

  

кадешто  

 

L е -(C4-C10 циклоалкил)-опционално 

супституиран со еден до три супституенти 

избрани од групата составена од халоген, 

цијано, C1-C4 алкил, хидрокси, и C1-C4 

алкокси; 

R1 е водород, C1-C4 алкил, C3-C6 циклоалкил, 

-C(O)R10a, или 5-6 член хетероарил, кадешто 

C3-C6 циклоалкил и 5-6 член хетероарил се 

независно опционално супституирани со една 

или две R15 групи;  

R2 е водород, C1-C4 алкил, C3-C6 циклоалкил, 

-C(O)R10b, или 5-6 член хетероарил, кадешто 

C3-C6 циклоалкил и 5-6 член хетероарил се 

независно опционално супституирани со една 

или две R15 групи;  

R3 и R4 се секој независно водород, халоген, 

C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, или C3-C6 

циклоалкил;  

R7 и R8 се секој независно водород, халоген, 

цијано, C1-C2 алкил, хидрокси, C1-C2 алкокси, 

или -N(R11)(R12), кадешто C1-C2 алкил и C1-

C2 алкокси се секој независно опционално 

супституирани со халоген или хидрокси; 

R10a и R10b се секој независно водород, C1-C4 

алкил, -[C(R13)(R14)z-(C4-C10 циклоалкил), -

[C(R13)(R14)]z-(4-6 член хетероциклоалкил), -

[C(R13)(R14)]z-(C6-C10 арил), или-

[C(R13)(R14)]z-(5-10 член хетероарил), кадешто 

C1-C4 алкил, C4-C10 циклоалкил, 4-6 член 

хетероциклоалкил, C6-C10 арил, и 5-10 член 

хетероарил во R10a и R10b се секој независно 

опционално супституирани со еден, два или три 

халоген, цијано, C1-C6 алкил, хидрокси, C1-C6 

алкокси, -(CH2)w-N(R11)(R12), -(CH2)w-

C(O)N(R11)(R12), -C(O)OR1-N(R11)C(O)R12, -

S(O)2R1или -S(O)N(R11)(R12) групи;  

секој R1R12, R13, R14 и R15 е независно 

водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, C3-C6 

циклоалкил, или 3-6 член хетероциклоалкил, 

кадешто C1-C4 алкил, C3-C6 циклоалкил, и 3-6 

член хетероциклоалкил се секој независно 

опционално супституирани со еден, два или три 

супституенти избрани од групата составена од 

халоген, цијано, хидрокси, и метокси;  

w е 0, 2 или 3;  

x е 1; и 

z е 0, 2 или 3;  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 26 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/47, A 61K 31/538, A 61K 9/12, A 

61P 11/00, A 61P 31/00  

(11)  9991   (13) Т1 

(21)  2019/947   (22) 05/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20090172625P  24/04/2009  US 
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(96)  22/04/2010 EP10767800.5 

(97)  23/10/2019 EP2421539 

(73)  Hoizon Orphan LLC 150 South Saunders 

Road Lake Forest,IL 60045 , US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  RODNY, Olga; DUDLEY, Mike and 

GRIFFITH, David 

(54)  ПOСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

БЕЛОДРОБНА БАКТЕРИСКА ИНФЕКЦИЈА СО  

КОРИСТЕЊЕ НА ФЛУОРОКВИНОЛОН 

 

(57)  1  Флуороквинолонски антибиотик за 

употреба во постапка за лекување на 

белодробна бактериска инфекција, при што 

наведената постапка опфаќа давање на 

терепевтски ефективно количество на аеросол 

на флуороквинолонски антибиотик;   каде што 

флуороквинолонски антибиотик е 

левофлоксацин, при што белодробната 

бактериска инфекција опфаќа Pseudomonas 

aeruginosa бактерија која расте под анаеробни 

услови, и при што наведената бактерија е 

изложена со најмалку 0.75 mg/L на 

флуороквинолонски антибиотик.  

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 9/20  

(11)  9992   (13) Т1 

(21)  2019/948   (22) 05/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20090259403P  09/11/2009  US 

(96)  02/11/2010 EP10779339.0 

(97)  04/09/2019 EP2498756 

(73)  Wyeth LLC 235 East 42nd Street, New 

York, NY 10017, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  ASHRAF, Muhammad; GHOSH, Krishnendu; 

GOOLCHARRAN, Chimanlall; MAHMUD, 

Mainuddin and NAGI, Arwinder Singh 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА НА ТАБЛЕТИ НА 

НЕРАТИНИБ МАЛЕАТ  

(57)  1  Фармацевтски прифатена композиција 

која опфаќа:  

гранулација која опфаќа интрагрануларни 

компоненти:  

      (a) 10-70 масивни проценти на  нератиниб 

малеат;  

      (b) 15-65масивни проценти  на еден или 

повеќе полнила ;  

      (c) 0-8 масивни проценти на еден или 

повеќе средства за распаѓање;  

      (d) 0.2-8 масивни проценти на еден или 

повеќе средства за лизгање; и  

      (e) 5-15 масивни проценти на еден или 

повеќе средства за модификување на 
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површина;  

при што наведената гранулација се комбинира 

со екстрагрануларни компоненти :  

      (f) 1-25 масивни проценти на еден или 

повеќе  полнила;  

      (g) 0-8 масивни проценти на еден или 

повеќе средства за распаѓање; и  

      (h) 0.1 -3 масивни проценти на еден или 

повеќе лубриканти.  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  B 29C 65/08, B 29C 65/02, B 29C 65/00, B 

29C 65/74, B 29L 31/00, B 65B 51/30, B 65B 

59/00, B 65B 61/06, B 65B 51/26, B 65B 51/22, B 

65B 29/00, B 65B 61/12, B 65B 1/02, B 65B 1/06

  

(11)  9998   (13) Т1 

(21)  2019/949   (22) 06/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20150197524  02/12/2015  EP 

(96)  02/12/2016 EP16806056.4 

(97)  28/08/2019 EP3383746 

(73)  Swedish Match North Europe AB 

1 18 85 Stockhlom, SE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  PERSSON,Tony 

(54)  ЗАПТИВЕН УРЕД   

(57)  1  Заптивен уред (10, 201) на амбалажен 

материјал (7, 107) кој обложува материјал (29) 

за исполнување како  да се  обезбедат 

производи (43) на бурмути во пакети со 

поединечна порција за орална употреба, при 

што наведениот заптивен уред  (10201) опфаќа 

наковална  (3, 103, 203) со првата работна 

површина  (111211) и сонотрод (5, 105, 205) со 

втората работна површина  (13, 113, 213), при 

што наведениот наковал  (3, 103, 203) и 

сонотрод (5, 105, 205) распоредени се да 

овозможат поминување на наведениот 

амбалажен материјал (7, 107) помеѓу нив, 

при што наведената втора работна површина 

(13, 113, 213) се наоѓа спроти   наведената прва 

работна површина  (111211) во тек на работа 

на наведениот заптивен уред (10201), при што 

се прва (111211) и втора работна површина  

(13, 113, 213) распоредени да ја заваруваат 

првата порција (7a, 107a) на наведениот 

амбалажен материјал (7, 107) со втората 

порција (7b, 107b) на наведениот амбалажен 

материјал (7, 107),  

назначен со тоа, што   

најмалку една од наведените на  првата или 

втората  работна површина  (111211; 13, 113) ја 

опфаќа првата  површина (11a, 111a) на 
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заварувања кое ги дефинира првите  рамни на 

простирања  и втората површина (11b, 111b) на 

заварувања  кое го  дефинира втората рамен 

на простирање, која има поинаква ориентација 

во однос на наведената прва рамен на 

простирање (11a, 111a), 

при што наведената прва и втора  површина се 

(11a, 111a; 11b, 111b) на заварувања делумно 

ограничени со резен  раб (15, 115, 215) со 

насока на простирање долж на  наведената 

прва и втора површина (11a, 111a; 11b, 111b) на 

заварувања, така што наведениот резен раб  

(15, 115, 215) ја раздвојува  наведената прва 

површина (11a, 111a) на заварувања од 

наведената втора површина (11b, 111b) на 

заварувања,  

при што наведените  прва и втора работна 

површина се (111211; 13, 113) конфигурурани 

за во исто време на  заварување и резење на 

наведениот амбалажен материјал  (7, 107), и 

при што наведената прва и втора површина се 

(11a, 111a; 11b, 111b) на заварувања се  

адаптирани да го обезбедат наведеното 

заварување, а наведен резен раб (15, 115, 215) 

e адаптирана да го обезбеди наведеното 

резење, и 

 при што наведената прва рамен на 

простирање  и/или наведено втора рамен на 

простирање формира агол (α, β)  во опсег oд 

72° дo 90° во однос на главна насока (A) на 

наведената наковална  (3, 103, 203) и/или 

сонотрод  (5, 105, 205) кој ја опфаќа наведената 

прва  и втора површина (11a, 111a; 11b, 111b) 

на заварувања, при што наведената главна 

насока (A) е насочена во правец на простирања 

на наведениот резен  раб (15, 115, 215).  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 01N 25/32, A 01N 43/40, A 01N 43/54, C 

07D 405/02  

(11)  10000   (13) Т1 

(21)  2019/950   (22) 06/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201462050697P  15/09/2014  US and 

201462050702P  15/09/2014  US 

(96)  15/09/2015 EP15842463.0 

(97)  23/10/2019 EP3194391 

(73)  Dow Agro Sciences LLC 9330 Zionsville 

Road, Indianapolis IN 46268, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SATCHIVI,Norbet M.; BANGEL, Bryston, L. 

and SCHMITZER, Paul, R. 

(54)  БЕЗБЕДНИ ХЕРБИЦИДНИ СОСТАВИ 

КОИШТО СОДРЖАТ ПИРИДИН 

КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА  

(57)  1  Безбеден хербициден состав, којшто 

содржи:  

(a) хербицид на пиридин карбоксилна киселина, 

кадешто хербицидот на пиридин карбоксилна 

киселина вклучува 4-амино-3-хлоро-5-флуоро-

6-(7-флуоро-1H-индол-6-ил) пиколинска 

киселина или агрикултурен прифатлив N-оксид, 

сол или негов естер; и 
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(b) безбеден азол карбоксилат избран од 

групата составена од фенхлоразол, 

изоксадифен, мефенпир, агрикултурни 

прифатливи соли или негови естери и нивни 

комбинации.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  D 01D 1/06, D 01D 4/06, D 01D 4/02, D 01D 

5/00, D 01D 1/09, B 05B 5/025, B 05B 1/20, B 

05B 1/14  

(11)  10092   (13) Т1 

(21)  2019/951   (22) 07/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201431738  24/11/2014  ES 

(96)  24/11/2015 EP15862295.1 

(97)  07/08/2019 EP3225722 

(73)  Consejo Superior De Investigaciones 

Científicas (CSIC) C/Serrano 117 28006 Madrid, 

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)  LAGARÓN CABELLO, José María; CHALCO 

SANDOVAL, Wilson Rolando; FABRA ROVIRA, 

María José and LÓPEZ RUBIO, Amparo 

(54)  МЛАЗНИЦА СО ПОВЕЌЕ ИЗЛЕЗИ  

(57)  1  Млазница со повеќе излези за операции 

на електрохидродинамичка или 

аерохидродинамичка обработка која што е од 

типот што има најмалку една комора за проток 

на течност со: 

 

- влезен отвор поврзан со канал за влез на 

течноста, 

- мноштво отвори за излез преку кои што 

течноста ја напушта млазницата, 

и се карактеризира со тоа што таа во себе 

содржи дистрибутер на течност  (3), кој што е 

поставен во комората, кој што е шупливо тело 

наменето за проток на течноста која што 

поминува низ наведената комора и кој што има 

конфигурација што одговара на геометријата на 

внатрешноста на комората (2) и е поврзан со 

првиот отвор кој што е влезен отвор за да се 

овозможи проток на течноста во него и има 

мноштво втори отвори (4) израмнети со 

излезните отвори на комората (2) за да се 

овозможи излез на протокот кој што поминува 

низ неа, преку отворите за излез на 

еднообразен начин и дистрибутерот на 

течноста (3) е направен од порозен материјал 

кој што не е растворлив во компонентите на 

растворот што треба да се внесе во 

млазницата. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  A 47C 17/58, A 47C 20/02, A 47C 21/04, A 

47C 7/74, A 61F 7/00, A 61H 15/00, A 61H 15/02, 

A 61N 1/40  

(11)  10102   (13) Т1 

(21)  2019/953   (22) 07/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20110064652  30/06/2011  KR 

(96)  11/06/2012 EP12804352.8 

(97)  07/08/2019 EP2735250 

(73)  Ceragem Co., Ltd. 177-14 Osaekdang-ri 

Seonggeo-eup Seobuk-gu Cheonan-

si,Chungcheongnam-do 331-83KR 
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(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  PARK, Ji Hoon and LEE, Hea Sung 

(54)  АПАРАТ ОД ЛИЗГАЧКИ ТИП ЗА 

ТЕРМОТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН 

(57)  1  Апарат од лизгачки тип за 

термотерапевтски третман, опфаќа:  

 

тело (1100) во кое е сместен термотерапевтски 

апарат за третман (1010); долен дел од кревет 

(1200) кој може да се лизга по телото (1100) и е 

подесен да се да се отвора од телото (1100) 

или да се преклопува на телото за да се 

промени должината на апаратот;  капак (1250) 

што е формиран на долниот дел на креветот 

(1200) за покривање на уредот за 

термотерапевтски третман (1010) кога долниот 

елемент на креветот (1200) е преклопен на 

телото (1100); и водечкa шина за лизгање, што 

е формирана кај телото (1100),  

се карактеризира со тоа што апаратот за 

термотерапевтски третман е конфигуриран да 

изведува термотерапевтска масажа на 

'рбетниот регион на корисникот и долниот дел 

на креветот може да го загрее телото на 

корисникот кога корисник го отвора долниот дел 

на креветот и лежи на телото и на долниот дел 

од креветот. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07D 211/98, C 07D 401/04, C 07D 417/14, 

C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 401/14  

(11)  10103   (13) Т1 

(21)  2019/954   (22) 08/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)   

(96)  12/02/2015 EP15707007.9 

(97)  04/09/2019 EP3105226 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-Off 

Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  YAO, Wenqing; HE, Chunhong; QIAN, Ding-

Quan; ZHANG, Fenglei; WU, Liangxing; 

COURTER, Joel R.; KONKOL, Leah C. and SHEN, 

Bo 

(54)  ЦИКЛОПРПИЛАМИНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА LSD1  
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(57)  1   Соединение на Формула II: 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде: 

прстенот A е C6-10 арил или 5-10 член 

хетероарил кој содржи јаглерод и 2, 3 или 4 

хетероатоми избрани од N, O, и S; 

X е -CH2- или -CH2-CH2-; 

Y е -CH2- или -CH2-CH2-; 

каде секоја R2 е заменета на кој било атом на 

јаглерод кој создава прстен во прстенот на 

Формулата II кој содржи X и Y освен атом на 

јаглерод кој создава прстен со кој е врзана RZ; 

прстенот C е моноцикличен 4-7 член 

хетероциклоалкил кој содржи јаглерод и 1,2,3 

или 4 хетероатоми избрани од N, O, и S; 

секоја R1 е независно избрана од хало, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C6-10 арил, 

C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарилa, 4-10 

член хетероциклоалкилa, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, ORa, 

SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 

OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 

NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, 

C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, 

NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, 

S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd, 

каде споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-

10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е секој 

опционално заменет со 2, 3,или 4 супституенти 

независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO2, ORa, 

SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 

OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, 

NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 

NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, 

NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, 

S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd; 

секоја R2 е независно избрана од хало, C1-6 

алкил, CN, 

ORaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaNRc1RdS(O)R

bS(O)NRc1RdS(O)2Rbи S(O)2NRc1Rdкаде 

споменатиот C1-6 алкил е опционално заменет 

со 2, или 3 супституенти независно избрани од 

хало, CN, 

ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

C(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)N

Rc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1

C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O

)2NRc1RdS(O)Rb1, 

S(O)NRc1RdS(O)2Rbи S(O)2NRc1Rd1; 

секоја R3 е независно избрана од хало, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C6-10 арил, 

C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил- 

C1-4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 

алкил-, (4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 

алкил-, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 

C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, 

OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, 

NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 

C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, 

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2, каде 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, 8 
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(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-  е 

секој опционално заменет со 2, 3, или 4 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 

C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, 

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2; 

R4 е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 

C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, 

NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3 , 

NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, 

C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 

NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, 

S(O)2Rb3, или S(O)2NRc3Rd3, каде 

споменатиот  C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е 

секој опционално заменет  со 2, 3, или 4 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 

C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, 

C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3 , 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3; 

R5 и R6 е секој независно избран од H, хало, 

CN, C1-4 алкил, C1-4 цијаноалкил, C1-4 

халоалкил, и -(C1-4 алкил)-ORa5; 

RZ е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 

NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, 

C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4 , 

NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, 

S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4, каде споменатиот 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-  е секој 

опционално заменет со 2, 3, или 4 супституенти 

независно избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, NO2, ORa4, 

SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, 

OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4 , NRc4Rd4, 

NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4 , 

NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, и S(O)2NRc4Rd4;  

секоја Ra, Rb, Rc, Rd, Ra2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, 

Rb3, Rc3, Rd3, Ra4, Rb4, Rc4, и Rd4 е 

независно избрана од H, C1-6 алкил, C1-4 

халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, каде 

споменатиот C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 
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алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е 

опционално заменет со 2, 3, 4, или 5 

супституенти избрани од C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 цицаноалкил, хало, CN, ORa5, 

SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;  

или која било Rc и Rd заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкилна група заменета со 1,2 или 

3 супституенти независно избрани од C1-6 

алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, 

SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5 , NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, 

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 

S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и 

S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, 

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е 

опционално заменет со 2, или 3 супституенти 

независно избрнаи од хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, 

C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 

OC(O)NRc5Rd5 , NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; 

или која било Rc2 и Rd2 заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкилна група опционално 

заменета со  2, или 3 супституенти независно 

избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкилa, C6-10 арил, и 5-6 

член хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, 

ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5 , 

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде 

споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил е опционалноа заменет со 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5 , 

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; 

или која било Rc3 и Rd3 заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7- члена 

хетероциклоалкилна група опционално 

заменета со  2, или 3 супституенти независно 

избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, 

SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5, каде 

споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил е опционално заменет со 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 
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алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5 , 

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5; 

или која било Rc4 и заедно со N атом за кој се 

врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7- члена 

хетероциклоалкилна група опционално 

заменета со  2, или 3 супституенти независно 

избрани од C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa5, 

SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 

OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5 , NRc5Rd5, 

NRc5C(O)Rb5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, 

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 

S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и 

S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот C1-6 алкил, 

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил е 

опционално заменет со 2, или 3 супституенти 

избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, 

C1-4 цијаноалкил, CN, ORa5, SRa5, 

C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 

OC(O)NRc5Rd5 , NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, и 

S(O)2NRc5Rd5; 

секоја RaRbRcRd1 е независно избрана од H и 

C1-6 алкилa опционо заменет со 2, 3, 4, или 5 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5,OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, 

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 

NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, и S(O)2NRc5Rd5;  

секоја Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е независно 

избрана од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 

алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатиот C1-

4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е 

опционалноа заменет со 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, C1-

4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 

алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 

халоалкил, и C1-4 халоалкокси; и 

секоја Re, ReRe2, Re3, Re4, и Re5 е незаисно 

избрана од H, C1-4 алкил, и CN; 

m е 0, или 2; 

n е 0, 2, или 3; 

p е 0, 2, 3; и 

q е 0, или 2. 

има уште 28 патентни барања 

 

(51)  C 07D 513/04, A 61K 31/542, A 61P 25/28

  

(11)  10104   (13) Т1 

(21)  2019/955   (22) 08/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201562154242P  29/04/2015  US 

(96)  22/04/2016 EP16719728.4 

(97)  06/11/2019 EP3288949 

(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)  REMICK, David, Michael; RICHARDS, Simon 

James and SANDERSON, Adam Jan 

(54)  ТЕТРАХИДРОФУРАН-ФУЗИРАНИ 

АМИНОХИДРОТИАЗИН ДЕРИВАТИ КОИШТО 

СЕ КОРИСНИ ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА 

АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ 
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(57)  1  Соединение со формулата: 

  

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/54, C 07K 14/715, C 07K 16/28, C 

07K 14/705, A 61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  10101   (13) Т1 

(21)  2019/956   (22) 11/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20130003964  08/08/2013  EP 

(96)  08/08/2014 EP14761281.6 

(97)  09/10/2019 EP3030262 

(73)  Cytune Pharma and Institut Gustave 

Roussy (IGR)3 chemin Pressoir Chenaie 44100 

Nantes, FR and 39, rue Camille Desmoulins 

94805 Villejuif Cedex, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BECHARD, David; CHAPUT, Nathalie and 

DESBOIS, Mélanie 

(54)  КОМБИНИРАНА ФАРМАЦЕВТСКА 

КОМПОЗИЦИЈА   

(57)  1  Комбинирана фармацевтска 

композиција која опфаќа:  

                 a) конњугат кој опфаќа (i) полипептид 

кој опфаќа секвенца на амино коселина на 

интерлеукин 15 или на негови деривати , со 

најмалку 10% активности на хуман IL-15 во 

индукција на пролиферација на клеточна  

линија кит 225, и (ii) полипептид кој  опфаќа 

секвенца на амино  киселина на сусхи домен IL-

15Rα или на негов дериват, со најмалку 10%  

активност на врзување на сусхи домен на 

хуманиот IL-15Rα за хуман IL-15, со самото тоа 

на полинуклеотид  кој кодира, или на вектор  кој 

опфаќа таков полинуклеотид;  и 

                b) антитело кој антагонистички делува 

на имунски пат  вмешан во инхибиција на 

активација на T  клетка, или негов фрагмент кој 

може да реагира со ист антиген  како и негов 

контрадел на антитело, со самото тоа со 

полинуклеотидот кој кодира,  или со вектор кој 

опфаќа таков полинуклеотид,  при што 

спомнатото антитело преставува PD-1/PD-

L1/PD-L2 антагонист, при што спомнатото 

антитело антагонистички делува или со 

врзување PD-1 на рецептор или со врзување 

PD-L1 или  PD-L2 на лиганд;  

при што спомнатиот коњугат и антитело или 

негов фрагмент не се поврзани .  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 01H 5/00, C 07K 14/415, C 12N 15/0C 12N 

15/82  

(11)  10106   (13) Т1 

(21)  2019/958   (22) 12/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  08075648  18/07/2008  EP and 135230P  

17/07/2008  US 

(96)  09/07/2009 EP16179838.4 

(97)  11/09/2019 EP3156488 

(73)  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 

100 Park Avenue 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)  LAGA, Benjamin; DEN BOER, Bart and 

LAMBERT, Bart 

(54)  РАСТЕНИЕ ОД РОДОТ BRASSICA КОЕ 

ШТО СОДРЖИ МУТИРАН НЕДЕХИСЦЕНТЕН 

АЛЕЛ 

(57)  1  Делумен нокаут мутиран алел на IND 

ген, каде што IND генот содржи молекула на 

нуклеинска киселина селектирана од групата 

која што се состои од: 

 

(a) молекула на нуклеинска киселина која што 

содржи најмалку 90% идентичност на низата со 

НИЗА ИД БР: НИЗА ИД БР: 3 од нуклеотидата 

на позиција 46 до нуклеотидата на позиција 

633, НИЗА ИД БР: 3, НИЗА ИД БР: 5, или НИЗА 

ИД БР: 7; 

(б) молекула на нуклеинска киселина која што 

кодира аминокиселинска низа која што има 

најмалку 90% идентичност на низата со НИЗА 

ИД БР: 2, НИЗА ИД БР: 4 од аминокиселината 

на позиција 16 до аминокиселината на позиција 

210, или НИЗА ИД БР: 4, 

 

каде што споменатиот делумен нокаут мутиран 

алел содржи една или повеќе погрешно 

смислени (missense) мутации во 

нуклеинскокиселинската низа на споменатиот 

IND ген што резултира во производството на 

IND протеин каде што најмалку една 

аминокиселина селектирана од 

аминокиселината на позиција одговара на 

позиција 124 од НИЗА ИД БР: 2, 

аминокиселината на позиција која што одговара 

на позиција 146 од НИЗА ИД БР: 2, 

аминокиселината на позиција која што одговара 

на позиција 159 од НИЗА ИД БР: 2, 

аминокиселината на позиција која што одговара 

на позиција 136 од НИЗА ИД: 4, 

аминокиселината на позиција која што одговара 

на позиција 139 од НИЗА ИД БР: 4, или 

аминокиселината на позиција која што одговара 

на позиција 142 од НИЗА ИД БР: 4, е заменета 

со друга аминокиселина. 

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 12P 19/02, C 12P 19/12, C 12P 19/04  

(11)  10105   (13) Т1 

(21)  2019/959   (22) 12/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  15184895  11/09/2015  EP 

(96)  19/08/2016 EP16754281.0 

(97)  11/09/2019 EP3347480 

(73)  Clariant International Ltd. Rothausstrasse 

61 4132 Muttenz 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)  ZAVREL, Michael; DENNEWALD, Danielle; 

HOFFMANN, Philip and VERHUELSDONK, 

Marcus 

(54)  САМООДРЖЛИВ ПРОЦЕС ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРОЛИЗАТ НА 

БИОМАСА СО НАМАЛЕНА СОДРЖИНА НА 

СОЛ 
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(57)  1  Процес за производство на обесолен 

хидролизат на биомаса кој што ги опфаќа 

следните чекори 

 

а) обезбедување на биомаса; 

б) киселински пред-третман на биомасата; 

в) хидролиза на биомасата за да се добие 

хидролизат на биомасата; 

г) цврсто-течно одвојување на хидролизатот на 

биомасата за да се добие цврста фаза и течна 

фаза; 

д) дејонизација на течната фаза со 

електродијализа со употреба на најмалку една 

биполарна мембрана; 

ѓ) одвојување на киселина и на алкална 

фракција од дејонизираната течна фаза; 

е) додавање на најмалку еден дел од 

одвоената фракција на киселината во чекорот 

б), каде што чекорите а) до г) се повторуваат 

најмалку еднаш. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02  

(11)  10086   (13) Т1 

(21)  2019/960   (22) 12/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  308056 P  25/02/2010  US 

(96)  24/02/2011 EP17175788.3 

(97)  16/10/2019 EP3251660 

(73)  Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb 

Holdings Ireland Unlimited Company 235 East 

42nd Street, New York, NY 10017, US and 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PATEL, Jatin; FROST, Charles; JIA, Jingpin 

and VEMA-VARAPU, Chandra 

(54)  Формулации на апиксабан 

(57)  1  Таблета која содржи состав кој содржи 

до 5 mg кристални апиксабан честички кои 

имаат D90 помалку од 50 µm како што е 

измерено со ласерско расејување на светлина 

и понатаму содржи фармацевтски прифатлив 

растворувач или носач при што составот е 

подготвен користејќи процес на сува 

гранулација.  

има уште 10 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4545, A 61K 9/20, A 61P 7/02  

(11)  10087   (13) Т1 

(21)  2019/961   (22) 12/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  308056P  25/02/2010  US 

(96)  24/02/2011 EP17178613,0 

(97)  16/10/2019 EP3257500 

(73)  Pfizer Inc. and Bristol-Myers Squibb 

Holdings Ireland Unlimited Company 235 East 

42nd Street, New York, NY10017, US and 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  FROST, Charles; JIA, Jingpin; VEMA-

VARAPU, Chandra and PATEL, Jatin, M. 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА АПИКСАБАН 

(57)  1  Состав за таблети кој содржи кристални 

апиксабан честички со средна големина на 

честичките помала од 89 µm и D90 помала од 

89 µm како што е измерено со ласерско 

расејување на светлина, каде што составот 

содржи до 5 mg апиксабан, фармацевтски 

прифатлив растворувач или носач и 

сурфактант, при што сурфактантот е присутен 

во концентрација од 0.25% до 2% по тежина и 

служи како средство за влажнење на апиксабан 

лековитата супстанца, при што составот може 

да се добие со процес кој вклучува постапка на 

мелење со воздушен млаз за да се редуцира 

големината на честичките на апиксабан до 

посакуваната големина и сува гранулација. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 35/00  

(11)  10088   (13) Т1 

(21)  2019/962   (22) 12/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201462008945P  06/06/2014  US and 

201462082980P  21/11/2014  US 

(96)  03/06/2015 EP15742414.4 

(97)  28/08/2019 EP3151921 

(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)  WANG, Changyu; SRINIVASAN, Mohan; 

LONBERG, Nils; CHEN, Guodong; KORMAN, Alan 

J.; SELBY, Mark J.; HENNING,Karla; 

HAN,Michelle,Minhua; HUANG,Richard; 

CHAKRABORTY,Indrani; HUANG,Haichun; 

WONG,Suzan and LI,Huiming 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ ГЛУКОКОРТИКОИД-

ИНДУЦИРАН РЕЦЕПТОР ЗА ТУМОР 

НЕКРОТИЗИРАЧКИ ФАКТОР (GITR) И 

НЕГОВИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано моноклонално антитело, кое 

се сврзува со хуман глукокортикоид-

индуцибилен TNF рецептор (GITR), кој содржи 

секвенци на тешка низа CDRCDR2, и CDR3 кои 

содржат SEQ ID NOs: 20, 2и 22, соодветно, и 

секвенци на лесна низа CDRCDR2, и CDR3 

секвенци кои содржат SEQ ID NOs: 23, 24, и 25, 

соодветно.  

има уште 18 патентни барања 
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(51)  F 25B 27/00  

(11)  10089   (13) Т1 

(21)  2019/965   (22) 13/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  20140005153  17/02/2014  FI 

(96)  03/02/2015 EP15153606.7 

(97)  14/08/2019 EP2908069 

(73)  Savo-Solar OY Insinöörinkatu 7 50100 

Mikkeli, FI 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје 

(72)  Pischow, Ka 

(54)  СОЛАРЕН ТЕРМИЧКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА 

АПСОРБИРАЊЕ 

(57)  1  Соларен термички елемент за 

апсорбирање (100, 200, 300) се состои од 

стаклен капак (110, 210), обложен апсорбер на 

ролна врска (120, 220) и растојание (h) помеѓу 

стаклениот капак и апсорберот на ролна врска, 

каде што елементот понатаму се состои од 

високо селективен вакуум обложен со апсорбер 

на ролна врска (120, 220) што се состои од 

топлински транспортни цевки (126), се 

карактеризираат со тоа што  

термопластично запечатување (130) ги 

прикачува стаклениот капак и апсорберот на 

ролна врска еден со друг така што се формира 

херметички запечатен простор (134), што е 

опкружен со стаклен капак, апсорбер со ролна 

врска и термопластично запечатување, што е 

исполнет со низок термички спроводен гас 

(136). 

има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 61M 5/20, A 61M 5/32, A 61M 5/31  

(11)  10090   (13) Т1 

(21)  2019/966   (22) 13/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  200813526208P  18/07/2008  US and 

200819255108P  18/09/2008  US 

(96)  20/07/2009 EP09784750.3 

(97)  11/09/2019 EP2326371 

(73)  UCB Biopharma SPRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KONTORVICH, Boris; FREITAG, Eric; 

McLOUGHLIN,Martin; c/o Oxo; c/o Smart Design; 

Vordenberg Design Studio and c/o Smart Dedign 

(54)  СИСТЕМИ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА 

ЛЕКОВИ ЗА ПАЦИЕНТИ СО РЕУМАТОИДЕН 

АРТРИТИС 

(57)  1  1. Автоинјекционен уред (100) се 

состои од: 

куќиште (104); 

склоп на шприц (101) лизгачки прикачен на 

куќиштето, склопот на шприц вклучува игла 

(105) и сад за флуиди (103); 

автоинјекционен активатор (109) за 

овозможување да склопот на шприц од 

позиција на складирање во однос на куќиштето 

премине во позиција  на испуштање; 

капаче за игла кое се отстранува; и 

капаче (102) кое може да се ослободи од 

заземената позиција во однос на куќиштето, 

капачето има испакнат џеб (120) за примање на 

капачето за игла кое се отстранува; 

капачето за игла кое се отстранува се состои од 

конектор (604) кој има: 

 

основа (705); и 

мноштво од први краци (702а – 702д) 

оддалечени симетрично еден од друг и кои се 

продолжуваат проксимално од основата, 

карактеризирани со составувањето 

мноштво од втори краци (706а – 706д) кои се 

продолжуваат проксимално од основата и 

имаат врв (707а – 707д) кој се шири 

надворешно кон испакнатиот џеб, 

каде што барем еден од вторите краци е 

позиционир  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 277/56, C 07D 417/06, A 61K 

31/4155, A 61K 31/4436, A 61K 31/4535, A 61K 

31/5377, A 61K 31/4025, A 61K 31/38A 61K 

31/5355, A 61P 29/00, A 61P 11/00, A 61P 13/00

  

(11)  10085   (13) Т1 

(21)  2019/968   (22) 14/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  15201788  21/12/2015  EP 

(96)  16/12/2016 EP16823231.2 

(97)  21/08/2019 EP3394053 

(73)  Dompé farmaceutici s.p.a. Via San Martino 

12 20122 Milan, IT 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca and 

LILLINI, Samuele 

(54)  ДЕРИВАТИ НА (4-ХИДРОКСИ-2-ФЕНИЛ-

1,3-ТИАЗОЛ-5-ИЛ) МЕТАНОН КАКО  

TRPM8 АНТАГОНИСТИ 

(57)  1  Соединение со формула (I): 

          

  

 

каде што 

 

R1 е незаменета или заменета 5, 6 или 7-члена, 

алифатична или ароматична хетероциклична 

група која што содржи 2, 3 или 4 хетероатоми 

селектирани од N, O и S, каде што, кога се 

заменети, споменатиот 5, 6 или 7-член, 

алифатичен или ароматичен хетероцикл е 

заменет со една или повеќе групи независно 

селектирани од C1-C3 алкил или циклоалкил, Cl 

и F или е заменета со R3 и R4 кои што земени 

заедно формираат заситена циклична 

половина; и  

R2 е селектиран од водород, C1-C2 алкил, F, Cl 

и OH;  

 

и негови фармацевтски прифатливи соли.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  G 07C 15/00  

(11)  10084   (13) Т1 

(21)  2019/969   (22) 14/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  202009007113U  18/05/2009  DE 

(96)  18/05/2010 EP10721710.1 

(97)  02/10/2019 EP2433269 

(73)  Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 

Gumpoldskirchen, AT 

(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)  PRESCH,Ryszard 

(54)  Електронски уред за игри 

(57)  1  Електронска машина за игри, особено 

апарат за лотарија, кој има сервер за игри (2) за 

контролирање на играта која има барем еден 

блок за билети за игри (а, б, ц ... н), по можност 

електронски блок за билети за игри, 

вклучително и бројни билети за игри (аа, бб, цц 

... nn), по можност електронски билети за игри, 

со кои во секој случај се поврзува добитна 

комбинација на симболи, понатаму кои имаат 

најмалку еден апарат за игри (5) на кој серверот 

за игри (2) е директно или индиректно поврзан 
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и има кредитна продавница (6) и добитна 

продавница (11) поврзана со апаратот за игри, 

при што апаратот за игри (5) има влезен апарат 

преку кој може да се вчита кредитната 

продавница (6), апарат за купување на билети 

(7) за купување на билет за игра со добитна 

комбинација на симболи, додека го намалувате 

кредитот складиран во продавницата за 

кредити (6), и уредот за игри (8) кој е поврзан со 

генераторот на победнички симболи (18) 

обезбеден на апаратот за игри (5) за 

генерирање на добитна комбинација на 

симболи, до апарат за контрола на победи (19) 

исто така, предвиден во апаратот за игри (5) за 

споредување на добитната комбинација на 

симболи генерирана од генератор на 

победнички симболи (18) со добитна 

комбинација на симболи на билет за игри и до 

добитната продавница (11) за чување на 

добивки утврдени во зависност од споредбата, 

при што апаратот за игри (5) е конфигуриран: 

- да се намали кредитната продавница (6) при 

купување билет за игри; 

- да се овозможи повторна активираност на 

уредот за игри (8) во втора рунда на игра со ист 

билет за игра кога се направени победи со 

истиот билет за игра во првата рунда на игра; 

- да се генерира прва добитна комбинација на 

симболи од победничкиот генератор на 

симболи (18) во првата рунда на игри и да се 

снабди уредот за игри (8) и да се спореди со 

добитната комбинација на симболи на билет за 

игри со користење на апарат за контрола на 

добивки (19) и да се зголеми добитната 

продавница (11) при остварување на победа; и  

- да се генерира втора добитна комбинација на 

симболи од генератор на добитни симболи (18) 

во втората рунда на игра, додека се намалува 

добитната продавница (11) и да се обезбеди 

наведената втора добитна комбинација на 

симболи на уредот за игри (8) и да се спореди 

со добитна комбинација на симболи на 

споменатиот билет за игри со помош на апарат 

за контрола на добивки (19) и да се зголеми 

добитната продавница (11) при остварување на 

победа; 

 

така што уредот за игри (8) може да се 

активира само еднаш додека се користат како 

основа податоците од истиот билет за игра со 

кредит од продавницата за кредити (6) и 

податоците од истиот билет за игри може да се 

користат многу пати како основа само при 

намалување на добитната продавница (11). 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/337, A 61K 31/519, A 61P 35/00

  

(11)  10083   (13) Т1 

(21)  2019/970   (22) 14/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201161470668P  01/04/2011  US 

(96)  02/04/2012 EPA12715421.9 

(97)  16/10/2019 EP2694056 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DAVIES, Barry, Robert  

(54)   ТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН 

(57)  1  Комбинација што содржи (S)-4-амино-N-

(1-(4-хлорофенил)-3-хидроксипропил)-1-(7H-

пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)пиперидин-4-

карбоксамид, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, и доцетаксел за употреба во 

третманот на канцер на дојка. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 405/10, C 07D 487/04, A 61K 

31/5355, A 61K 31/541  

(11)  10082   (13) Т1 

(21)  2019/971   (22) 14/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  14199344  19/12/2014  EP 

(96)  18/12/2015 EP15816165.3 

(97)  25/09/2019 EP3233839 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  MEERPOEL, Lieven; MEYER, Christophe; 

PASQUIER, Elisabeth, Thérèse, Jeanne; 

ANGIBAUD, Patrick, René; MEVELLEC, Laurence, 

Anne; COUPA, Sophie; PONCELET, Virginie, 

Sophie; PILATTE, Isabelle, Noëlle, Constance; 

BERTHELOT, Didier, Jean-Claude; QUEROLLE, 

Olivier, Alexis, Georges; DEMESTRE, Christophe, 

Gabriel, Marcel and MERCEY, Guillaume, Jean, 

Maurice 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЛ ПОВРЗАНИ 

ИМИДАЗОПИРИДАЗИН ДЕРИВАТИ КАКО 

PI3KБЕТА ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I) 

  

негова таутомерна или стереоизомерна форма, 

назначено со тоа, што 

R1 претставува -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -NH2,  

 R2 претставува  

 или  

R3 претставува C1-4алкил супституиран со 

еден супституент селектиран од групата 

составена од Het-O-C(=O)-C1-4алкил-Het-

C(=O)-Hetи -NH-C(=O)-Het1; -CH(OH)-CH2-Het1; 

или C1-4алкил супституиран на истиот 

јаглероден атом со една -OH и со една Het1; 

Het1 претставува 4-, 5- или 6-член заситен 

хетероциклил што содржи барем еден 

хетероатом секој независно селектиран од O, S, 

S(=O)p и N; наведениот 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од хало, -NH2, C1-4алкил, -S(=O)2-

C1-6алкил, -C1-4алкил-S(=O)2-C1-6алкил, 

хидрокси и C1-4алкил супституиран со една 

хидрокси; или два супституенти на истиот 
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јаглероден атом од наведениот 4-, 5- или 6-

член заситен хетероциклил се земени заедно 

за да формираат заедно со заедничкиот 

јаглероден атом на кој тие се прикачени Прстен 

A; 

Прстен претставува циклобутил, циклопентил, 

циклохексил или 4-, 5- или 6-член заситен 

хетероциклил што содржи барем еден 

хетероатом секој независно селектиран од O, S, 

S(=O)p и N; наведениот циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два C1-4алкил 

супституенти, со една C1-4алкил и еден 

хидрокси супституент, или со еден хидрокси 

супституент; 

Y претставува -CH2- или -NH-; 

R4a претставува водород, C1-4алкил, Heta, или 

C1-4алкил супституиран со еден или повеќе 

супституенти секој независно селектиран од 

групата составена од -OH, -NR5R6 и Heta; 

R4b претставува водород, хало, C1-4алкил, или 

C1-4алкил супституиран со еден или повеќе 

хало супституенти; 

или R4a и R4b се земени заедно за да 

формираат заедно со фенил прстенот на кој 

тие се прикачени структура со формулата (a-1), 

(a-2), (a-3), (a-4) или (a-5): 

  

 

  

X претставува -NH-, -O- или -N(C1-3алкил)-; 

обата R7 супституенти се исти и се 

селектирани од групата составена од водород, 

флуоро и метил; или обата R7 супституенти се 

земени заедно за да формираат заедно со 

заедничкиот јаглероден атом на кој тие се 

прикачени циклопропил, циклобутил или 

оксетанил; 

обата R8 супституенти се исти и се 

селектирани од групата составена од водород и 

метил; или обата R8 супституенти се земени 

заедно за да формираат заедно со заедничкиот 

јаглероден атом на кој тие се прикачени 

циклопропил, циклобутил или оксетанил; 

R5 претставува водород, C1-6алкил, или C1-

6алкил супституиран со еден OH; 

R6 претставува водород, C1-6алкил, или C1-

6алкил супституиран со еден OH; 

секој Heta независно претставува 4-, 5- или 6-

член заситен хетероциклил што содржи барем 

еден хетероатом секој независно селектиран од 

O, S, S(=O)p и N; наведениот 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од C1-4алкил, -S(=O)2-C1-6алкил, 

хидрокси,-C1-4алкил-S(=O)2-C1-6алкил, и C1-

4алкил супституиран со една хидрокси; или два 

супституенти на истиот јаглероден атом од 

наведениот 4-, 5- или 6-член заситен 

хетероциклил се земени заедно за да 

формираат заедно со заедничкиот јаглероден 

атом на кој тие се прикачени Прстен B; 

Прстен B претставува циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил што содржи барем еден 

хетероатом секој независно селектиран од O, S, 

S(=O)p и N; наведениот циклобутил, 

циклопентил, циклохексил или 4-, 5- или 6-член 

заситен хетероциклил е опционално 

супституиран со еден или два C1-4алкил 

супституенти, со една C1-4алкил и еден 

хидрокси супституент, или со еден хидрокси 

супституент; 

p претставува 1 или 2; 

или N-оксид, негова фармацевтски прифатлива 

адитивна сол или солват. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 405/14, A 61K 31/4545, A 61K 

31/5377, A 61K 31/4433, A 61K 31/496, A 61P 

35/00  

(11)  10081   (13) Т1 

(21)  2019/972   (22) 14/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201510800975  19/11/2015  CN 

(96)  02/11/2016 EP16865671.8 

(97)  30/10/2019 EP3378859 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang, Jiangsu 222047, CN and No.279 

Wenjing Road Minhang District Shanghai 

200245, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LU,Biao; SHEN, Xiaodong; HE, Mingxun; LIU, 

Dong and ZHANG, Minsheng 

(54)  БЕНЗОФУРАН ДЕРИВАТ, ПОСТАПКА ЗА 

НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И НЕГОВА УПОТРЕБА 

ВО МЕДИЦИНА 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

или таутомер, мезомер, рацемат, енантиомер, 

диастеромер или нивна смеса или негова 

фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

прстен A е избран од групата составена од 

хетероциклил и циклоалкил; 

секој R1 е идентичен или различен и секој е 

независно избран од групата составена од 

водород, халоген, алкил, халоалкил, алкокси, 

халоалкокси, амино, нитро, хидрокси, цијано, 

циклоалкил, хетероциклил, арил, хетероарил, -

OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, - S(O)mR6, -

S(O)mNR7R8 и -(CH2)xRa, кадешто алкилот, 

халоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил се 

секој независно и опционално супституиран со 

една или повеќе групи избрани од групата 

составена од алкил, халоалкил, халоген, амино, 

нитро, цијано, хидрокси, алкокси, халоалкокси, 

хидрокси- алкил, циклолакил, хетероциклил, 

арил и хетероарил; 

Ra е избран од групата составена од халоген, 

циклолакил, хетероциклил и -NR7R8, кадешто 

циклолакилот и хетероциклил се секој 

независно и опционално супстистуирани со 

една или повеќе групи избрани од групата 

составена од алкил, халоалкил, халоген, амино, 

нитро, цијано, хидрокси, алкокси, халоалкокси, 

хидроксиалкил, циклолакил, хетероциклил, 

арил, и хетероарил; 

R2 е водород или алкил, кадешто алкилот е 

опционално супституиран со една или повеќе 

групи избрани од групата составена од халоген, 

хидрокси, цијано, циклолакил и хетероциклил; 

R3 e избран од групата составена од водород, 

алкил, халоген, цијано, алкокси и халоалкил; 

секој R4 е идентичен или различен и секој е 

независно избран од групата составена од 

водород, алкил, халоалкил, хидрокси, амино, 

алкокси, халоалкокси, циклолакил, 

хетероциклил, арил, хетероарил, -OR6, -

C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -S(O)mNR7R8 и -

NR7R8; 

секој R5 е идентичен или различен и секој е 

независно избран од групата составена од 

водород, алкил, oxo, халоген, халоалкил, 

хидрокси, амино, алкокси, халоалкокси, 

циклолакил, хетероциклил, арил, хетероарил, -

OR6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -S(O)mR6, -

S(O)mNR7R8 и -NR7R8; 

R6 е избран од групата составена од водород, 

алкил, халоалкил, алкокси, хидроксиалкил, 

хидрокси, амино, циклолакил, хетероциклил, 
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арил и хетероарил; 

R7 и R8 се идентичен или различен и секој е 

независно избран од групата составена од 

водород, алкил, алкокси, хидроксиалкил, 

хидрокси, амино, алкоксикарбонил, циклолакил, 

хетероциклил, арил и хетероарил, кадешто 

алкилот, амино, циклолакил, хетероциклил, 

арил и хетероарил се секој независно и 

опционално супституирани со групи избрани од 

групата составена од алкил, халоген, хидрокси, 

амино, алкоксикарбонил, нитро, цијано, 

алкокси, хидроксиалкил, циклолакил, 

хетероциклил, арил и хетероарил; 

m е 0, 1 или 2; 

n е 0, 2 или 3; 

p е 0, 2, 3, 4 или 5; 

q е 0, 1 или 2; и 

x е 0, 2 или 3.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 37/00  

(11)  10071   (13) Т1 

(21)  2019/973   (22) 14/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201361913891P  09/12/2013  US 

(96)  09/12/2014 EP14869424.3 

(97)  04/09/2019 EP3079719 

(73)  Allakos Inc. 975 Island Drive,Suite 201 

Redwood City, CA94065, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  BEBBINGTON, Christopher R.; FALAHATI, 

Rustom; SOUSA FERNANDES, Carolina Rita; 

MATTHEWS, David John; TOMASEVIC, Nenad; 

WILLIAMS, Jason and LEUNG, John 

(54)  АНТИ-SIGLEC-8 АНТИТЕЛА И НАЧИН  НА 

НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Хуманизирано антитело кое се врзува за 

човечки Siglec-8, при што антителото опфаќа 

тежок синџир со варијабилен регион и 

променлив регион на лесен ланец, кадешто (i) 

променливиот регион на тешки ланци опфаќа 

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 6 а 

променливиот регион на лесен ланец ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 16 

или 21; или (ii) 

                       (а) варијабилниот регион со тешки 

ланци опфаќа: 

                       (1) HC-FR1 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 26; 

                      (2) HVR-H1 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 61; 

                      (3) HC-FR2 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 34; 

                      (4) HVR-H2 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 62; 

                      (5) HC-FR3 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 38; 

                      (6) HVR-H3 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 63; и 

                      (7) HC-FR4 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 45; 

                       и 

                     (б) променливиот регион на лесен 

ланец содржи: 

                    (1) LC-FR1 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 48; 

                   (2) HVR-L1 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 64; 

                   (3) LC-FR2 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 51; 

                   (4) HVR-L2 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 65; 

                   (5) LC-FR3 содржи амино 

киселинска секвенца на SEQ ID NO: 55 или 58; 

                  (6) HVR-L3 содржи амино киселинска 

секвенца на SEQ ID NO: 66; и 

                  (7) LC-FR4 содржи амино киселинска 

секвенца на SEQ ID NO: 60. 

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 02F 1/50, C 02F 1/68, C 02F 1/72, C 02F 

1/76, C 02F 103/28, D 21C 9/16  

(11)  10070   (13) Т1 

(21)  2019/975   (22) 15/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  211965  02/08/2002  US and 310623P  

06/08/2001  US 

(96)  05/08/2002 EP10156113.2 

(97)  02/10/2019 EP2202206 

(73)  A.Y.LABORATORIES LTD. P.O.Box 20686 

Tel Aviv 61206, IL 

(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)  Barak,Ayala 

(54)  КОНТРОЛА НА РАЗВОЈОТ НА 

БИОФИЛМОВИ ВО ИНДУСТРИСКА 

ПРОЦЕСНА ВОДА  

(57)  1  Метод за инхибирање на 

производството на ензим со собирање на 

микроорганизми закачени на површината во 

индустриска водна средина, при што методот 

се состои од наизменично применување во 

водата која што е во комуникација со 

споменатото собирање на микроорганизми, на 

супстанција која што го инхибира 

производството на ензим од страна на 

споменатото собирање на микроорганизми, 

каде што споменатиот ензим е ензим кој што го 

деградира водород пероксидот (HPDE) и 

претставува каталаза и споменатата 

супстанција не го деактивира споменатиот 

ензим, каде што споменатата супстанција е 

хлорамин активиран од бромид формиран со 

мешање на хипохлорит оксиданс и амониум 

бромид и каде што  споменатата супстанција се 

применува на споменатата вода во 

споменатата индустриска водна средина 

периодично со работен циклус помал од 1: 2, 

каде што работниот циклус значи соодносот 

помеѓу (а) количината на време на примена на 

супстанцијата во насобраните микроорганизми 

и (б) количината на време кога супстанцијата не 

се администрира, и каде што споменатата 

примена на споменатата супстанција вклучува 

генерирање на споменатата супстанција во 

реално време со производство на претходно 

одредено разредување на хипохлорит 

оксиданс, производство на претходно одредено 

разредување на амониум сол, синхроно 

мерење на двата раствори во миксер за 

постојано да се меша во него според претходно 

одреден сооднос за да се произведе 

супстанцијата која што има ефективна количина 

на репродуктивност , стабилност и ефикасност 

на лице место во миксерот и каде што 

споменатата супстанција се применува на 
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споменатата вода во доза од 10 ppm или 

помалку изразена како вкупен хлор. 

има уште 5 патентни барања 

 

 

 (51)  A 61K 31/4748, A 61K 31/573, A 61K 31/65, 

A 61K 31/675, A 61K 39/395, A 61P 35/00, A 61P 

35/02  

(11)  10107   (13) Т1 

(21)  2019/976   (22) 15/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  2014619460002P  28/02/2014  US and 

201492006386P  02/06/2014  US 

(96)  25/02/2015 EP15755187.0 

(97)  11/09/2019 EP3110843 

(73)  Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview 

Drive Horsham, PA 19044, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  DOSHI, Parul 

(54)  КОМБИНИРАНИ ТЕРАПИИ СО  АНТИ-

CD38 АНТИТЕЛА 

(57)  1  Анти-CD38 антитело за употреба во 

лекување на субјект со CD38-позитивен 

хематолошки малигнитет, при што анти-CD38 

антителото се администрира во комбинација со 

циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и 

преднизон (CHOP), при што анти-CD38 

антителото е: 

 

i. предизвикува in vitro убивање на клетки што 

експримираатт CD38 со цитотоксичност 

посредуван со клетки  која зависи одантитела 

(ADCC), фагоцитоза на клетки зависна од 

антитела (ADCP) на цитотоксичност зависна од 

комплемент (CDC), апоптоза или in vitro 

модулација на ензимска активност на CD38; 

ii. опфаќа региони за утврдување на 

комплементарност на тешки синџири (HCDR) 1 
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(HCDR1), 2 (HCDR2) и 3 (HCDR3) на секвенците  

SEQ ID NO: 6, 7 и 8, по ред; и 

 

iii. вклучува региони за утвдување на 

комплементарност на лесен синџир (LCDRs) 1 

(LCDR1), 2 (LCDR2) и 3 (LCDR3) на секвенците 

SEQ ID NO: 9, 10 и 1по ред. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 12N 1/20, A 61K 35/74, A 61P 19/02, A 

61P 27/02, A 61P 29/00, A 61P 35/00, A 61P 

11/06, A 61P 1/00, A 61P 25/28  

(11)  10108   (13) Т1 

(21)  2019/977   (22) 15/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201510469  15/06/2015  GB; 201520628  

23/11/2015  GB and 201604566  17/03/2016  GB 

(96)  15/06/2016 EP16731641.3 

(97)  11/09/2019 EP3204025 

(73)  4D Pharma Research Limited Life 

Sciences Innovation Building Cornhill Road 

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  MULDER, Imke; PATTERSON, Angela 

Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin 

and  RAFTIS, Emma 

(54)  СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ СОЕВИ НА 

БАКТЕРИИ 

 

(57)  1  Состав кој содржи бактериски сој од 

видот Parabacteroides distasonis за употреба во 

постапка на лекување или спречување на 

воспалително или автоимуно заболување 

избрано од мултиплекс склероза, астма или 

ревматоиден артритис. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4439, A 61K 31/519, A 61K 9/28, A 

61K 9/20, A 61K 47/12  

(11)  10109   (13) Т1 

(21)  2019/978   (22) 15/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  201562171177P  04/06/2015  US and 

201662332973P  06/05/2016  US 

(96)  24/05/2016 EP16726192.4 

(97)  06/11/2019 EP3302565 

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

NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WANG, Jian; IBRAHIM,Fady Makram Louiz; 

MULLARNEY, Matthew Patrick; SHANKER, Ravi 

Mysore and SPONG, Barbara Rodriguez 

(54)  ЦВРСТИ ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА 

ПАЛБОЦИКЛИБ 

(57)  1  Цврста дозирана форма којашто содржи 

10 тп% до 35 тп% на палбоциклиб, од 5 тп% до 

25 тп% на сукцинска киселина и фармацевтски 

прифатлив носач.  

има уште 23 патентни барања 
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(51)  C 07B 59/00, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 

61P 11/12  

(11)  10005   (13) Т1 

(21)  2019/1001   (22) 25/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201161487497P  18/05/2011  US 

(96)  17/05/2012 EP17160386.3 

(97)  04/09/2019 EP3235812 

(73)  Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited 

2 Kingdom Street, London W2 6BD, UK 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  MORGAN, Adam, J. 

(54)  ДЕУТЕРИЗИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ИВАКАФТОР  

(57)  1  Фармацевтски состав за орално давање 

кое содржи соединение на формула I: 

 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде 

секој од XX2, X3, X4, X5, X6, и X7 е независно 

водород или деутериум; 

YY2, и Y3 се CD3; 

секој од Y4, Y5, и Y6 е независно CH3 или CD3; 

каде факторот на изотопско збогатување за 

секој обележан атом на деутериум е најмалку 

6000; и каде кој било атом кој не е обележан 

како деутериум е присутен во своја природна 

изотопска распространетост, под услов 

соединението на формула I да не е соединение 

100: 

      

  

 

и фармацевтски прифатлив носач. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 401/06, C 07D 205/04, 

C 07D 471/10, A 61K 31/445, A 61K 31/4545, A 

61K 31/50A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A 61K 

31/4427, A 61K 31/438, A 61K 31/397, A 61K 

31/496  

(11)  10006   (13) Т1 

(21)  2019/1002   (22) 25/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201461939488P  13/02/2014  US and 

US201462061283P  08/10/2014  US 

(96)  12/02/2015 EP15706634.1 

(97)  25/09/2019 EP3105218 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  
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(57)  1  Соединение на формула II:  

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

каде:  

X е -CH2- или -CH2-CH2-;  

Y е -CH2- или -CH2-CH2-;  

секој R2 е заменет на кој било атом на јаглерод 

кој создава прстен во прстенот на формула II 

кој содржи X и Y  освен атом на јаглерод кој 

создава прстен за кој е врзан RZ ;  

прстен A е C6-10 арил или 5-10 член 

хетероарил кој содржи јаглерод и 2, 3 или 4 

хетероатпми избрани од N, O, и S;  

прстенот C е C3-7 циклоалкил;  

L е C1-4 алкилен, -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)NR7-

, O, NR7, -S(O)2-, -S(O)-, или -S(O)2NR7-; 

секој R1 е независно избран од хало, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-

10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, 

NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, 

OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 

NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, 

C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, 

NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, 

S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd, 

каде споменатиотC1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-

6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил¬C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-

4 алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетеро¬циклоалкил)-C1-4 алкил-е 

секој опционално заменет со 1,2,3 или 4 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, 

OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, 

NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 

NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, 

NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, 

S(O)NRcRd, S(O)2Rb, и S(O)2NRcRd;  

RZ е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdOC(O)RbOC(O)NRc

1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1C(O

)NRc1RdC(=NRe1)RbC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=

NRe1)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(

O)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbили 
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S(O)2NRc1Rdкаде споменатиот C1-6 алкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил е секој 

опционално заменет со 1,2,3 или 4 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

NO2, 

ORaSRaC(O)RbC(O)NRc1RdC(O)ORaOC(O)RbO

C(O)NRc1RdC(=NRe1)NRc1RdNRc1C(=NRe1)N

Rc1RdNRc1RdNRc1C(O)RbNRc1C(O)ORaNRc1

C(O)NRc1RdNRc1S(O)RbNRc1S(O)2RbNRc1S(O

)2NRc1RdS(O)RbS(O)NRc1RdS(O)2Rbи 

S(O)2NRc1Rd1;  

секој R2 е независно избран од хало, C1-6 

алкил, CN, ORa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5, NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 

S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5, каде споменатиот 

C1-6 алкил е опционално заменет со 1,2 или 3 

супституенти независно избрани од хало, CN, 

ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 

C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, 

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 

NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 

NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 

NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, 

S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, и S(O)2NRc5Rd5;  

секој R3 е независно избран одхало, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, C6-10 арил,  

C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, 

C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 

NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, 

S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Ra2, каде споменатиот 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 

арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 

4-10 член хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 

алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 

член хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-е секој 

опционално заменет со 1,2,3 или 4 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 

C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 

NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 

NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, 

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, и S(O)2NRc2Rd2;  

R4 е хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, CN, NO2, 

ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 

C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, 

NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, 

C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 

NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, 

S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3, каде 

споменатиотC1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-е 

секој опционално заменет со 1,2,3 или 4 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 
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NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 

C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, 

C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 

NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 

NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, и S(O)2NRc3Rd3;  

R5 и R6 е секој независно избран од H, хало, 

CN, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 

цијаноалкил, и -(C1-4 алкил)-ORa4; 

R7 е H , C1-4 алкил или C1-4 халоалкил;  

секој Ra, Rb, Rc, Rd, RaRbRcRdRa2, Rb2, Rc2, 

Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, и Rd3 е независно избран 

од H, C1-6 алкил, C1-4 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C6-10 арил, C3-10 

циклоалкил, 5-10 член хетероарил, 4-10 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-

10 циклоалкил-C1-4 алкил-, (5-10 член 

хетероарил)-C1-4 алкил-, и (4-10 член 

хетероциклоалкил)-C1-4 алкил-, каде 

споменатиотC1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C6-10 арил, C3-10 циклоалкил, 5-10 

член хетероарил, 4-10 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил-C1-4 алкил-, C3-10 циклоалкил-C1-4 

алкил-, (5-10 член хетероарил)-C1-4 алкил-, и 

(4-10 член хетероциклоалкил)-C1-4 алкил- е 

независно избран од 1,2,3,4 или 5 супституенти 

независно избрани од C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 цијаноалкил, хало, CN, ORa4, 

SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, 

OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 

NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4;  

или кои било Rc и Rd заедно со N атом за кој се 

врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално заменета 

со 2 или 3 супституенти независно избрани од 

C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa4, 

SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, 

OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 

NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4, каде 

споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил се опционално заменети со 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4;  

или кои било Rc1 и Rd1 заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално заменета 

со 1,2 или 3 супституенти независно избрани од 

C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 3-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa4, 

SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, 

OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 

NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4, каде 

споменатиот C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил е опционално заменет со 1,2 или 3 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 
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S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4;  

или билокои Rc2 и Rd2 заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкил групаопционалноа заменета 

со 2, или 3 супституенти независно избрани од 

C1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 член 

хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил, C1-6 халоалкил, хало, CN, ORa4, 

SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, 

OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 

NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4, каде 

споменатиотC1-6 алкил, C3-7 циклоалкил, 4-7 

член хетероциклоалкил, C6-10 арил, и 5-6 член 

хетероарил се опционално заменети со 2, или 3 

супституенти независно избрани од хало, C1-4 

алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, 

ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)R14, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)Rb4, 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2NRc4Rd4, и S(O)2NRc4Rd4;  

иликои било Rc3 и Rd3 заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкил група опционално заменета 

со 2, или 3 супституенти избрани од C1-6 алкил, 

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, 5-6 член хетероарил, C1-6 

халоалкил, хало, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, 

C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 

OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, 

NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4, 

C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, 

S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и 

S(O)2NRc4Rd4, каде споменатиотC1-6 алкил, 

C3-7 циклоалкил, 4-7 член хетероциклоалкил, 

C6-10 арил, и 5-6 член хетероарил се 

опционално заменети со 2, или 3 супституенти 

независнио избрани од хало, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C1-4 цијаноалкил, CN, ORa4, SRa4, 

C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 

OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, 

NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)ORa4, 

C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, 

S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, 

NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, и 

S(O)2NRc4Rd4;  

секој Ra4, Rb4, Rc4, и Rd4 е независно избран 

одH, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 алкенил, 

и C2-4 алкинил, каде споменатиотC1-4 алкил, 

C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е опционално 

заменет со 1,2 или 3 супституенти независно 

избрани од OH, CN, амино, хало, C1-4 алкил, 

C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, 

ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 

халоалкокси;  

или кои било Rc4 и Rd4 заедно со N атом за кој 

се врзани создаваат 3-, 4-, 5-, 6-, или 7-члена 

хетероциклоалкил групаопционално заменета 

со 2 или 3 супституенти независно избрани од 

OH, CN, амино, хало, C1-6 алкил, C1-4 алкокси, 

C1-4 алкилтио, C1-4 алкиламино, ди(C1-4 

алкил)амино, C1-4 халоалкил, и C1-4 

халоалкокси; 

секој Re, ReRe2, Re3, Re4, и Re5 е независно 

избран од H, C1-4 алкил, и CN;  

секој Ra5, Rb5, Rc5, и Rd5 е независно избран 

од H и C1-6 алкил опционално заменет со 2, 3, 

4, или 5 супституенти независно избрани од 

хало, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 

C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 

NRc6Rd6, NRC6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 

NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, 

S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O2Rb6, 

NRc6S(O)2NRc6Rd6, и S(O)2NRc6Rd6;  

секој Ra6, Rb6, Rc6, и Rd6 е независно избран 

од H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C2-4 

алкенил, и C2-4 алкинил, каде споменатиот C1-
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4 алкил, C2-4 алкенил, и C2-4 алкинил, е 

опционално заменет со 1,2 или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, C1-

4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 

алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино, C1-4 

халоалкил, и C1-4 халоалкокси;  

секој Re6 е независно избран одH, C1-4 алкил, 

и CN;  

m е 0,или 2;  

n е 0, 2,или 3;  

p е 0, 2, или 3; и  

q е 0, или 2;  

каде циклоалкил се однесува на неароматични 

циклични делови на јаглерод кои имаат бројни 

атоми на јаглерод кои создаваат прстен како 

што е дадено пред споменатиот израз кои може 

опционално да содржат една или повеќе 

алкенилни групи како дела на престенеста 

структура; и 

хетероциклоалкил се однесува на 

неароматичен хетероцикличен систем на 

прстени, кои може опционално дасодржат еден 

или повече незаситувања како дел на 

прстенеста структура и кој има најмалку еден 

хетероатом како член на прстен независно 

избран од азот, сулфур, и кислород.  

има уште 35 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/7008, A 61K 31/7016, A 61K 9/00, 

A 61P 27/04  

(11)  10007   (13) Т1 

(21)  2019/1003   (22) 25/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  FR20140051662  28/02/2014  FR 

(96)  02/03/2015 EP15713215.0 

(97)  13/11/2019 EP3110425 

(73)  Labaratoires Théa and Medical University 

Of Vienna 12, Rue Louis Bleriot Zone 

Indudtrielle du Brezet 63100 Clermont-Ferrand, 

FR and Spitalgasse 23 1090 Vienna, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MERCIER, Fabrice and SCHMETTERER, 

Léopold 

(54)  НЕ-ИСПАРЛИВ ОФТАЛМОЛОШКИ 

СОСТАВ, ОСОБЕНО ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

СИНДРОМ НА СУВО ОКО  

(57)  1  Офталмолошки состав којшто содржи 

хијалуронска киселина или една од нејзини 

соли со молекуларна маса којашто содржи 

помеѓу 100 и 800 kDa и олигосахарид. 

има уште 8 патентни барања 

 

 

 

 

 



 

 

156 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

(51)  A 61K 31/46, A 61K 31/58, A 61P 11/00  

(11)  10008   (13) Т1 

(21)  2019/1004   (22) 25/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20140172925  18/06/2014  -- 

(96)  15/06/2015 EP15728025.6 

(97)  04/09/2019 EP3157522 

(73)  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  AVEN, Michael; ALBRECHT, Balazs and 

LAMAR, Janine 

(54)  МУСКАРИНСКИ АНТАГОНИСТИ И 

НИВНИ КОМБИНАЦИИ ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА 

БОЛЕСТИ НА ДИШНИ ПАТИШТА КАЈ КОЊИ 

(57)  1  Мускарински антагонист со долго 

дејство (МАДД) или фармацевтска прифатлива 

сол на негов катјон за употребата во постапка 

за лекување на болести на дишни патишта кај 

копитари, особено коњи, кадешто МАДД е 

соединение со општа формула:  

 

  

                   

     

 

кадешто A означува група со двојна-врска 

избрана од помеѓу  

  

X-означува анјон со единечен негативен 

полнеж, 

R1 и R2 означува C1-C4-алкил, којшто може 

опционално да биде супституиран со хидрокси 

или халоген; 

R3, R4, R5 и R6, којшто може да биде 

идентичен или различен, означува водород, C1-

C4-алкил, C1-C4-алкилокси, хидрокси, CF3, CN, 

NO2 или халоген; 

R7 означува водород, C1-C4-алкил, C1-C4-

алкилокси, C1-C4-алкилен-халоген, халоген- 

C1-C4-алкилокси, C1-C4-алкилен-OH, CF3, -C1-

C4-алкилен- C1-C4-алкилокси, -O-COC1-C4-

алкил, -O-COC1-C4-алкил-халоген, -O- COCF3 

или халоген, опционално во формата на 

индивидуални оптички изомери, смеси на 

индивидуални енантиомери или негови 

рацемати,  

 

додека ако A означува   

  

R1 и R2 означува метил и  

R3, R4, R5 и R6 означува водород,  

R7 не може да биде водород,  

 

особено МАДД е соединение со формулата 

(МАДД 1):  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  H 01L 35/24, H 01L 37/00, H 01L 35/26  

(11)  10009   (13) Т1 

(21)  2019/1005   (22) 26/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EPA17000385  09/03/2017  -- 

(96)  09/03/2018 EP18708441.3 

(97)  25/09/2019 EP3398212 

(73)  Raccis,Riccardo; Kotman,Gerold and 

Kotman,Niklas Friesenwall 3 50672 Köln, DE; 

Magazingasse 11 04109 Leipzig, DE and 

Heidesheimer Str.28a 55124 Mainz, DE 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28 

лок.8, 1000, Скопје 

(72)  RACCIS,Riccardo   

(54)  МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНВЕРЗИЈА 

(57)  1  Материјал за конверзија на енергија 

(термална во електрична), кој што содржи: 

прва фаза која што обезбедува матрикс и втора 

фаза која што содржи материјал со нано 

големина или микро големина кој што 

обезбедува мобилност на електроните, кој што 

содржи честички со сооднос на димензиите 

поголем од каде што втората фаза обезбедува 

електрично спроводливи канали низ 

композицијата, карактеристичен во тоа што 

втората фаза формира бодликави ластари, со 

боцки претежно насочени во една насока. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/606, A 61K 47/32, A 61K 9/28, A 

61K 9/00, A 61K 47/36  

(11)  10010   (13) Т1 

(21)  2019/1007   (22) 26/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20120166110  30/04/2012  -- and 

US201261640217P  30/04/2012  US 

(96)  29/04/2013 EP13723033.0 

(97)  13/11/2019 EP2844222 

(73)  TILLOTTS PHARMA AG Baslerstrasse 5 

4310 Rheinfelden, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BRAVO GONZÁLEZ, Roberto Carlos; 

BUSER, Thomas; GOUTTE, Frédéric Jean-

Claude; BASIT, Abdul, Waseh; VARUM, Felipe, 

José, Oliveria and FREIRE, Ana, Cristina 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА НА ЛЕК СО ОДЛОЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ 

(57)  1  Формулација на лек со одложено 

ослободување за орална администрација за 

испорака на лек во дебелото црево кај субјект, 

споменатата формулација содржи:  

јадро и обложување за јадрото, јадрото содржи 

лек и обложувањето содржи надворешен слој и 

внатрешен слој,  

споменатиот надворешен слој содржи смеса на 

прв полимерен материјал којшто е осетлив на 

напад на колонска бактерија и втор полимерен 

материјал којшто има pH праг на pH 6 или 

погоре и 

споменатиот внатрешен слој содржи трет 

полимерен материјал којшто e растворлив во 

интестинална течност или гастроинтестинална 

течност, споменатиот трет полимерен 

материјал е поликарбоксилен киселински 

полимер којшто е барем делумно 

неутрализиран со барем 10% на карбоксилни 

киселински групи во формата на карбоксилатни 

анјони, 

 

кадешто надворешниот слој е додаден 

директно на внатрешниот слој со употреба на 

обложувачки препарат формиран со 

комбинирање на споменатиот прв полимерен 

материјал во воден медиум со споменатиот 

втор полимерен материјал во органски медиум. 

има уште 21 патентни барања 
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(51)  B 24C 1/00  

(11)  10011   (13) Т1 

(21)  2019/1008   (22) 27/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  13750749.7  06/05/2013  EP 

(96)  06/05/2013 EP13750749.7 

(97)  04/09/2019 EP2994269 

(73)  ICS Ice Cleaning Systems S.r.o. 

Robotnícka 2192 017 01 Povazská Bystrica, SK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KUBIS,Ivan; BAKALA, L'udovít and GABRIS, 

Peter 

(54)  УРЕД ЗА МЕШАЊЕ НА ТВРДИ 

ЧЕСТИЧКИ ОД СУВ МРАЗ СО ПРОТОК НА 

ГАСОВИТ МЕДИУМ  

(57)  1  Уред за мешање на тврди честички од 

сув мраз и проток на гасовит медиум, кој се 

состои од елемент за дополнување (2) 

ротирачки поставен во рамките на фиксно 

куќиште (1) кој има отвори (12, 13) за протокот 

на гасовитиот медиум и/или за протокот на 

гасовитиот медиум со тврди честички, елемент 

за запечатување (3) помеѓу фиксното куќиште 

(1) и ротирачки поставениот елемент за 

дополнување (2) карактеризиран со тоа што 

елементот за запечатување (3) е неподвижна 

еластична мембрана (3), додека фиксното 

куќиште (1) е на страната од еластичната 

мембрана (3) обезбедено со најмалку една 

запечатена комора на притисок (14) поврзана 

со отворот (13) за протокот на гасовитиот 

медиум и/или отворот (12) за протокот на 

гасовитиот медиум со тврди честички.  

има уште 1 патентни барања 

 

 

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

(11)  10012   (13) Т1 

(21)  2019/1010   (22) 28/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201361888337P  08/10/2013  US; 

US201361888365P  08/10/2013  US; 

US201461948363P  05/03/2014  US and 

US201462004815P  29/05/2014  US 

(96)  08/10/2014 EP14852834.2 

(97)  25/09/2019 EP3055332 

(73)  ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street, 

Waltham, MA 02451-1477, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LUTZ, Robert, J. and PONTE,Jose 

(54)  РЕЖИМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ НА АНТИ-

FOLR1 ИМУНОКОНЈУГАТ 
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(57)  1  Имуноконјугат кој што се врзува за 

FOLR1 полипептид за употреба при третман на 

канцер кој што изразува FOLRкаде што 

имуноконјугатот содржи мајтанзиноид и 

антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент кој што го содржи регионот кој што ја 

одредува комплементарноста на варијабилниот 

лесен ланец (VL) (CDR)-1 од НИЗА ИД БР: 6, VL 

CDR-2 од НИЗА ИД БР: 7, VL CDR-3 од НИЗА 

ИД БР: 8, варијабилниот тежок синџир (VH) 

CDR-1 од НИЗА ИД БР: 9, VH CDR-2 од НИЗА 

ИД БР: 1и VH CDR-3 од НИЗА ИД БР: 12, каде 

што канцерот е канцер на јајчниците, канцер на 

перитонеумот, канцер на ендометриумот, или 

канцер на матката, пожелно, каде што канцерот 

е канцер на јајчници кој што изразува FOLRи 

каде што имуноконјугатот се дава во доза од 6 

милиграми (mg) по килограм (kg) на 

прилагодена идеална телесна тежина (AIBW).   

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 491/14, A 61K 31/44, A 61K 31/527, A 

61P 35/00  

(11)  10093   (13) Т1 

(21)  2019/1011   (22) 28/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201361798772P  15/03/2013  US; 

US201361861374P  01/08/2013  US; 

US201361911354P  03/12/2013  US and 

US201461949786P  07/03/2014  US 

(96)  14/03/2014 EP14762438.1 

(97)  25/09/2019 EP2968290 

(73)  G1 Therapeutics, Inc. 79 T.W. Alexander 

Drive, 4501 Research Commons, Suite 100, 

Research Triangle Park, NC 27709, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  STRUM, Jay, Copeland; BISI, John, 

Emerson; ROBERTS, Patrick, Joseph and 

TAVARES, Francis, Xavier 

(54)  ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА НА НОРМАЛНИ 

КЛЕТКИ ВО ТЕКОТ НА ХЕМОТЕРАПИЈА  

(57)  1  Соединение на формула: 

 

 

 или негова фармацевтски прифатлива сол, за 

употреба во постапка за намалување на 

ефектот на хемотерапија врз здравите клетки 

кај субјектот што се лекува од циклин-зависна 

киназа 4/6 (CDK4 / 6) репликација на независен 

карцином или абнормална пролиферација на 

клетките, каде споменатите здрави клетки се 

хематопоетски матични клетки, хематопоетски 

прогениторни клетки или епителни клетки на 

бубрезите, постапката опфаќа ординирање на 

субјектот на ефективна количина на 

соединение. 

има уште 22 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, A 

61P 29/00, A 61P 17/00, A 61P 27/02  

(11)  10094   (13) Т1 

(21)  2019/1012   (22) 28/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US180582P  22/05/2009  US 

(96)  21/05/2010 EP10721227.6 

(97)  02/10/2019 EP2432472 

(73)  Incyte Holdings Corporation 1801 

Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  LI, Yun-Long and RODGERS, James D. 

(54)  3-[4-(7H-ПИРОЛО[2,3-D]ПИРИМИДИН-4-

ИЛ)-1H-ПИРАЗОЛ-1-ИЛ]ОКТАН- ИЛИ ХЕПТАН-

НИТРИЛ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЈАК  

(57)  1  Соединение кое е избрано од: 

3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-

пиразол-1-ил]октаннитрил; и  

3-[4-(7H-пироло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-

пиразол-1-ил]хептаннитрил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  B 01J 3/02, C 02F 1/02, C 12M 1/00, C 12M 

1/33, D 21C 1/02, D 21C 3/06, D 21C 7/08  

(11)  10095   (13) Т1 

(21)  2019/1013   (22) 28/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  NO20090002647  13/07/2009  NO 

(96)  12/07/2010 EP10730473.5 

(97)  28/08/2019 EP2454198 

(73)  Cambi Technology AS Postboks 78 1371 

Asker, NO 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје 

(72)  NILSEN, Pål, Jahre; SOLHEIM, Odd, Egil and 

WALLEY, Paul 

(54)  МЕТОД И НАПРАВА ЗА ТЕРМАЛНА 

ХИДРОЛИЗА И ЕКСПЛОЗИЈА НА ПАРЕА НА 

БИОМАСА 

(57)  1  Метод за термичка хидролиза и 

експлозија на пареа 

на биомаса, споменатиот метод ги содржи 

следниве чекори: 

 

(i) хранење на биомасата приближно 
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континуирано во првиот чекор пред загревање 

и загревање на биомаса, 

(ii) водење на загреаната биомаса 

последователно во најмалку два реактори, 

(iii) загревање и притисок на реакторот(ите) од 

снабдување со пареа, 

(iv) држење на реакторот(ите) на одредена 

температура и притисок за одредено време, 

(v) водење на загреаната и под притисок 

биомаса од реакторот (а) до првиот резервоар 

за ослободување на притисокот преку млазницa 

без значително намалување на притисок на 

реакторот помеѓу реакторот(ите) и млазницата, 

пред ослободување на притисокот во биомаса 

брзо со помош на млазницата на тој начин што 

биомасата е разбиена во релјефот за 

ослободување, 

(vi) водечка пареа од првиот резервоар за 

ослободување на притисок до резервоарот за 

загревање, 

(vii) водење на биомасата од првиот резервоар 

за ослободување на притисок до вториот 

резервоар за ослободување на притисокот на  

помал притисок од притисокот во првиот 

резервоар за ослободување на притисокот, 

одржување на притисокот во вториот резервоар 

за ослободување на притисокот така што 

притисок во вториот резервоар за 

ослободување на притисокот е од редоследот 

од 0,3 - 0,8 бари абс, 

(viii) водечка пареа од вториот резервоар за 

ослободување на притисок 

до резервоарот за загревање и/или реакторот 

за загревање на овие 

(ix) водење на третираната биомаса надолу по 

инсталацијата за понатамошен третман. 

има уште 11 патентни барања 

 



 

 

163 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

(51)  E 06B 1/34, B 29C 63/00, B 29D 7/0B 32B 

27/30  

(11)  10096   (13) Т1 

(21)  2019/1014   (22) 28/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  GB201105049  25/03/2011  GB 

(96)  20/03/2012 EP12712150.7 

(97)  25/09/2019 EP2688728 

(73)  Renolit Cramlington Limited Station Road 

Cramlington,Northumberland NE23 8AQ, GB 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  RUMMENS, François; LOTT, Martyn; 

HAGLEY, Lydia and MURRAY, Ian 

(54)  ФЛЕКСИБИЛЕН ЛАМИНАТЕН ФИЛМ 

(57)  1  Флексибилен ламинатен филм за 

обложување на подлога (300), при што филмот 

содржи: 

 

претежно основен слој (301); и 

УВ заштитен слој на база на акрил (302) кој 

содржи УВ апсорбер, ламиниран со основниот 

слој (301); 

назначен со тоа што: 

основниот слој (301) содржи разгранет 

кополимер на полиакрилат и ПВЦ како главни 

компоненти на основниот слој. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/606, A 61K 9/28, A 61K 9/20  

(11)  10097   (13) Т1 

(21)  2019/1016   (22) 28/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20150192269  30/10/2015  -- 

(96)  21/10/2016 EP16787790.1 

(97)  06/11/2019 EP3368017 

(73)  Dr.Falk Pharma Gmbh 

Leinenweberstrasse 5  79108 Freiburg, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WILHELM, Rudolf; PRÖLS, Markus; 

GREINWALD, Roland and NACAK, Tanju 

(54)  ОПТИМИЗИРАНА ВИСОКО-ДОЗНА 

ТАБЛЕТА НА МЕСАЛАЗИН 
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(57)  1  Орална ентерична високо-дозна таблета 

којашто содржи активна состојка 1000mg на 

месалазин или негова фармацевтска 

прифатлива сол и барем еден ексципиенс 

којшто не содржи било кои матрикс-формирачки 

состојки, кадешто масата на високо-дозна 

таблета е најмногу 35% повисока од масата на 

активната состојка и барем еден ексципиенс 

содржи поливинилпиролидон, кадешто високо-

дозната таблета има барем едно филм 

обложување коешто содржи ентеричен 

полимер и којшто прави помалку од 10% од 

тежината базирано на вкупната тежина на 

високо-дозната таблета. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  F 28D 21/00, F 28F 21/06  

(11)  10098   (13) Т1 

(21)  2019/1017   (22) 29/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP13003673  22/07/2013  -- 

(96)  17/07/2014 EP14784101.9 

(97)  04/09/2019 EP3025113 

(73)  Zehnder Group International AG 

Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, 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)  RIENDEAU, Marcel; HIRSCH, Christian and 

KRUMPHOLZ, Erhard 

(54)  РАЗМЕНУВАЧ НА ЕНТАЛПИЈА И МЕТОД 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Метод за производство на разменувачи 

на енталпија што ги опфаќа следните чекори: 

 

a) перфорирање на рамна плоча (1) според 

однапред одредена шема за перфорирање (2, 

2, ...) во рамките на надворешните димензии на 

плочата (1) или обезбедување на плоча (1) со 

инхерентна структура на порите; 

б) нанесување на најмалку една страна (1a) на 

плочата (1) тенок полимерен филм (3) со 

карактеристики на пренесување на водената 

пареа, што се карактеризира со чекорот на: 

в) формирање на плочата (1) последователно 

или истовремено со чекорот б) во посакуваната 

форма која што прикажува брановиден шаблон  

(4, 4, ...), со што полимерниот филм (3) се 

формира во истиот брановиден шаблон како 

оној на плочата (1), 

 

при што плочата (1) е пластична плоча и при 

што е обезбедена вкупна отворена  површина 
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за пренесување на водена пареа од не помалку 

од 50% од достапната површина на плочата за 

размена. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  E 02D 29/14, E 05B 35/00, E 05C 3/12  

(11)  10099   (13) Т1 

(21)  2019/1018   (22) 29/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  CZ20150408  18/06/2015  CZ and 

CZ201531222U  18/06/2015  CZ 

(96)  29/12/2015 EP15003681.2 

(97)  04/09/2019 EP3106569 

(73)  BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. Bystrice 

1312, 739 95 Bystrice Nad Olsi, CZ 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Cieslar, Rudolf 

(54)  ЗАТВОРАЧ, ОСОБЕНО ЗА ЗАТВОРАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНИ И ТЕХНОЛОШКИ ОТВОРИ 

(57)  1  Затворач, особено за затворање 

градежни и технолошки отвори во вертикална и 

хоризонтална рамнина, назначено со тоа, што 

на долната страна од капак (10) на отвор (1) 

што треба да се затвори пивотирачка рачка (2) 

е пивотирачки поставена што е обезбедено со 

рачка (6) која во отворената положба допира на 

долниот ѕид на капакот (10) како и со дршка (7), 

функционалниот дел (8) на истата допира е во 

затворената положба на капакот (10) на 

спротивниот елемент (5) кој е прицврстен во 

отворот (1) што треба да се затвори, и капакот 

(10) е обезбеден со дупка за затворање (12) 

над рачката (6) на пивотирачката рачка (2) за 

затворање на затворачот и дупка за отворање 

(11) над лост (9) на пивотирачката рачка (2) за 

отворање на затворачот. 

има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/542, A 61P 25/28  

(11)  10100   (13) Т1 

(21)  2019/1020   (22) 29/11/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201562109733P  30/01/2015  US 

(96)  22/01/2016 EP16702654.1 

(97)  20/11/2019 EP3250575 

(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)  COATES, David, Andrew and WOLFANGEL, 

Craig Daniel 

(54)  ТОЗИЛАНТНА СОЛ НА N-[3-[(4AR,7AS)-2-

АМИНО-6-(5-ФЛУОРОПИРИМИДИН-2-ИЛ)-

4,4A,5,7-ТЕТРАХИДРОПИРОЛО [3,4-

D][1,3]ТИАЗИН-7A-ИЛ]-4-ФЛУОРО-ФЕНИЛ]-5-

МЕТОКСИ-ПИРАЗИН-2-КАРБОКСАМИД 

(57)  1  Соединение коешто е тозилатна сол на 

N-[3-[(4aR,7aS)-2-амино-6-(5-

флуоропиримидин-2-ил)-4,4a,5,7-

тетрахидропироло[3,4-d][1,3]тиазин-7a-ил]-4-

флуоро-фенил]-5-метокси-пиразин-2-

карбоксамид.  

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  H 05B 37/02, F 21V 33/00  

(11)  10073   (13) Т1 

(21)  2019/1021   (22) 02/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  JP2013265341  24/12/2013  JP 

(96)  24/12/2014 EP14873521.0 

(97)  09/10/2019 EP3102004 

(73)  AG Inc. 9-2, Izio 4-chome Taisho-

ku,Osaka-shi,Osaka 551-003JP 

(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)  Nakano,Kazuo 

(54)  УРЕД ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ И РАМКА НА 

КОЈА Е ЗАКАЧЕН СПОМЕНАТИОТ УРЕД ЗА 

ОСВЕТЛУВАЊЕ 

(57)  1  Уред за осветлување (1) адаптиран за 

осветлување на слика (P) кој што е делумно 

обоен со специјална боја која што испушта или 

рефлектира светлина при прием на 

ултравиолетови зраци, при што уредот за 

осветлување (1) се состои од: 

 

прва сијаличка за осветлување (15) која што 

може да зрачи ултравиолетови зраци; 

втора сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 19) 

која што може да зрачи бела светлина; и 
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контролна единица за осветлување (23) која 

што може да го контролира вклучувањето / 

исклучувањето на првата сијаличка за 

осветлување (15), и која што може да го 

контролира вклучувањето / исклучувањето и 

осветлувањето на втората сијаличка за 

осветлување (16, 17, 18, 19), 

каде што контролната единица за осветлување 

(23) е конфигурирана така да ја контролира 

втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 

19) да го повторува образецот според кој 

осветлувањето постепено се зголемува во 

првиот однапред одреден временски период кој 

што е претходно подесен, почнувајќи од 

состојба на исклученост на втората сијаличка 

за осветлување (16, 17, 18, 19), според која 

максималната осветленост се одржува во втор 

однапред одреден временски период кој што е 

претходно подесен и кој што следи по првиот 

однапред одреден временски период, според 

кој што осветлувањето постепено се намалува 

во трет однапред одреден временски период 

кој што е претходно подесен и кој што следи по 

вториот однапред одреден временски период и 

според кој што состојбата на исклученост се 

одржува во четврт однапред одреден 

временски период кој што е претходно подесен 

и кој што следи по третиот однапред одреден 

временски период и да ја контролира првата 

сијаличка за осветлување (15) да повторува 

еден образец според кој првата сијаличка за 

осветлување (15) се исклучува во петтиот 

однапред одреден временски период кој што е 

претходно подесен и кој што е во времето кога 

втората сијаличка за осветлување (16, 17, 18, 

19) е вклучена, и според кој првата сијаличка за 

осветлување (15) е вклучена во шестиот 

однапред одреден временски период кој што е 

претходно подесен и при што е вклучено 

времето во кое втората сијаличка за 

осветлување (16, 17, 18, 19) е исклучена, 

што се карактеризира со тоа што уредот за 

осветлување (1) понатаму има  

единица за прием на сигнал (50) кој што е 

конфигуриран така да прима аудио сигнал од 

надвор; 

единица за извлекување на музички дел (60) 

конфигурирана така да одредува дали еден 

музички дел е присутен во аудио сигналот со 

извлекување на постојани хармонични звуци во 

аудио сигналот; и 

единица за откривање на состојба на изведба 

(70) конфигурирана така да открива почеток и 

крај на изведбата на музичкиот дел според 

резултатот од извлекување од страна на 

единицата за извлекување на музички дел (60); 

каде што контролната единица за осветлување 

(23) понатаму е конфигурирана така да 

предизвика првата сијаличка за осветлување 

(15) и втората сијаличка за осветлување (16, 

17, 18, 19) дисконтинуирано да бидат 

вклучувани и исклучувани според нивните 

посебни обрасци како одговор на откривањето 

на почетокот на изведбата од страна на 

единицата за откривање на состојба на изведба 

(70), и да предизвика првата сијаличка за 

осветлување (15) и втората сијаличка за 

осветлување (16, 17, 18, 19) да бидат исклучени 

како одговор на крајот на изведбата од страна 

на единицата за откривање на состојба на 

изведбата (70). 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  F 28D 21/00, F 28F 21/06  

(11)  10074   (13) Т1 

(21)  2019/1022   (22) 02/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP13003672  22/07/2013  -- 

(96)  17/07/2014 EP14784102.7 

(97)  04/09/2019 EP3025108 

(73)  Zehnder Group International AG 

Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, 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)  HIRSCH, Christian; KRUMPHOLZ, Erhard 

and  RIENDEAU, Marcel 

(54)  РАЗМЕНУВАЧ НА ЕНТАЛПИЈА И МЕТОД 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

(57)  1  Метод за производство на разменувачи 

на енталпија што ги опфаќа следните чекори: 

 

a) перфорирање на рамна плоча (1) според 

однапред одреден шаблон за перфорирање во 

рамките на надворешните димензии на 

плочата; 

б) формирање на плочата (1) во посакуван 

шаблон за втиснување и геометриска форма; 

што се карактеризира со: 

в) нанесување на најмалку една страна (1a) на 

плочата (1) полимерен филм (3) со 

карактеристики на пробивање на водената 

пареа, при што е обезбедена вкупна отворена  

површина за пренесување на водена пареа од 

не помалку од 50% од достапната површина на 

плочата за размена.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/00  

(11)  10075   (13) Т1 

(21)  2019/1026   (22) 03/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201361865389P  13/08/2013  US; 

US201361869279P  23/08/2013  US and 

US201361887112P  04/10/2013  US 

(96)  13/08/2014 EP14836306.2 

(97)  23/10/2019 EP3033102 

(73)  Northwestern University 633 Clark Street 

Evanston IL 60208, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SHEA, Lonnie D; MILLER, Stephen D.; YAP, 

Jonathan Woon Teck; GETTS, Daniel R. and 

MCCARTHY, Derrick 

(54)  КОЊУГИРАНИ ЧЕСТИЧКИ СО ПЕПТИД 

(57)  1  Композиција која опфаќа површински 

функционализирани  биоразградливи честички 

кои опфаќаат инкапсулиран глиадин или еден 

или повеќе антигенски епитопи на глиадин, при 

што честичката поседува негативен зета 

потенцијал и при што наведената честичка 

поседува дијаметар  помеѓу 0,1 µm и10 µm, при 

што честичките поседуваат зета потенцијал од -

100 mV до -40 mV. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/33, A 61P 1/16  

(11)  10076   (13) Т1 

(21)  2019/1027   (22) 03/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US201461978335P  11/04/2014  US 

(96)  10/04/2015 EP15728222.9 

(97)  23/10/2019 EP3129018 

(73)  CymaBay Therapeutics,Inc. 7575 Gateway 

Boulevard,Suite 110 Newark, CA 94560, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  ROBERTS, Brian; WANG, Xueyan; CHOI, 

Yun-Jung; KARPF, David; MARTIN, Robert and 

MCWHERTER, Charles A. 

(54)   ЛЕКУВАЊЕ СО  NAFLD И NASH                   

(57)  1  Соединение што е (R)-2- (4 - ((2-етокси-

3- (4- (трифлуорометил) фенокси) пропил) тио) -

2-метилфенокси) оцетна киселина (MBX-8025) 

или нивна сол за употреба при третирање на 

состојба која е безалкохолно заболување на 

масен црн дроб или безалкохолен 

стеатохепатитис. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  C 07D 495/04, A 61K 31/407, A 61P 25/16 

(11)  10077   (13) Т1 

(21)  2019/1028   (22) 03/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  EP20150188368  05/10/2015  -- and 

WO2015EP69601  27/08/2015  -- 

(96)  26/08/2016 EP16769872.9 

(97)  13/11/2019 EP3341380 

(73)  Prexton Therapeutics SA 14 Chemin des 

Aulx 1228 Plan les Ouates, Geneva, CH 
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(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  CHARVIN, Delphine and CONQUET, 

François 

(54)  ДЕРИВАТ НА ХРОМОНОКСИМ КОЈ  

НАВЛЕГУВА  ВО МОЗОК СО ЦЕЛ НА  

ТЕРАПИЈА НА ДИСКИНЕЗИЈА 

ПРЕДИЗВИКАНА  СО ЛЕВОДОП  

(57)  1  Соединение на формула (I):  

или негова фармацевтски прифатена сол или 

солват, за употреба во лекување или 

спречување на дискензија предизвикана  со 

леводоп.  

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/202, A 61P 3/06  

(11)  10078   (13) Т1 

(21)  2019/1029   (22) 03/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US151291P  10/02/2009  US and 

US173755P  29/04/2009  US 

(96)  09/02/2010 EP13156122.7 

(97)  27/11/2019 EP2596786 B1 

(73)  Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited 

2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-

32, Dublin 2/IE, IE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. “Народен 

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  MANKU, Mehar; Osterloh,Ian; Wicker,Pierre; 

Braeskman,Rene and Soni,Paresh 

(54)  УПОТРЕБА НА ЕТИЛ ЕСТЕР НА 

ЕИКОЗАНПЕНТАНОНСКА КИСЕЛИНА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЈА 

 

 

 (51)  A 61K 31/202, A 61P 3/06  

(11)  10079   (13) Т1 

(21)  2019/1030   (22) 03/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(30)  US151291P  10/02/2009  US and 

US173755P  29/04/2009  US 

(96)  09/02/2010 EP16152447.5 

(97)  27/11/2019 EP3037089 

(73)  Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited 

2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-

32, Dublin 2/IE, IE 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. “Народен 

фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  MANKU, Mehar; Osterloh,Ian; Wicker,Pierre; 

BRAECKMAN,Rene and SONI,Paresh 

(54)  ЕТИЛ ЕСТЕР НА ИКОЗАНПЕНТАНОНСКА 

КИСЕЛИНА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ХИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЈА 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(51)  G 01N 33/68, C 07K 7/08, C 07K 7/56, A 61K 

38/12  

(11)  10091   (13) Т1 

(21)  2019/1034   (22) 05/12/2019 

(45) 29/02/2020 

(96)  13/03/2014 EP14727649.7 

(97)  06/11/2019 EP2970390 

(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)  YEUNG, Kap-Sun; LANGLEY, David R.; 

BOY, Kenneth M.; SUN, Li-Qiang; MULL, Eric; 

GILLIS, Eric P.; SCOLA, Paul Michael; MILLER, 

Michael Matthew; ALLEN, Martin Patrick; 

MAPELLI, Claudio;  BOWSHER, Michael S.; 

POIRIER, Maude A.; SANGHVI, Nishith; TENNEY, 

Daniel J.; ZHU, Juliang and REID, PatrickC. 

(54)  МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА PD-

1/PD-L1 И CD80(B7-1)PD-L1 

ПРОТЕИН/ПРОТЕИН ИНТЕРАКЦИИ 

(57)  1  Соединение избрано од:  

И 

и нивна фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/47, C 12N 9/12  

(11)  10080   (13) Т1 

(21)  2020/1   (22) 02/01/2020 

(45) 29/02/2020 

(30)  331909 P  06/05/2010  US 

(96)  06/05/2011 EPA11720265.5 

(97)  16/10/2019 EP2566505 

(73)  Alphacore Pharma LLC 333 Parkland 

Plaza, Ann Arbor, MI 48103, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HOMAN, Reynold; AUERBACH, Bruce. J. 

and KRAUSE, Brian 

(54)  ИСПОРАКА НА ХОЛЕСТЕРИЛ ЕСТЕР НА 

СТЕРОИДОГЕНИ ТКИВА  

(57)  1  Лецитин: холестерол ацилтрансфераза 

(LCAT) за употреба во третманот на пациент 

што има состојба назначено со тоа, што 

функцијата на стероидогени ткива е намалена, 

каде што состојбата е акутна состојба 

селектирана од групата составена од 

инфекција, сепса, траума, изгореници, болест 

на црн дроб, трансплантација на орган, или 

труење со тешки метали. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/50A 61K 31/437, A 

61K 31/506, A 61P 35/00  

(11)  10072   (13) Т1 

(21)  2020/2   (22) 02/01/2020 

(45) 29/02/2020 

(30)  201762451971 P  30/01/2017  US; 

201762523695 P  22/06/2017  US; 201762560304 

P  19/09/2017  US and 201762592485 P  

30/11/2017  US 

(96)  29/01/2018 EPA18705097.6 

(97)  23/10/2019 EP3494116 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NISSINK, Johannes, Wilhelmus, Maria; 

BARLAAM, Bernard, Christophe; SCOTT, James, 

Stewart; YANG, Bin; MOSS, Thomas, Andrew and 

HUGHES, Samantha, Jayne 

(54)  МОДУЛАТОРИ НА ЕСТРОГЕН РЕЦЕПТОР  

(57)  1  (R)-3-((1R,3R)-1-(5-Флуоро-2-(2-((3-

флуоропропил)амино)етокси)-3-метилпиридин-

4-ил)-3-метил-1,3,4,9-тетрахидро-2H-

пиридо[3,4-b]индол-2-ил)-2-метилпропионска 

киселина,или негова фармацевтски 

прифатлива сол.  
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има уште 5 патентни барања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП)  

(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП) - основен 

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61P35/00 8C07D405/14 10081 T1 

8A61K31/4436 8C07D417/06 10085 T1 

8H04N19/147 8H04N19/96 10017 T1 

8H04N19/176 8H04N19/96 10017 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10019 T1 

8C07K7/08 8C07K7/56 10091 T1 

8B01F13/10 8C22B3/26 9960 T1 

8C07C249/14 8C22B3/26 9960 T1 

8F01N3/20 8B01D53/94 9964 T1 

8A61K9/50 8A61K9/19 9965 T1 

8A61K9/51 8A61K9/19 9965 T1 

8A61P35/00 8A61K9/19 9965 T1 

8A61P15/00 8A61K31/4985 10039 T1 

8B05B1/20 8D01D1/09 10092 T1 

8C12N15/82 8C12N15/82 10106 T1 

8A61P31/04 8C07F9/6561 10047 T1 

8B01D53/78 8B01D53/78 10048 T1 

8C07J41/00 8C07J31/00 10050 T1 

8C12N15/113 8C12N15/82 9997 T1 

8C12P21/02 8C07K14/20 10057 T1 

8C12N5/0789 8C07D487/04 10058 T1 

8A61K31/145 8A61K38/08 9999 T1 

8A61K38/08 8A61K38/08 9999 T1 

8A61K31/223 8C07K16/10 10060 T1 

8A61K31/225 8C07K16/10 10060 T1 

8A61P25/28 8C07K16/10 10060 T1 

8A61P19/02 8C07D487/04 10110 T1 

8C07D277/56 8C07D277/56 10061 T1 

8A61K31/568 8A61K31/568 10063 T1 

8A61P43/00 8A61K31/568 10063 T1 

8A61K35/76 8A61K9/00 10065 T1 

8A61K47/02 8A61K9/00 10065 T1 

8A61K47/40 8A61K9/00 10065 T1 

8C07H21/02 8A61K9/127 10066 T1 

8C07K7/08 8C07K7/06 10067 T1 

8C07D405/12 8C07D403/04 10068 T1 

8A61K31/7072 8C07H19/00 10069 T1 

8A61P1/16 8A61K31/33 10076 T1 

8A61P25/16 8C07D495/04 10077 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 9980 T1 

8B41M3/14 8G02B27/22 9973 T1 

8A61P35/00 8C07D405/12 10028 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 10080 T1 

8A61K48/00 8C12N15/113 9986 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 9986 T1 

8C07D401/12 8A61K9/20 9992 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 10103 T1 

8A61K31/4015 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D403/04 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D405/04 8C07D401/04 10004 T1 

8A61K31/7088 8C12N15/11 10021 T1 

8C02F1/66 8C02F1/00 10022 T1 

8C02F5/14 8C02F1/00 10022 T1 

8E04H4/12 8C02F1/00 10022 T1 

8D06M16/00 8C12P17/16 10040 T1 

8D06P5/15 8C12P17/16 10040 T1 

8A61P25/00 8C07D471/04 10024 T1 

8A61P35/02 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61K35/74 8A61K35/74 10108 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 9971 T1 

8A61K38/28 8A61P3/10 10045 T1 

8A47C7/74 8A47C21/04 10102 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10051 T1 

8C07K16/32 8A61K39/395 10051 T1 

8C07D495/20 8C07D495/20 9969 T1 

8H04N19/176 8H04N19/176 10003 T1 

8H04N19/196 8H04N19/176 10003 T1 
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8C07D215/56 8C07D215/56 10005 T1 

8A61K31/4985 8C07D241/08 10052 T1 

8C12N15/63 8A61K39/00 10053 T1 

8A61K9/08 8A61K31/537 10054 T1 

8A61K47/36 8A61K9/00 10010 T1 

8A61K45/06 8A61K47/26 10013 T1 

8D06F39/02 8D06F39/02 10062 T1 

8A61L27/06 8A61L27/04 10014 T1 

8C02F103/28 8C02F1/50 10070 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 9978 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 9978 T1 

8A61K39/00 8A61P35/00 10088 T1 

8A61M5/32 8A61M5/20 10090 T1 

8A61K31/527 8A61K31/44 10093 T1 

8B32B27/30 8B29C63/00 10096 T1 

8F28D21/00 8F28F21/06 10098 T1 

8A61K31/542 8A61K31/542 10100 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 9990 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 10059 T1 

8A61P13/00 8C07D417/06 10085 T1 

8H04N19/122 8H04N19/96 10017 T1 

8H04N19/129 8H04N19/96 10017 T1 

8C07H21/04 8C07H21/04 10018 T1 

8A61K31/53 8C07D251/22 10020 T1 

8A61P27/06 8C07D251/22 10020 T1 

8A61P35/00 8C07D251/22 10020 T1 

8C07D401/12 8C07D251/22 10020 T1 

8C07D405/12 8C07D251/22 10020 T1 

8A61P7/02 8A61K9/20 10086 T1 

8G01N33/68 8C07K7/56 10091 T1 

8C22B3/00 8C22B3/26 9960 T1 

8F16D65/00 8F16D55/226 9961 T1 

8C12N15/70 8C07K16/24 9963 T1 

8B01D53/94 8B01D53/94 9964 T1 

8B01J23/44 8B01D53/94 9964 T1 

8A61K31/337 8A61K9/19 9965 T1 

8E04B1/343 8E04H5/02 9966 T1 

8E04H9/02 8E04H5/02 9966 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9996 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 9996 T1 

8B29L31/00 8B65B29/00 9998 T1 

8A61K39/40 8C07K14/20 10057 T1 

8C07K14/20 8C07K14/20 10057 T1 

8C07K16/12 8C07K14/20 10057 T1 

8C12N15/63 8C07K14/20 10057 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10058 T1 

8A61K38/17 8A61K38/08 9999 T1 

8A61L15/46 8A61K38/08 9999 T1 

8A61K31/194 8C07K16/10 10060 T1 

8A61K31/221 8C07K16/10 10060 T1 

8A61K39/42 8C07K16/10 10060 T1 

8A61K31/13 8A61K31/13 10111 T1 

8A61K31/7016 8A61K31/568 10063 T1 

8C07D249/18 8C07C253/04 10064 T1 

8C07D401/04 8C07D403/04 10068 T1 

8C07D403/04 8C07D403/04 10068 T1 

8A61K31/675 8C07H19/00 10069 T1 

8C07D471/04 8C07H19/00 10069 T1 

8F28D21/00 8F28D21/00 10074 T1 

8A61K31/33 8A61K31/33 10076 T1 

8C07D405/12 8C07D405/12 10028 T1 

8B28B13/02 8B28B13/02 10029 T1 

8C12N9/12 8C07K14/47 10080 T1 

8C04B28/10 8C04B28/10 10031 T1 

8B29C45/26 8B29C45/26 10035 T1 

8G06Q10/08 8G06Q10/08 9987 T1 

8A61K31/433 8C07D417/08 9989 T1 

8A61K9/12 8A61K31/538 9991 T1 

8G01F15/06 8G01F15/06 10036 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 10103 T1 

8C12P19/04 8C12P19/02 10105 T1 

8A61B5/145 8A63H27/10 9993 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10037 T1 

8C07D405/14 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D417/12 8C07D401/04 10004 T1 

8C02F1/76 8C02F1/00 10022 T1 

8C12P17/16 8C12P17/16 10040 T1 

8C07K16/24 8A61K39/00 10023 T1 

8A61P11/14 8A61K31/4985 10025 T1 

8A61P35/00 8A61K35/74 10108 T1 

8A61K47/26 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P17/00 8A61K38/48 9970 T1 
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8A61P9/06 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P31/12 8C07D405/14 10001 T1 

8A61P35/00 8C07D405/14 10001 T1 

8A47C20/02 8A47C21/04 10102 T1 

8A61N1/40 8A47C21/04 10102 T1 

8G21B1/05 8G21B1/05 9968 T1 

8G21B1/15 8G21B1/05 9968 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K47/26 8A61K31/537 10054 T1 

8A61K31/58 8A61K31/46 10008 T1 

8A61K31/606 8A61K9/00 10010 T1 

8A61K47/32 8A61K9/00 10010 T1 

8A61K9/28 8A61K9/00 10010 T1 

8C02F1/50 8C02F1/50 10070 T1 

8A61K31/501 8C07D471/04 10072 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10072 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 10088 T1 

8A61K31/4704 8A61K31/4704 9994 T1 

8A61K31/4709 8A61K31/4704 9994 T1 

8C07D401/14 8A61K31/4704 9994 T1 

8C07D487/04 8A61K31/519 10094 T1 

8C12M1/00 8D21C7/08 10095 T1 

8D21C3/06 8D21C7/08 10095 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 10097 T1 

8E02D29/14 8E02D29/14 10099 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10059 T1 

8A61K31/4433 8C07D405/14 10081 T1 

8C07D405/10 8C07D405/10 10082 T1 

8G07C15/00 8G07C15/00 10084 T1 

8A61P11/00 8C07D417/06 10085 T1 

8C07K16/08 8A61K39/395 10019 T1 

8A61P19/02 8C07D251/22 10020 T1 

8B01J20/14 8C22B3/26 9960 T1 

8F01N3/10 8B01D53/94 9964 T1 

8B05B1/14 8D01D1/09 10092 T1 

8D01D1/09 8D01D1/09 10092 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 10044 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 9996 T1 

8B01D53/50 8B01D53/78 10048 T1 

8A61K31/567 8C07J31/00 10050 T1 

8C12N15/82 8C12N15/82 9997 T1 

8B29C65/02 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B51/22 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B51/26 8B65B29/00 9998 T1 

8A61K39/02 8C07K14/20 10057 T1 

8C12N1/21 8C07K14/20 10057 T1 

8C07D405/02 8A01N43/40 10000 T1 

8A61P25/00 8A61K31/13 10111 T1 

8A61P19/06 8C07D277/56 10061 T1 

8A61K31/437 8A61K31/568 10063 T1 

8A01N43/707 8C07C253/04 10064 T1 

8A61K31/7105 8A61K9/127 10066 T1 

8A61K48/00 8A61K9/127 10066 T1 

8C07D401/14 8C07D403/04 10068 T1 

8C07D473/34 8C07H19/00 10069 T1 

8C07H19/16 8C07H19/00 10069 T1 

8A61P35/00 8C07D495/04 9958 T1 

8F21V33/00 8H05B37/02 10073 T1 

8C07D495/04 8C07D495/04 10077 T1 

8C10G2/00 8C10J3/66 9972 T1 

8F01K23/06 8C10J3/66 9972 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9980 T1 

8G06T17/00 8G02B27/22 9973 T1 

8A61P35/02 8C07D405/12 10028 T1 

8A01G13/10 8A01M99/00 10030 T1 

8A01M99/00 8A01M99/00 10030 T1 

8G06F9/50 8G06F9/50 10032 T1 

8C07D239/52 8C07D239/52 9988 T1 

8C07D417/08 8C07D417/08 9989 T1 

8A61K31/47 8A61K31/538 9991 T1 

8A61K31/538 8A61K31/538 9991 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10103 T1 

8A61P35/00 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D207/277 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D413/12 8C07D401/04 10004 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4985 10025 T1 

8A61K31/573 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61P11/06 8A61K35/74 10108 T1 

8A61P25/28 8A61K35/74 10108 T1 

8A61P29/00 8A61K35/74 10108 T1 

8C12N1/20 8A61K35/74 10108 T1 

8A61K47/10 8A61K38/48 9970 T1 
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8A61K47/20 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P13/00 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P3/10 8A61P3/10 10045 T1 

8A61K31/4439 8A61K31/4439 10109 T1 

8A61K31/519 8A61K31/4439 10109 T1 

8A61K9/28 8A61K31/4439 10109 T1 

8A61P29/00 8C07D405/14 10001 T1 

8C07D401/12 8C07D405/14 10001 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 10001 T1 

8C12N9/24 8A61K39/395 10051 T1 

8A61P11/12 8C07D215/56 10005 T1 

8C07D471/10 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/537 8A61K31/537 10054 T1 

8A61K31/46 8A61K31/46 10008 T1 

8H01L35/24 8H01L35/24 10009 T1 

8C07K16/28 8A61P35/00 10012 T1 

8A61K47/26 8A61K47/26 10013 T1 

8A61K9/70 8A61K47/26 10013 T1 

8C11D7/50 8D06F39/02 10062 T1 

8A61L31/02 8A61L27/04 10014 T1 

8F01N1/16 8F01N1/02 9976 T1 

8C02F1/68 8C02F1/50 10070 T1 

8A61P37/00 8C07K16/28 10071 T1 

8E01H5/06 8E01H5/06 9977 T1 

8A61K31/422 8C07D413/14 9978 T1 

8C07D409/14 8C07D401/14 9983 T1 

8E01B2/00 8E01B2/00 9985 T1 

8E01D19/06 8E01B2/00 9985 T1 

8A61K31/44 8A61K31/44 10093 T1 

8A61P17/00 8A61K31/519 10094 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 10094 T1 

8B29D7/01 8B29C63/00 10096 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10097 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10042 T1 

8A61K31/4155 8C07D417/06 10085 T1 

8A61P29/00 8C07D417/06 10085 T1 

8H04N19/96 8H04N19/96 10017 T1 

8A61P25/00 8C07D251/22 10020 T1 

8C07D251/22 8C07D251/22 10020 T1 

8C07D401/10 8C07D251/22 10020 T1 

8A61K31/4545 8A61K9/20 10086 T1 

8B01D15/02 8C22B3/26 9960 T1 

8B01J20/16 8C22B3/26 9960 T1 

8C22B3/12 8C22B3/26 9960 T1 

8C22B3/24 8C22B3/26 9960 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9962 T1 

8A61K47/32 8A61K9/19 9965 T1 

8A61K9/10 8A61K9/19 9965 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10026 T1 

8C07K16/46 8C07K16/28 10026 T1 

8A61K31/519 8A61K31/4985 10039 T1 

8D01D1/06 8D01D1/09 10092 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 9995 T1 

8C07F9/6561 8C07F9/6561 10047 T1 

8A61K31/573 8C07J31/00 10050 T1 

8C07J31/00 8C07J31/00 10050 T1 

8C07K14/415 8C12N15/82 9997 T1 

8B65B1/02 8B65B29/00 9998 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10055 T1 

8A61K9/08 8A61K39/395 10055 T1 

8C07K19/00 8C07K14/20 10057 T1 

8A61K31/5377 8C07D487/04 10058 T1 

8A61K35/12 8C07D487/04 10058 T1 

8A01N43/54 8A01N43/40 10000 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 10049 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 10049 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10110 T1 

8A61K31/216 8A61K31/568 10063 T1 

8C07C255/42 8C07C253/04 10064 T1 

8C07D471/04 8C07D403/04 10068 T1 

8A61K31/4192 8C07H19/00 10069 T1 

8A61K31/7068 8C07H19/00 10069 T1 

8F28F21/06 8F28D21/00 10074 T1 

8A61K31/202 8A61K31/202 10078 T1 

8C07C29/151 8C10J3/66 9972 T1 

8B28B7/44 8C04B28/10 10031 T1 

8C12N15/63 8C12N15/113 9986 T1 

8C12Q1/18 8C12Q1/18 10034 T1 

8B60P3/00 8G06Q10/08 9987 T1 

8A61P35/00 8C07D417/08 9989 T1 

8A61P25/28 8C07D513/04 10104 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 10104 T1 
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8A61K39/395 8C07K16/28 10037 T1 

8C02F1/00 8C02F1/00 10022 T1 

8C02F1/50 8C02F1/00 10022 T1 

8C12P1/04 8C12P17/16 10040 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 10023 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10024 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 10025 T1 

8A61P21/00 8A61K38/48 9970 T1 

8A47C17/58 8A47C21/04 10102 T1 

8A61K31/438 8C07D495/20 9969 T1 

8H04N19/593 8H04N19/176 10003 T1 

8A61K31/47 8C07D215/56 10005 T1 

8A61K31/4439 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/496 8C07D401/06 10006 T1 

8C07D205/04 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/7008 8A61K31/7008 10007 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10053 T1 

8H01L37/00 8H01L35/24 10009 T1 

8A61K31/55 8A61K47/26 10013 T1 

8A61L31/16 8A61L27/04 10014 T1 

8F01N1/02 8F01N1/02 9976 T1 

8F02B75/22 8F01N1/02 9976 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10087 T1 

8A61P7/02 8A61K9/20 10087 T1 

8A61M5/31 8A61M5/20 10090 T1 

8A61P35/00 8C07D401/14 9983 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4704 9994 T1 

8C07D401/12 8A61K31/4704 9994 T1 

8F28F21/06 8F28F21/06 10098 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 10043 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10101 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9990 T1 

8A61K31/5377 8C07D405/14 10081 T1 

8C07D487/04 8C07D405/10 10082 T1 

8A61K31/337 8A61K31/337 10083 T1 

8A61P35/00 8A61K31/337 10083 T1 

8A61K31/5355 8C07D417/06 10085 T1 

8C07D277/56 8C07D417/06 10085 T1 

8H04N19/119 8H04N19/96 10017 T1 

8H04N19/61 8H04N19/96 10017 T1 

8C07D401/04 8C07D251/22 10020 T1 

8A61K38/12 8C07K7/56 10091 T1 

8F16D55/226 8F16D55/226 9961 T1 

8F16D65/095 8F16D55/226 9961 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 9963 T1 

8C12P21/02 8C07K16/24 9963 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 10026 T1 

8C07K16/30 8C07K16/28 10026 T1 

8D01D4/06 8D01D1/09 10092 T1 

8C12N15/01 8C12N15/82 10106 T1 

8A61K31/4166 8A61K31/519 9995 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 9996 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9996 T1 

8C07D239/84 8C07D239/84 10046 T1 

8B29C65/00 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B51/30 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B61/06 8B65B29/00 9998 T1 

8A61K39/00 8C07K14/20 10057 T1 

8A61P7/00 8C07D487/04 10058 T1 

8A01N25/32 8A01N43/40 10000 T1 

8A01N43/40 8A01N43/40 10000 T1 

8A61K45/06 8C07K16/10 10060 T1 

8C07K16/10 8C07K16/10 10060 T1 

8A61K31/4192 8C07C253/04 10064 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 10065 T1 

8C07K7/06 8C07K7/06 10067 T1 

8C07D405/14 8C07D403/04 10068 T1 

8C07H19/14 8C07H19/00 10069 T1 

8C12N9/99 8C07H19/00 10069 T1 

8A61K31/4365 8C07D495/04 9958 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10075 T1 

8A61K31/407 8C07D495/04 10077 T1 

8C12N15/11 8C07K16/28 9980 T1 

8G02B27/22 8G02B27/22 9973 T1 

8C12N15/74 8C07K14/195 9974 T1 

8A61K31/4045 8A61K31/4045 10027 T1 

8A61P25/00 8A61K31/4045 10027 T1 

8A01K67/033 8A01M99/00 10030 T1 

8A01N47/36 8C07D239/52 9988 T1 

8A01P13/00 8C07D239/52 9988 T1 

8A01P21/00 8C07D239/52 9988 T1 

8A61K35/02 8C07K16/28 10037 T1 
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8A61K35/39 8C12N5/071 10038 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 10004 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10023 T1 

8A61P3/10 8C07D471/04 10024 T1 

8A61K31/4748 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61P27/02 8A61K35/74 10108 T1 

8A61K38/48 8A61K38/48 9970 T1 

8A61K47/02 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P25/00 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P25/24 8A61K38/48 9970 T1 

8A61K9/20 8A61K31/4439 10109 T1 

8A61F7/00 8A47C21/04 10102 T1 

8A61H15/00 8A47C21/04 10102 T1 

8H04N19/124 8H04N19/176 10003 T1 

8H04N19/44 8H04N19/176 10003 T1 

8C07D241/08 8C07D241/08 10052 T1 

8C12N15/67 8A61K39/00 10053 T1 

8A61K9/00 8A61K31/537 10054 T1 

8A61P11/00 8A61K31/46 10008 T1 

8H01L35/26 8H01L35/24 10009 T1 

8C11D3/386 8D06F39/02 10062 T1 

8C11D7/32 8D06F39/02 10062 T1 

8A61L27/54 8A61L27/04 10014 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10071 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 10072 T1 

8A61K31/506 8C07D471/04 10072 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 10072 T1 

8A61P11/00 8C07D413/14 9978 T1 

8A61P31/12 8C07D413/14 9978 T1 

8A61K31/4725 8C07D401/14 9983 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 9983 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9983 T1 

8C07D311/74 8C07D311/74 9984 T1 

8B29C63/00 8B29C63/00 10096 T1 

8E06B1/34 8B29C63/00 10096 T1 

8A61K31/606 8A61K9/20 10097 T1 

8A61K31/53 8C07D487/04 10042 T1 

8C07K16/28 8A61K39/395 10101 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 9990 T1 

8A61K31/5377 8C07D417/06 10085 T1 

8A61K39/00 8C07H21/04 10018 T1 

8C07D403/10 8C07D251/22 10020 T1 

8B01J20/06 8C22B3/26 9960 T1 

8B01J20/20 8C22B3/26 9960 T1 

8C07K14/72 8C07K16/28 9962 T1 

8A61K47/10 8A61K9/19 9965 T1 

8E04C3/34 8E04H5/02 9966 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10026 T1 

8D01D5/00 8D01D1/09 10092 T1 

8A61K31/277 8A61K31/519 9995 T1 

8A61K31/58 8A61K31/519 9995 T1 

8G01N33/48 8A61K39/00 10044 T1 

8A61K31/517 8C07D239/84 10046 T1 

8A61K31/675 8C07F9/6561 10047 T1 

8B29C65/08 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B61/12 8B65B29/00 9998 T1 

8A61K39/39 8C07K14/20 10057 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10058 T1 

8A61L27/54 8A61K38/08 9999 T1 

8A61L31/16 8A61K38/08 9999 T1 

8A61P31/04 8A61K38/08 9999 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 10110 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10110 T1 

8A61K31/426 8C07D277/56 10061 T1 

8A61K31/198 8A61K31/568 10063 T1 

8A61P25/00 8A61K31/568 10063 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 10065 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 10065 T1 

8A61P31/14 8C07H19/00 10069 T1 

8C07D495/04 8C07D495/04 9958 T1 

8C10J3/66 8C10J3/66 9972 T1 

8C12N15/63 8C07K16/28 9980 T1 

8B41M3/06 8G02B27/22 9973 T1 

8C12N15/70 8C07K14/195 9974 T1 

8B09B3/00 8C04B28/10 10031 T1 

8H04L29/08 8G06F9/50 10032 T1 

8A01K67/027 8C12N15/113 9986 T1 

8A61K31/7105 8C12N15/113 9986 T1 

8C07D405/12 8C07D401/14 10103 T1 

8A61K31/542 8C07D513/04 10104 T1 

8C12P19/02 8C12P19/02 10105 T1 

8C12N5/02 8C12N5/071 10038 T1 
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8A61K31/402 8C07D401/04 10004 T1 

8A61K31/4025 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D401/12 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D413/10 8C07D401/04 10004 T1 

8C02F1/78 8C02F1/00 10022 T1 

8G01N33/48 8A61K39/00 10023 T1 

8A61P25/28 8C07D471/04 10024 T1 

8A61K39/395 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61P1/00 8A61K35/74 10108 T1 

8A61K31/4709 8C07D405/14 10001 T1 

8A23L3/3454 8A23L3/3454 10002 T1 

8A47C21/04 8A47C21/04 10102 T1 

8A61K31/397 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/506 8C07D401/06 10006 T1 

8A61P27/04 8A61K31/7008 10007 T1 

8A61K47/18 8A61K31/537 10054 T1 

8A61L27/28 8A61L27/04 10014 T1 

8A61P29/00 8A61K38/17 9975 T1 

8C02F1/72 8C02F1/50 10070 T1 

8C07K16/28 8A61P35/00 10088 T1 

8A61K31/4709 8C07D401/14 9983 T1 

8A01N1/02 8C07D311/74 9984 T1 

8C07D471/04 8A61K31/4704 9994 T1 

8A61P27/02 8A61K31/519 10094 T1 

8A61P29/00 8A61K31/519 10094 T1 

8C12M1/33 8D21C7/08 10095 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10043 T1 

8C07D498/04 8C07D471/04 10043 T1 

8C07K14/54 8A61K39/395 10101 T1 

8A61K31/4545 8C07D405/14 10081 T1 

8A61K31/541 8C07D405/10 10082 T1 

8A61K31/381 8C07D417/06 10085 T1 

8A61K31/4535 8C07D417/06 10085 T1 

8H04N19/196 8H04N19/96 10017 T1 

8H04N19/70 8H04N19/96 10017 T1 

8A61P17/00 8C07D251/22 10020 T1 

8A61P25/28 8C07D251/22 10020 T1 

8A61P9/10 8C07D251/22 10020 T1 

8C07K7/56 8C07K7/56 10091 T1 

8C22B3/26 8C22B3/26 9960 T1 

8C22B3/30 8C22B3/26 9960 T1 

8C12N9/48 8C07K16/24 9963 T1 

8E04B1/348 8E04H5/02 9966 T1 

8F16F15/04 8E04H5/02 9966 T1 

8A61K31/4985 8A61K31/4985 10039 T1 

8D01D4/02 8D01D1/09 10092 T1 

8C07K14/415 8C12N15/82 10106 T1 

8A61P35/00 8A61K31/519 9995 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10044 T1 

8C07F9/60 8C07F9/6561 10047 T1 

8A61P5/36 8C07J31/00 10050 T1 

8B65B1/06 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B29/00 8B65B29/00 9998 T1 

8B65B59/00 8B65B29/00 9998 T1 

8C12N15/62 8C07K14/20 10057 T1 

8A61P31/00 8A61K38/08 9999 T1 

8A01N37/34 8C07C253/04 10064 T1 

8A61P33/00 8C07C253/04 10064 T1 

8C07C253/04 8C07C253/04 10064 T1 

8A61K47/18 8A61K9/00 10065 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 10065 T1 

8C07D403/14 8C07D403/04 10068 T1 

8A61K31/506 8C07H19/00 10069 T1 

8C07H19/00 8C07H19/00 10069 T1 

8C07H19/06 8C07H19/00 10069 T1 

8A61P3/06 8A61K31/202 10078 T1 

8A61K31/202 8A61K31/202 10079 T1 

8A61P3/06 8A61K31/202 10079 T1 

8F23J15/06 8C10J3/66 9972 T1 

8C07K14/195 8C07K14/195 9974 T1 

8C07D209/14 8A61K31/4045 10027 T1 

8C07H21/02 8C12N15/113 9986 T1 

8B29C45/73 8B29C45/26 10035 T1 

8B29L31/00 8B29C45/26 10035 T1 

8B60P3/025 8G06Q10/08 9987 T1 

8A61P31/00 8A61K31/538 9991 T1 

8C12P19/12 8C12P19/02 10105 T1 

8C12N5/071 8C12N5/071 10038 T1 

8C12P21/02 8C12N5/071 10038 T1 

8A61P21/00 8C12N15/11 10021 T1 

8C12N15/11 8C12N15/11 10021 T1 

8C02F1/44 8C02F1/00 10022 T1 
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8A61P35/00 8C07D471/04 10024 T1 

8A61K31/675 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61K47/34 8A61K38/48 9970 T1 

8A61P29/00 8A61K38/48 9970 T1 

8A61K31/5585 8A61P3/10 10045 T1 

8A61K47/12 8A61K31/4439 10109 T1 

8A61K31/7088 8A61K31/7088 9959 T1 

8A61P17/06 8C07D495/20 9969 T1 

8A61P37/00 8C07D495/20 9969 T1 

8C07B59/00 8C07D215/56 10005 T1 

8A61K31/445 8C07D401/06 10006 T1 

8C07D401/06 8C07D401/06 10006 T1 

8C07D401/12 8C07D401/06 10006 T1 

8C07K16/30 8A61K31/537 10054 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 10012 T1 

8A61K9/00 8A61K47/26 10013 T1 

8A61L27/04 8A61L27/04 10014 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 9975 T1 

8A61K31/4545 8A61K9/20 10087 T1 

8A61M15/00 8A61M15/00 9979 T1 

8A61M5/20 8A61M5/20 10090 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 9983 T1 

8B01J3/02 8D21C7/08 10095 T1 

8C02F1/02 8D21C7/08 10095 T1 

8D21C1/02 8D21C7/08 10095 T1 

8E05B35/00 8E02D29/14 10099 T1 

8E05C3/12 8E02D29/14 10099 T1 

8A61P25/28 8A61K31/542 10100 T1 

8A61K31/661 8C07D487/04 10042 T1 

8C07F9/09 8C07D487/04 10042 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 10043 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 10043 T1 

8A61P35/00 8A61K39/395 10101 T1 

8A61K31/496 8C07D405/14 10081 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 10081 T1 

8A61K31/5355 8C07D405/10 10082 T1 

8A61K31/519 8A61K31/337 10083 T1 

8A61K31/4025 8C07D417/06 10085 T1 

8C07D417/06 8C07D417/06 10085 T1 

8A61P43/00 8C07D251/22 10020 T1 

8C07D471/10 8C07D251/22 10020 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10086 T1 

8B01F17/00 8C22B3/26 9960 T1 

8C07C249/08 8C22B3/26 9960 T1 

8B01J23/42 8B01D53/94 9964 T1 

8A61K47/26 8A61K9/19 9965 T1 

8A61K9/19 8A61K9/19 9965 T1 

8E04B1/35 8E04H5/02 9966 T1 

8E04B1/41 8E04H5/02 9966 T1 

8E04B1/98 8E04H5/02 9966 T1 

8E04H5/02 8E04H5/02 9966 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10026 T1 

8A61K31/568 8A61K31/4985 10039 T1 

8B05B5/025 8D01D1/09 10092 T1 

8A01H5/00 8C12N15/82 10106 T1 

8A61K31/5025 8A61K31/519 9995 T1 

8A61P13/08 8A61K31/519 9995 T1 

8A61P31/22 8C07D239/84 10046 T1 

8B29C65/74 8B65B29/00 9998 T1 

8A61L15/44 8A61K38/08 9999 T1 

8A61L29/16 8A61K38/08 9999 T1 

8A61K31/155 8C07K16/10 10060 T1 

8A61K47/10 8A61K9/00 10065 T1 

8C12N15/86 8A61K9/00 10065 T1 

8A61K9/127 8A61K9/127 10066 T1 

8C07K14/81 8C07K7/06 10067 T1 

8A61K31/4184 8C07H19/00 10069 T1 

8A61K31/522 8C07H19/00 10069 T1 

8A61K31/708 8C07H19/00 10069 T1 

8H05B37/02 8H05B37/02 10073 T1 

8F02C3/28 8C10J3/66 9972 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9980 T1 

8C12N9/10 8C07K16/28 9980 T1 

8B42D15/00 8G02B27/22 9973 T1 

8A61K31/5377 8C07D405/12 10028 T1 

8A61P11/00 8A61K31/538 9991 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 9992 T1 

8C07D211/98 8C07D401/14 10103 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 10103 T1 

8A63H27/10 8A63H27/10 9993 T1 

8C12N5/073 8C12N5/071 10038 T1 

8C07D401/06 8C07D401/04 10004 T1 
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8C07D403/12 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D405/12 8C07D401/04 10004 T1 

8C07D409/12 8C07D401/04 10004 T1 

8C12N15/113 8C12N15/11 10021 T1 

8C02F103/42 8C02F1/00 10022 T1 

8A61K31/4745 8C07D471/04 10024 T1 

8A61P25/18 8C07D471/04 10024 T1 

8A61P35/02 8C07D471/04 10024 T1 

8A61K31/65 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4748 10107 T1 

8A61P19/02 8A61K35/74 10108 T1 

8A61K47/18 8A61K38/48 9970 T1 

8A61K47/22 8A61K38/48 9970 T1 

8A61H15/02 8A47C21/04 10102 T1 

8C12N15/113 8A61K31/7088 9959 T1 

8H04N19/463 8H04N19/176 10003 T1 

8A61K31/438 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/501 8C07D401/06 10006 T1 

8A61K31/7016 8A61K31/7008 10007 T1 

8A61K9/00 8A61K31/7008 10007 T1 

8A61P11/00 8C07D241/08 10052 T1 

8C07D487/04 8C07D241/08 10052 T1 

8C07D495/04 8C07D241/08 10052 T1 

8A61K9/19 8A61K31/537 10054 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 10010 T1 

8B24C1/00 8B24C1/00 10011 T1 

8A61L31/08 8A61L27/04 10014 T1 

8F01N1/06 8F01N1/02 9976 T1 

8C02F1/76 8C02F1/50 10070 T1 

8D21C9/16 8C02F1/50 10070 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10071 T1 

8A61P37/00 8C07D413/14 9978 T1 

8F25B27/00 8F25B27/00 10089 T1 

8C07D401/10 8C07D401/14 9983 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 9983 T1 

8A61P35/00 8A61K31/44 10093 T1 

8C07D491/14 8A61K31/44 10093 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 10094 T1 

8D21C7/08 8D21C7/08 10095 T1 

8A61P11/00 8C07D487/04 10042 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10042 T1 

8A61P43/00 8C07D487/04 10042 T1 

8C07K14/705 8A61K39/395 10101 T1 

8C07K14/715 8A61K39/395 10101 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 

(73) носителнаправотонапатент 

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)  

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот 

 

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

4D Pharma Research Limited A 61K 35/74 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 1/00 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 11/06 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 19/02 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited C 12N 1/20 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 27/02 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 29/00 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/0977 T1 

4D Pharma Research Limited A 61P 25/28 MK/P/2019/0977 T1 

A.Y.LABORATORIES LTD. C 02F 1/50 MK/P/2019/0975 T1 

A.Y.LABORATORIES LTD. C 02F 1/68 MK/P/2019/0975 T1 

A.Y.LABORATORIES LTD. C 02F 1/72 MK/P/2019/0975 T1 

A.Y.LABORATORIES LTD. C 02F 1/76 MK/P/2019/0975 T1 

A.Y.LABORATORIES LTD. C 02F 103/28 MK/P/2019/0975 T1 

A.Y.LABORATORIES LTD. D 21C 9/16 MK/P/2019/0975 T1 

AG Inc. F 21V 33/00 MK/P/2019/1021 T1 

AG Inc. H 05B 37/02 MK/P/2019/1021 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/14 MK/P/2019/0180 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2019/0180 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2019/0180 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/14 MK/P/2019/0180 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2019/0180 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 403/04 MK/P/2019/0180 T1 

ARIAD Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2019/0180 T1 

Ablynx N.V. A 61K 39/395 MK/P/2018/1092 T1 

Ablynx N.V. C 07K 16/08 MK/P/2018/1092 T1 

Ablynx NV A 61K 39/395 MK/P/2019/0497 T1 

Ablynx NV A 61K 9/08 MK/P/2019/0497 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 9/51 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 9/50 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 9/19 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 9/10 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61P 35/00 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 47/26 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 47/10 MK/P/2019/0763 T1 
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Abraxis BioScience, LLC A 61K 31/337 MK/P/2019/0763 T1 

Abraxis BioScience, LLC A 61K 47/32 MK/P/2019/0763 T1 

Acail Gas,S.A. G 01F 15/06 MK/P/2019/0703 T1 

AiCuris Anti-infective Cures GmbH A 61K 31/517 MK/P/2019/0487 T1 

AiCuris Anti-infective Cures GmbH C 07D 239/84 MK/P/2019/0487 T1 

AiCuris Anti-infective Cures GmbH A 61P 31/22 MK/P/2019/0487 T1 

Akrapovic d.d. F 01N 1/02 MK/P/2018/1069 T1 

Akrapovic d.d. F 02B 75/22 MK/P/2018/1069 T1 

Akrapovic d.d. F 01N 1/16 MK/P/2018/1069 T1 

Akrapovic d.d. F 01N 1/06 MK/P/2018/1069 T1 

Allakos Inc. A 61P 37/00 MK/P/2019/0973 T1 

Allakos Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0973 T1 

Allakos Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0973 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/20 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/22 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/26 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/34 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 13/00 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 17/00 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 21/00 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 25/24 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61P 9/06 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/18 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/10 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 38/48 MK/P/2019/0937 T1 

Allergan, Inc. A 61K 47/02 MK/P/2019/0937 T1 

Alphacore Pharma LLC C 07K 14/47 MK/P/2020/0001 T1 

Alphacore Pharma LLC C 12N 9/12 MK/P/2020/0001 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61K 31/202 MK/P/2019/1029 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61P 3/06 MK/P/2019/1029 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61P 3/06 MK/P/2019/1030 T1 

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited A 61K 31/202 MK/P/2019/1030 T1 

Amgen Inc. C 07K 14/72 MK/P/2019/0759 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0759 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/30 MK/P/2019/0942 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/46 MK/P/2019/0942 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0942 T1 

Amgen Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0942 T1 

Amgen Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0942 T1 
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Amgen Research (Munich) GmbH C 07K 16/28 MK/P/2019/0738 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH A 61K 39/395 MK/P/2019/0738 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH A 61P 35/00 MK/P/2019/0738 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH A 61K 39/00 MK/P/2019/0738 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH C 07K 16/46 MK/P/2019/0738 T1 

Amgen Research (Munich) GmbH C 07K 16/30 MK/P/2019/0738 T1 

AstraZeneca AB A 61K 39/00 MK/P/2019/0205 T1 

AstraZeneca AB A 61K 39/395 MK/P/2019/0205 T1 

AstraZeneca AB C 07K 16/24 MK/P/2019/0205 T1 

AstraZeneca AB G 01N 33/48 MK/P/2019/0205 T1 

AstraZeneca AB A 61K 39/395 MK/P/2019/0481 T1 

AstraZeneca AB G 01N 33/48 MK/P/2019/0481 T1 

AstraZeneca AB A 61K 39/00 MK/P/2019/0481 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/277 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/4166 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61P 35/00 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61P 13/08 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/58 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/519 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/5025 MK/P/2019/0941 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/437 MK/P/2020/0002 T1 

AstraZeneca AB A 61P 35/00 MK/P/2020/0002 T1 

AstraZeneca AB C 07D 471/04 MK/P/2020/0002 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/501 MK/P/2020/0002 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/506 MK/P/2020/0002 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/337 MK/P/2019/0970 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/519 MK/P/2019/0970 T1 

AstraZeneca AB  A 61P 35/00 MK/P/2019/0970 T1 

Astrazeneca AB C 07D 498/04 MK/P/2019/0483 T1 

Astrazeneca AB C 07D 487/04 MK/P/2019/0483 T1 

Astrazeneca AB C 07D 471/04 MK/P/2019/0483 T1 

Astrazeneca AB A 61P 35/00 MK/P/2019/0483 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/437 MK/P/2019/0483 T1 

Aventis Agriculture A 01N 37/34 MK/P/2019/0152 T1 

Aventis Agriculture A 01N 43/707 MK/P/2019/0152 T1 

Aventis Agriculture A 61K 31/4192 MK/P/2019/0152 T1 

Aventis Agriculture C 07D 249/18 MK/P/2019/0152 T1 

Aventis Agriculture C 07C 253/04 MK/P/2019/0152 T1 

Aventis Agriculture C 07C 255/42 MK/P/2019/0152 T1 

Aventis Agriculture A 61P 33/00 MK/P/2019/0152 T1 

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC C 12N 15/01 MK/P/2019/0958 T1 



 

 

186 

 

Патенти Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC C 12N 15/82 MK/P/2019/0958 T1 

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC C 07K 14/415 MK/P/2019/0958 T1 

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC A 01H 5/00 MK/P/2019/0958 T1 

BCN Peptides, S.A. A 61P 29/00 MK/P/2018/1070 T1 

BCN Peptides, S.A. A 61K 38/17 MK/P/2018/1070 T1 

BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. E 05C 3/12 MK/P/2019/1018 T1 

BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. E 02D 29/14 MK/P/2019/1018 T1 

BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o. E 05B 35/00 MK/P/2019/1018 T1 

BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED A 01K 67/033 MK/P/2019/0927 T1 

BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED A 01M 99/00 MK/P/2019/0927 T1 

BIOLINE AGROSCIENCES LIMITED A 01G 13/10 MK/P/2019/0927 T1 

Barabas, Arpad B 28B 13/02 MK/P/2019/0209 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft A 01P 21/00 MK/P/2019/0943 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft C 07D 239/52 MK/P/2019/0943 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft A 01P 13/00 MK/P/2019/0943 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft A 01N 47/36 MK/P/2019/0943 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61P 5/36 MK/P/2019/0495 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/573 MK/P/2019/0495 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07J 41/00 MK/P/2019/0495 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07J 31/00 MK/P/2019/0495 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/567 MK/P/2019/0495 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/08 MK/P/2019/0496 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07K 16/30 MK/P/2019/0496 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/19 MK/P/2019/0496 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/00 MK/P/2019/0496 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 47/26 MK/P/2019/0496 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 47/18 MK/P/2019/0496 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 31/537 MK/P/2019/0496 T1 

Benitec Biopharma Limited A 61K 31/713 MK/P/2019/0484 T1 

Benitec Biopharma Limited C 12N 15/113 MK/P/2019/0484 T1 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH A 61P 11/00 MK/P/2019/1004 T1 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH A 61K 31/58 MK/P/2019/1004 T1 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH A 61K 31/46 MK/P/2019/1004 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/437 MK/P/2018/0740 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 35/00 MK/P/2018/0740 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 471/04 MK/P/2018/0740 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 35/00 MK/P/2019/0962 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 39/00 MK/P/2019/0962 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 16/28 MK/P/2019/0962 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 7/56 MK/P/2019/1034 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 38/12 MK/P/2019/1034 T1 
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Bristol-Myers Squibb Company G 01N 33/68 MK/P/2019/1034 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07K 7/08 MK/P/2019/1034 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY A 01K 67/027 MK/P/2018/1023 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY A 61K 31/7105 MK/P/2018/1023 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY A 61K 48/00 MK/P/2018/1023 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY C 07H 21/02 MK/P/2018/1023 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY C 12N 15/113 MK/P/2018/1023 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY C 12N 15/63 MK/P/2018/1023 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY C 12N 15/113 MK/P/2019/0932 T1 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY A 61K 31/7088 MK/P/2019/0932 T1 

Cambi Technology AS D 21C 1/02 MK/P/2019/1013 T1 

Cambi Technology AS D 21C 3/06 MK/P/2019/1013 T1 

Cambi Technology AS D 21C 7/08 MK/P/2019/1013 T1 

Cambi Technology AS B 01J 3/02 MK/P/2019/1013 T1 

Cambi Technology AS C 02F 1/02 MK/P/2019/1013 T1 

Cambi Technology AS C 12M 1/00 MK/P/2019/1013 T1 

Cambi Technology AS C 12M 1/33 MK/P/2019/1013 T1 

Carbstone Innovation NV B 28B 7/44 MK/P/2019/0906 T1 

Carbstone Innovation NV B 09B 3/00 MK/P/2019/0906 T1 

Carbstone Innovation NV C 04B 28/10 MK/P/2019/0906 T1 

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. C 12Q 1/18 MK/P/2019/0702 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 47C 21/04 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 47C 7/74 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61F 7/00 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61H 15/00 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61H 15/02 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 47C 20/02 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 61N 1/40 MK/P/2019/0953 T1 

Ceragem Co., Ltd. A 47C 17/58 MK/P/2019/0953 T1 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG C 11D 7/32 MK/P/2019/0123 T1 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG C 11D 7/50 MK/P/2019/0123 T1 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG C 11D 3/386 MK/P/2019/0123 T1 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG D 06F 39/02 MK/P/2019/0123 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 19/04 MK/P/2019/0959 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 19/02 MK/P/2019/0959 T1 

Clariant International Ltd. C 12P 19/12 MK/P/2019/0959 T1 

Colorifix Limited D 06P 5/15 MK/P/2019/0739 T1 

Colorifix Limited D 06M 16/00 MK/P/2019/0739 T1 

Colorifix Limited C 12P 17/16 MK/P/2019/0739 T1 

Colorifix Limited C 12P 1/04 MK/P/2019/0739 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) D 01D 5/00 MK/P/2019/0951 T1 
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Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) D 01D 4/06 MK/P/2019/0951 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) D 01D 4/02 MK/P/2019/0951 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) D 01D 1/09 MK/P/2019/0951 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) D 01D 1/06 MK/P/2019/0951 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) B 05B 5/025 MK/P/2019/0951 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) B 05B 1/14 MK/P/2019/0951 T1 

Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) B 05B 1/20 MK/P/2019/0951 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/76 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/00 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/44 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/50 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/66 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 5/14 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 103/42 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. C 02F 1/78 MK/P/2019/0204 T1 

Crystal Lagoons (Curaçao) B.V. E 04H 4/12 MK/P/2019/0204 T1 

CureVac AG C 12N 15/67 MK/P/2019/0492 T1 

CureVac AG C 12N 15/63 MK/P/2019/0492 T1 

CureVac AG A 61K 39/00 MK/P/2019/0492 T1 

CymaBay Therapeutics,Inc. A 61K 31/33 MK/P/2019/1027 T1 

CymaBay Therapeutics,Inc. A 61P 1/16 MK/P/2019/1027 T1 

Debiopharm International SA C 07F 9/60 MK/P/2019/0488 T1 

Debiopharm International SA A 61P 31/04 MK/P/2019/0488 T1 

Debiopharm International SA A 61K 31/675 MK/P/2019/0488 T1 

Debiopharm International SA C 07F 9/6561 MK/P/2019/0488 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/5355 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/5377 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61P 11/00 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61P 13/00 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61P 29/00 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. C 07D 277/56 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. C 07D 417/06 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/4535 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/4436 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/4155 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/381 MK/P/2019/0968 T1 

Dompé farmaceutici s.p.a. A 61K 31/4025 MK/P/2019/0968 T1 

Dow Agro Sciences LLC  A 01N 25/32 MK/P/2019/0950 T1 

Dow Agro Sciences LLC  A 01N 43/40 MK/P/2019/0950 T1 

Dow Agro Sciences LLC  A 01N 43/54 MK/P/2019/0950 T1 

Dow Agro Sciences LLC  C 07D 405/02 MK/P/2019/0950 T1 
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Dr.Falk Pharma Gmbh A 61K 31/606 MK/P/2019/1016 T1 

Dr.Falk Pharma Gmbh A 61K 9/20 MK/P/2019/1016 T1 

Dr.Falk Pharma Gmbh A 61K 9/28 MK/P/2019/1016 T1 

EB IP Lybrido B.V. A 61K 31/519 MK/P/2019/0732 T1 

EB IP Lybrido B.V. A 61K 31/4985 MK/P/2019/0732 T1 

EB IP Lybrido B.V. A 61K 31/568 MK/P/2019/0732 T1 

EB IP Lybrido B.V. A 61P 15/00 MK/P/2019/0732 T1 

EURO-CELTIQUE S.A. A 61M 15/00 MK/P/2018/1073 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 3/10 MK/P/2019/0486 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 38/28 MK/P/2019/0486 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/5585 MK/P/2019/0486 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 35/00 MK/P/2019/0929 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/4365 MK/P/2019/0929 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 495/04 MK/P/2019/0929 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/438 MK/P/2019/0936 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 17/06 MK/P/2019/0936 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 495/20 MK/P/2019/0936 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 37/00 MK/P/2019/0936 T1 

Eli Lilly and Company C 07D 513/04 MK/P/2019/0955 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/28 MK/P/2019/0955 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/542 MK/P/2019/0955 T1 

Eli Lilly and Company A 61K 31/542 MK/P/2019/1020 T1 

Eli Lilly and Company A 61P 25/28 MK/P/2019/1020 T1 

Epizyme Inc C 07D 405/12 MK/P/2019/0699 T1 

Epizyme Inc A 61P 35/02 MK/P/2019/0699 T1 

Epizyme Inc A 61P 35/00 MK/P/2019/0699 T1 

Epizyme Inc A 61K 31/5377 MK/P/2019/0699 T1 

FULLGREEN LTD A 23L 3/3454 MK/P/2018/1081 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/4709 MK/P/2018/1077 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2018/1077 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2018/1077 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2018/1077 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/4704 MK/P/2018/1077 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2018/1077 T1 

G1 Therapeutics, Inc. A 61K 31/44 MK/P/2019/1011 T1 

G1 Therapeutics, Inc. C 07D 491/14 MK/P/2019/1011 T1 

G1 Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/1011 T1 

G1 Therapeutics, Inc. A 61K 31/527 MK/P/2019/1011 T1 

GEMoaB Monoclonals GmbH C 07K 16/28 MK/P/2019/0118 T1 

GEMoaB Monoclonals GmbH C 07K 16/30 MK/P/2019/0118 T1 

Galderma S.A. A 61K 31/327 MK/P/2018/1075 T1 
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Galderma S.A. A 61K 8/60 MK/P/2018/1075 T1 

Galderma S.A. A 61K 8/63 MK/P/2018/1075 T1 

Galderma S.A. A 61P 17/10 MK/P/2018/1075 T1 

Galderma S.A. A 61Q 19/00 MK/P/2018/1075 T1 

Geneuro SA C 07K 16/10 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61P 25/28 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 45/06 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 31/223 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 31/225 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 39/42 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 31/155 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 31/194 MK/P/2019/0119 T1 

Geneuro SA A 61K 31/221 MK/P/2019/0119 T1 

Gerresheimer Regensburg GmbH  B 29C 45/73 MK/P/2019/0701 T1 

Gerresheimer Regensburg GmbH  B 29L 31/00 MK/P/2019/0701 T1 

Gerresheimer Regensburg GmbH  B 29C 45/26 MK/P/2019/0701 T1 

Glaxo Group Limited A 61K 31/422 MK/P/2018/1072 T1 

Glaxo Group Limited A 61P 11/00 MK/P/2018/1072 T1 

Glaxo Group Limited C 07D 413/14 MK/P/2018/1072 T1 

Glaxo Group Limited A 61P 31/12 MK/P/2018/1072 T1 

Glaxo Group Limited A 61P 35/00 MK/P/2018/1072 T1 

Glaxo Group Limited A 61P 37/00 MK/P/2018/1072 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited A 61P 35/00 MK/P/2018/1080 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited C 07D 401/12 MK/P/2018/1080 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited C 07D 405/14 MK/P/2018/1080 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited A 61P 31/12 MK/P/2018/1080 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited A 61P 29/00 MK/P/2018/1080 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.2) Limited A 61K 31/4709 MK/P/2018/1080 T1 

Hoizon Orphan LLC A 61K 31/47 MK/P/2019/0947 T1 

Hoizon Orphan LLC A 61K 31/538 MK/P/2019/0947 T1 

Hoizon Orphan LLC A 61P 31/00 MK/P/2019/0947 T1 

Hoizon Orphan LLC A 61P 11/00 MK/P/2019/0947 T1 

Hoizon Orphan LLC A 61K 9/12 MK/P/2019/0947 T1 

ICS Ice Cleaning Systems S.r.o. B 24C 1/00 MK/P/2019/1008 T1 

Immago Biosystems Ltd C 12N 9/24 MK/P/2019/0479 T1 

Immago Biosystems Ltd C 07K 16/32 MK/P/2019/0479 T1 

Immago Biosystems Ltd A 61K 39/395 MK/P/2019/0479 T1 

ImmunoGen, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/1010 T1 

ImmunoGen, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/1010 T1 

Incyte Corporation C 07D 405/14 MK/P/2019/0954 T1 

Incyte Corporation C 07D 405/12 MK/P/2019/0954 T1 
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Incyte Corporation C 07D 401/14 MK/P/2019/0954 T1 

Incyte Corporation C 07D 401/04 MK/P/2019/0954 T1 

Incyte Corporation C 07D 211/98 MK/P/2019/0954 T1 

Incyte Corporation C 07D 417/14 MK/P/2019/0954 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/4439 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 471/10 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 401/12 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 401/06 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 205/04 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/506 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/501 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/496 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/4545 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/445 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/4427 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/438 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/397 MK/P/2019/1002 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61K 31/519 MK/P/2019/1012 T1 

Incyte Holdings Corporation C 07D 487/04 MK/P/2019/1012 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 17/00 MK/P/2019/1012 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 27/02 MK/P/2019/1012 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 29/00 MK/P/2019/1012 T1 

Incyte Holdings Corporation A 61P 35/00 MK/P/2019/1012 T1 

Infobridge Pte. Ltd. H 04N 19/463 MK/P/2018/1082 T1 

Infobridge Pte. Ltd. H 04N 19/44 MK/P/2018/1082 T1 

Infobridge Pte. Ltd. H 04N 19/593 MK/P/2018/1082 T1 

Infobridge Pte. Ltd. H 04N 19/196 MK/P/2018/1082 T1 

Infobridge Pte. Ltd. H 04N 19/176 MK/P/2018/1082 T1 

Infobridge Pte. Ltd. H 04N 19/124 MK/P/2018/1082 T1 

Institut Gustave Roussy (IGR) A 61K 39/395 MK/P/2019/0956 T1 

Institut Gustave Roussy (IGR) A 61P 35/00 MK/P/2019/0956 T1 

Institut Gustave Roussy (IGR) C 07K 14/54 MK/P/2019/0956 T1 

Institut Gustave Roussy (IGR) C 07K 14/705 MK/P/2019/0956 T1 

Institut Gustave Roussy (IGR) C 07K 14/715 MK/P/2019/0956 T1 

Institut Gustave Roussy (IGR) C 07K 16/28 MK/P/2019/0956 T1 

Institut Pasteur C 07K 14/81 MK/P/2019/0167 T1 

Institut Pasteur C 07K 7/06 MK/P/2019/0167 T1 

Institut Pasteur C 07K 7/08 MK/P/2019/0167 T1 

Intrabio Ltd A 61P 25/00 MK/P/2019/0210 T1 

Intrabio Ltd A 61K 31/13 MK/P/2019/0210 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/4184 MK/P/2019/0146 T1 
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Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/522 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/4192 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/675 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/7068 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/7072 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61K 31/708 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. A 61P 31/14 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 12N 9/99 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/16 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/14 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/06 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07H 19/00 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen BioPharma, Inc. C 07D 473/34 MK/P/2019/0146 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/4748 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/573 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/65 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 31/675 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Biotech, Inc. A 61P 35/02 MK/P/2019/0976 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 487/04 MK/P/2019/0971 T1 

Janssen Pharmaceutica NV C 07D 405/10 MK/P/2019/0971 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/5355 MK/P/2019/0971 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/541 MK/P/2019/0971 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 47/02 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 47/10 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 47/12 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 47/18 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 35/76 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 47/40 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 9/00 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 9/08 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. C 12N 15/86 MK/P/2019/0153 T1 

Janssen Vaccines & Prevention B.V. A 61K 47/26 MK/P/2019/0153 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 471/10 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61K 31/53 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 17/00 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 19/02 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2018/1093 T1 
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Japan Tobacco, Inc. A 61P 25/28 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 403/10 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 401/12 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 401/10 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. C 07D 251/22 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 9/10 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 43/00 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2018/1093 T1 

Japan Tobacco, Inc. A 61P 27/06 MK/P/2018/1093 T1 

Jiangnan Environmental Protection Group Inc. B 01D 53/50 MK/P/2019/0490 T1 

Jiangnan Environmental Protection Group Inc. B 01D 53/78 MK/P/2019/0490 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 487/04 MK/P/2019/0934 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/519 MK/P/2019/0934 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 19/02 MK/P/2019/0934 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 29/00 MK/P/2019/0934 T1 

KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH F 16D 55/226 MK/P/2019/0753 T1 

KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH F 16D 65/00 MK/P/2019/0753 T1 

KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH F 16D 65/095 MK/P/2019/0753 T1 

KWS SAAT SE C 07K 14/415 MK/P/2018/1078 T1 

KWS SAAT SE C 12N 15/113 MK/P/2018/1078 T1 

KWS SAAT SE C 12N 15/82 MK/P/2018/1078 T1 

Kotman,Niklas H 01L 35/24 MK/P/2019/1005 T1 

Kotman,Niklas H 01L 35/26 MK/P/2019/1005 T1 

Kotman,Niklas H 01L 37/00 MK/P/2019/1005 T1 

Lin, Hui A 63H 27/10 MK/P/2018/1076 T1 

Lin, Hui A 61B 5/145 MK/P/2018/1076 T1 

Maurer Söhne Engineering GmbH & Co. KG E 01D 19/06 MK/P/2018/1087 T1 

Maurer Söhne Engineering GmbH & Co. KG E 01B 2/00 MK/P/2018/1087 T1 

Meda Pharmaceuticals Inc. A 61K 47/26 MK/P/2018/1084 T1 

Meda Pharmaceuticals Inc. A 61K 45/06 MK/P/2018/1084 T1 

Meda Pharmaceuticals Inc. A 61K 31/55 MK/P/2018/1084 T1 

Meda Pharmaceuticals Inc. A 61K 9/00 MK/P/2018/1084 T1 

Meda Pharmaceuticals Inc. A 61K 9/70 MK/P/2018/1084 T1 

Medical University Of Vienna A 61P 27/04 MK/P/2019/1003 T1 

Medical University Of Vienna A 61K 31/7008 MK/P/2019/1003 T1 

Medical University Of Vienna A 61K 31/7016 MK/P/2019/1003 T1 

Medical University Of Vienna A 61K 9/00 MK/P/2019/1003 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 405/14 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 409/12 MK/P/2018/1083 T1 
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Merck Patent GmbH C 07D 413/10 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 413/12 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 417/12 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 405/12 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 405/04 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/04 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 401/12 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 401/06 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 401/04 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 207/277 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 35/00 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4025 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/402 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4015 MK/P/2018/1083 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/12 MK/P/2018/1083 T1 

Molecular Partners AG A 61P 35/00 MK/P/2019/0705 T1 

Molecular Partners AG A 61K 38/00 MK/P/2019/0705 T1 

Molecular Partners AG A 61P 27/02 MK/P/2019/0705 T1 

Molecular Partners AG C 07K 14/47 MK/P/2019/0705 T1 

Morpho B.V. B 41M 3/06 MK/P/2018/1066 T1 

Morpho B.V. B 41M 3/14 MK/P/2018/1066 T1 

Morpho B.V. B 42D 15/00 MK/P/2018/1066 T1 

Morpho B.V. G 06T 17/00 MK/P/2018/1066 T1 

Morpho B.V. G 02B 27/22 MK/P/2018/1066 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 31/16 MK/P/2018/1085 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 27/54 MK/P/2018/1085 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 27/28 MK/P/2018/1085 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 27/06 MK/P/2018/1085 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 27/04 MK/P/2018/1085 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 31/08 MK/P/2018/1085 T1 

NUMAT MEDTECH, S.L. A 61L 31/02 MK/P/2018/1085 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61K 31/4985 MK/P/2019/0709 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61K 9/20 MK/P/2019/0709 T1 

NeRRe Therapeutics Limited A 61P 11/14 MK/P/2019/0709 T1 

Northwestern University A 61K 39/00 MK/P/2019/1026 T1 

Novabiotics Limited A 61P 31/04 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61P 31/00 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61L 31/16 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61L 29/16 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61L 27/54 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61L 15/46 MK/P/2018/1079 T1 
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Novabiotics Limited A 61L 15/44 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61K 38/17 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61K 38/08 MK/P/2018/1079 T1 

Novabiotics Limited A 61K 31/145 MK/P/2018/1079 T1 

Novomatic AG G 07C 15/00 MK/P/2019/0969 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01D 15/02 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01F 13/10 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01F 17/00 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01J 20/06 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01J 20/14 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01J 20/16 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/30 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 07C 249/08 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 07C 249/14 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/00 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/12 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/24 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy C 22B 3/26 MK/P/2019/0752 T1 

Outotec (Finland) Oy B 01J 20/20 MK/P/2019/0752 T1 

PFIZER Inc. A 61K 31/433 MK/P/2019/0946 T1 

PFIZER Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0946 T1 

PFIZER Inc. C 07D 417/08 MK/P/2019/0946 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. C 07D 487/04 MK/P/2019/0482 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. A 61P 43/00 MK/P/2019/0482 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. A 61P 11/00 MK/P/2019/0482 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. C 07F 9/09 MK/P/2019/0482 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. A 61K 31/661 MK/P/2019/0482 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. A 61K 31/53 MK/P/2019/0482 T1 

PRISM Pharma Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/0482 T1 

ParTec Cluster Competence Center GmbH G 06F 9/50 MK/P/2019/0706 T1 

ParTec Cluster Competence Center GmbH H 04L 29/08 MK/P/2019/0706 T1 

Pfizer Inc. A 61P 7/02 MK/P/2019/0960 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2019/0960 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/20 MK/P/2019/0960 T1 

Pfizer Inc. A 61P 7/02 MK/P/2019/0961 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/20 MK/P/2019/0961 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4545 MK/P/2019/0961 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/4439 MK/P/2019/0978 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/20 MK/P/2019/0978 T1 

Pfizer Inc. A 61K 47/12 MK/P/2019/0978 T1 

Pfizer Inc. A 61K 9/28 MK/P/2019/0978 T1 
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Pfizer Inc. A 61K 31/519 MK/P/2019/0978 T1 

Prexton Therapeutics SA A 61P 25/16 MK/P/2019/1028 T1 

Prexton Therapeutics SA A 61K 31/407 MK/P/2019/1028 T1 

Prexton Therapeutics SA C 07D 495/04 MK/P/2019/1028 T1 

Quality Partner S.A. C 12Q 1/68 MK/P/2018/1068 T1 

RV Lizens AG F 02C 3/28 MK/P/2019/0938 T1 

RV Lizens AG F 01K 23/06 MK/P/2019/0938 T1 

RV Lizens AG C 10J 3/66 MK/P/2019/0938 T1 

RV Lizens AG C 10G 2/00 MK/P/2019/0938 T1 

RV Lizens AG C 07C 29/151 MK/P/2019/0938 T1 

RV Lizens AG F 23J 15/06 MK/P/2019/0938 T1 

RV Lizenz AG E 04H 9/02 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG F 16F 15/04 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04H 5/02 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04C 3/34 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04B 1/98 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04B 1/41 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04B 1/35 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04B 1/343 MK/P/2019/0764 T1 

RV Lizenz AG E 04B 1/348 MK/P/2019/0764 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 35/02 MK/P/2019/0767 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2019/0767 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2019/0767 T1 

Renolit Cramlington Limited B 29D 7/01 MK/P/2019/1014 T1 

Renolit Cramlington Limited B 29C 63/00 MK/P/2019/1014 T1 

Renolit Cramlington Limited B 32B 27/30 MK/P/2019/1014 T1 

Renolit Cramlington Limited E 06B 1/34 MK/P/2019/1014 T1 

Roche Glycart AG A 61K 39/00 MK/P/2018/1074 T1 

Roche Glycart AG C 07K 16/28 MK/P/2018/1074 T1 

Roche Glycart AG A 61K 39/395 MK/P/2018/1074 T1 

Roche Glycart AG C 12N 9/10 MK/P/2018/1074 T1 

Roche Glycart AG C 12N 15/63 MK/P/2018/1074 T1 

Roche Glycart AG C 12N 15/11 MK/P/2018/1074 T1 

SOVIAR E 01H 5/06 MK/P/2018/1071 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/61 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/196 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/129 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/122 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/96 MK/P/2018/1088 T1 
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Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/147 MK/P/2018/1088 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/96 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/61 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/196 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/147 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/129 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/122 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 MK/P/2018/1089 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/96 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/61 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/196 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/147 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/129 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/122 MK/P/2018/1090 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 MK/P/2018/1090 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. C 12N 15/11 MK/P/2019/0203 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. C 12N 15/113 MK/P/2019/0203 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61K 31/7088 MK/P/2019/0203 T1 

Sarepta Therapeutics, Inc. A 61P 21/00 MK/P/2019/0203 T1 

Savo-Solar OY F 25B 27/00 MK/P/2019/0965 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/4433 MK/P/2019/0972 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/496 MK/P/2019/0972 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/4545 MK/P/2019/0972 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. A 61K 31/5377 MK/P/2019/0972 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/0972 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co., Ltd. C 07D 405/14 MK/P/2019/0972 T1 

Sulfateq B.V. C 07D 311/74 MK/P/2018/0709 T1 

Sulfateq B.V. A 01N 1/02 MK/P/2018/0709 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61K 31/4045 MK/P/2019/0207 T1 

Suven Life Sciences Limited A 61P 25/00 MK/P/2019/0207 T1 

Suven Life Sciences Limited C 07D 209/14 MK/P/2019/0207 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 59/00 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 61/06 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 61/12 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 29C 65/00 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 1/02 MK/P/2019/0949 T1 
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Swedish Match North Europe AB B 29L 31/00 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 29C 65/74 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 29C 65/08 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 51/30 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 51/26 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 51/22 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 29C 65/02 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 1/06 MK/P/2019/0949 T1 

Swedish Match North Europe AB B 65B 29/00 MK/P/2019/0949 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/05 MK/P/2019/0933 T1 

TAE Technologies, Inc. G 21B 1/15 MK/P/2019/0933 T1 

TILLOTTS PHARMA AG A 61K 9/28 MK/P/2019/1007 T1 

TILLOTTS PHARMA AG A 61K 31/606 MK/P/2019/1007 T1 

TILLOTTS PHARMA AG A 61K 9/00 MK/P/2019/1007 T1 

TILLOTTS PHARMA AG A 61K 47/32 MK/P/2019/1007 T1 

TILLOTTS PHARMA AG A 61K 47/36 MK/P/2019/1007 T1 

Teijin Pharma Limited A 61K 31/426 MK/P/2019/0122 T1 

Teijin Pharma Limited C 07D 277/56 MK/P/2019/0122 T1 

Teijin Pharma Limited A 61P 19/06 MK/P/2019/0122 T1 

The General Hospital Corporation C 07D 471/04 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61P 35/02 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61P 3/10 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61P 25/28 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61P 25/18 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61P 25/00 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61K 31/4745 MK/P/2019/0206 T1 

The General Hospital Corporation A 61P 35/00 MK/P/2019/0206 T1 

The Trustees of The University of Pennsylvania C 07H 21/04 MK/P/2018/1091 T1 

The Trustees of The University of Pennsylvania A 61K 39/00 MK/P/2018/1091 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited C 07D 241/08 MK/P/2019/0491 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited C 07D 487/04 MK/P/2019/0491 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61P 11/00 MK/P/2019/0491 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited A 61K 31/4985 MK/P/2019/0491 T1 

Torrent Pharmaceuticals Limited C 07D 495/04 MK/P/2019/0491 T1 

Translate Bio, Inc. A 61K 31/7105 MK/P/2019/0166 T1 

Translate Bio, Inc. C 07H 21/02 MK/P/2019/0166 T1 

Translate Bio, Inc. A 61K 9/127 MK/P/2019/0166 T1 

Translate Bio, Inc. A 61K 48/00 MK/P/2019/0166 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/24 MK/P/2019/0761 T1 

UCB Biopharma SPRL C 12N 15/70 MK/P/2019/0761 T1 

UCB Biopharma SPRL C 12N 9/48 MK/P/2019/0761 T1 
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UCB Biopharma SPRL C 12P 21/02 MK/P/2019/0761 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61M 5/31 MK/P/2019/0966 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61M 5/32 MK/P/2019/0966 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61M 5/20 MK/P/2019/0966 T1 

UMICORE AG & CO. KG F 01N 3/10 MK/P/2019/0762 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01D 53/94 MK/P/2019/0762 T1 

UMICORE AG & CO. KG F 01N 3/20 MK/P/2019/0762 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 23/42 MK/P/2019/0762 T1 

UMICORE AG & CO. KG B 01J 23/44 MK/P/2019/0762 T1 

Umecrine Cognition AB A 61K 31/216 MK/P/2019/0124 T1 

Umecrine Cognition AB A 61K 31/198 MK/P/2019/0124 T1 

Umecrine Cognition AB A 61P 43/00 MK/P/2019/0124 T1 

Umecrine Cognition AB A 61P 25/00 MK/P/2019/0124 T1 

Umecrine Cognition AB A 61K 31/7016 MK/P/2019/0124 T1 

Umecrine Cognition AB A 61K 31/568 MK/P/2019/0124 T1 

Umecrine Cognition AB A 61K 31/437 MK/P/2019/0124 T1 

University Health Network A 61K 35/39 MK/P/2019/0768 T1 

University Health Network C 12N 5/071 MK/P/2019/0768 T1 

University Health Network C 12N 5/073 MK/P/2019/0768 T1 

University Health Network C 12P 21/02 MK/P/2019/0768 T1 

University Health Network C 12N 5/02 MK/P/2019/0768 T1 

Universität Basel C 12N 15/70 MK/P/2019/0939 T1 

Universität Basel C 12N 15/74 MK/P/2019/0939 T1 

Universität Basel C 07K 14/195 MK/P/2019/0939 T1 

Université de Montréal A 61K 31/5377 MK/P/2019/0500 T1 

Université de Montréal A 61K 35/12 MK/P/2019/0500 T1 

Université de Montréal C 12N 5/0789 MK/P/2019/0500 T1 

Université de Montréal A 61K 31/519 MK/P/2019/0500 T1 

Université de Montréal A 61P 7/00 MK/P/2019/0500 T1 

Université de Montréal C 07D 487/04 MK/P/2019/0500 T1 

Valneva Austria GmbH A 61K 39/00 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH A 61K 39/02 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH A 61K 39/39 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH A 61K 39/40 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 07K 14/20 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 12P 21/02 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 07K 19/00 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 12N 1/21 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 12N 15/62 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 12N 15/63 MK/P/2019/0499 T1 

Valneva Austria GmbH C 07K 16/12 MK/P/2019/0499 T1 
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Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited A 61K 31/47 MK/P/2019/1001 T1 

Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited C 07D 215/56 MK/P/2019/1001 T1 

Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited C 07B 59/00 MK/P/2019/1001 T1 

Vartex Pharmaceuticals(Europe)Limited A 61P 11/12 MK/P/2019/1001 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. A 61K 31/4709 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. A 61K 31/4725 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. A 61P 37/00 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. C 07D 471/04 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. C 07D 409/14 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. C 07D 405/14 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. C 07D 401/14 MK/P/2019/0151 T1 

Vernalis (R&D) Ltd. C 07D 401/10 MK/P/2019/0151 T1 

Wyeth LLC C 07D 401/12 MK/P/2019/0948 T1 

Wyeth LLC A 61K 9/20 MK/P/2019/0948 T1 

Zehnder Group International AG F 28D 21/00 MK/P/2019/1017 T1 

Zehnder Group International AG F 28F 21/06 MK/P/2019/1017 T1 

Zehnder Group International AG F 28D 21/00 MK/P/2019/1022 T1 

Zehnder Group International AG F 28F 21/06 MK/P/2019/1022 T1 

Zinpro Corporation C 07C 229/76 MK/P/2019/0498 T1 

Zume, Inc. G 06Q 10/08 MK/P/2018/0698 T1 

Zume, Inc. B 60P 3/025 MK/P/2018/0698 T1 

Zume, Inc. B 60P 3/00 MK/P/2018/0698 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2017/628 (220) 19/06/2017 

(442) 29/02/2020 

(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)  

FINE TOUCH 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

сиров;производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари;тутун во прав;замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од 

тутун за загревање;електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација;раствори со течен никотин за 

електронски цигари;артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2018/571 (220) 12/06/2018 

(442) 29/02/2020 

(731) Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 5 

Rupnicu street, Olaine, LV-2114, LV 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ADAPTOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

(210) TM  2019/22 (220) 04/01/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сина, црвена, кафена, жолта, 

бела, сива, окер, црна 

(531) 02.01.16;05.07.02;25.01.19;27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/198 (220) 12/02/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги РУЖИН ХЕЛТИ ФУД 

КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз Битола 

БУРСА 63, Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) бела, црвена 

(531) 

02.01.05;08.03.00;08.07.00;08.07.17;27.05.1

7;28.11.00;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи: сирење, 

моцарела сирење  

 

(210) TM  2019/390 (220) 29/03/2019 

(442) 29/02/2020 

(300) 88/202,672  21/11/2018  US 

(731) ADP, LLC, One ADP Boulevard, 

Roseland, New Jersey 07068, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) црвена, темно сина и бела 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, вклучувајќи и 

компјутерски софтвер за употреба во 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присутност на 

вработени лица, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, надоместоци 

за вработените и администрација на 

пензиски план, здравствено осигурување и 

осигурување на надомест на работниците, 

финансиско управување и управување со 

податоци; компјутерски хардвер, 

вклучувајќи компјутерски хардвер за 

употреба од страна на работодавците во 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, задржување 

на евиденција на вработените и 

присутност, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, надоместоци 

за вработените и администрација на 

пензиски план, здравствено осигурување и 

осигурување на надомест на работниците, 

финансиско управување и управување со 

податоци; електронски публикации за 

симнување, подкасти, видео и 

мултимедијални програми во областа на 

деловното управување, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција на вработените и присутност, 

лизинг на вработените, електронска 

трговија, управување со човечки ресурси и 

таленти, бенефиции на вработените и 

администрација на план за пензионирање, 

здравствено осигурување, осигурување на 

надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци  

кл. 35  консултантски услуги во областа на 

регрутирање на вработените, ангажирање, 

проверка во заднина, управување со 

перформансите, управување со надомест 

и управување со успех; консултантски 

услуги и услуги за евиденција во областа 

на планирање на вработените, време, 

посетеност, одмор и отсуство; услуги за 

чување, обработка, плаќање, 
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администрирање и управување со платен 

список; услуги за обработка на податоци; 

истражување, истражување и ревизорски 

услуги поврзани со човечки ресурси и 

персонал; бенефиции за вработените и 

служби за евиденција за надомест на 

невработеност, администрација и 

управување; обезбедување на веб-

страница, онлајн база на податоци и 

интернет портал во областа на бизнисот, 

човечките ресурси, платен список, 

бенефиции за вработените, 

компензација за невработеност, 

регрутирање на вработените, 

вработување, управување со 

перформансите, компензација и 

наследување, распоред на вработените, 

време, и да си замине; информации и 

советодавни услуги поврзани со 

наведените услуги  

кл. 36  консултации за осигурување, 

истражување, информации, планирање, 

управување и административни 

услуги;финансиски консалтинг, 

истражување, информации, планирање, 

управување, администрација и услуги за 

известување;обезбедување на 

консултантски, компјутерски и податочни 

услуги за работодавците во полето на 

задолжување и усогласување со данокот 

на плати, администрација на финансиски 

бенефиции, администрација на барања за 

надомест на штета;администрација на 

фондови за пензионирање на 

вработените;обезбедување на веб-

страница, онлајн база на податоци и 

интернет портал во областа на 

осигурување, финансиски прашања и 

пензиски фондови  

кл. 41  услуги за обука и обука, вклучувајќи 

ги и услугите за едукација и обука во 

деловното работење, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присуство на 

вработените, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, 

администрација на пензиски планови, 

здравствено осигурување и осигурување 

на надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци, 

управување со платен список, 

усогласеностсо даноците, чување на 

евиденција на вработените и посетеност, 

администрирање на бенефиции, закуп на 

вработените и обука на вработените; 

организирање, организирање, 

спроведување и презентирање на 

семинари, работилници, часови, мебјпагѕ, 

конференции, онлајн настава и програми 

за учење на далечина; објавување на 

книги и периодични изданија; 

обезбедување на он-лајн непрекинати 

електронски публикации, подкасти, видео 

и мултимедијални програми во областа на 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присуство на 

вработените, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и талент, надоместоци за 

вработените и администрација на 

пензиски планови, здравствено 

осигурување и осигурување на надомест 

на работниците, финансиско управување и 

управување со податоци, управување со 

плати, усогласување со даноците, 

задржување на време на вработените и 

посетеност, администрирање на 

бенефиции, закуп на вработените и обука 

на вработените  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; ажурирање, 

изнајмување, одржување и 
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имплементација на компјугерски софтвер; 

услуги за поддршка на компјутерски 

софтвер; обезбедување на привремена 

употреба на не-преземање компјутерски 

софтвер, вклучувајќи компјутерски 

софтвер за употреба во бизнис 

менаџмент, сметководство, обработка на 

плата и управување, управување со 

надомест на невработеност, чување на 

вработените време и посетеност 

евиденција, за вработените лизинг, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и талент, вработен 

придобивки и пензиски планови, 

здравствено осигурување и осигурување 

на надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци; 

обезбедување на веб-страница со 

технологија за човечки ресурси, 

финансиски менаџмент, вработување, 

регрутирање, управување со податоци, 

платен список и надомест, бенефиции и 

пензиски планови и осигурување; облак 

компјутери и онлајн не-преземање на 

софтверски услуги со софтвер за употреба 

во човечки ресурси, финансиски 

менаџмент, вработување, регрутирање, 

управување со податоци, платен список и 

надомест, бенефиции и пензиски планови 

и осигурување  

 

(210) TM  2019/928 (220) 05/08/2019 

(442) 29/02/2020 

(300) 018018775  04/02/2019  EM 

(731) DRiV IP LLC, a Delaware limited 

liability company 1209 Orange Street 

Wilmington, Delaware 19801, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 18.01.21;27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  делови за мотори од возила, имено, 

свеќички, клипови, алки за клипови, облоги 

за цилиндри, вентили, лежишта, 

прекинувачи (за платина), дихтунзи, 

капаци за вентили, пневматски или 

хидраулични активатори на вентили, 

вентили како делови од мотор, заптивки, 

осовини, оски, облоги за клипови, обрачи 

за заптивање, погонски плочи, заптивки, 

вбризгувачи на гориво, делови за 

радилица; пумпи за вода, пумпи за масло, 

пумпи за гориво; филтри за воздух, 

филтри за масло и филтри за гориво за 

возила; издувни делови за возила, имено 

пригушувачи, стишувачи на издувни 

гасови, заглавја за издувни системи за 

возила, издувни системи за мотори и 

машини; делови за мотори, погонски 

системи и машини и контроли за работата 

на машини и мотори; пумпи, компресори и 

дувалки за возила  

кл. 12  делови за возила, имено, 

абсорбери на удари, амортизери, 

пригушувачи, сопирачки, барабани за 

сопирачки, ротори за сопирачки, облоги за 

сопирачки, главни цилиндри за сопирачки, 

плочки за сопирачки, дискови за 

сопирачки, брисачи за шофершајбни и 

пумпи за миење на шофершајбни, 

заптивки за масло, квачило, лежишта за 

квачила, ламели за квачила, заптивки за 

квачила, погонски ролер лежишта за 

погонски системи за возила, автомобилски 

заптивки, кружни лежишта, црева за 
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систем за управување, опрема за серво 

управување, хидраулика за кочници и 

хидраулика за серво управување, 

средишни полуги, влечни алки, заптивки, 

шајбни за подредување, системи за 

управување и суспензија и делови за 

системи за управување и суспензија за 

копнени возила, имено, зглобови, опрема 

за заптивање, зглобови за полуосовини, 

манжетни, опрема и приклучоци за 

стабилизатори, спирални пружини, рачки 

за контрола, меѓуосовини и спојни 

осовини, големи штрафови, манжетни за 

назабени летви, гумени окови, мотовила 

за систем за управување, стабилизатори 

за систем за управување, шипки за 

попречни стабилизатори, влечни алки, 

средишни полуги, шипки за стабилизатори, 

глави за тркала, универзални зглобови, 

делови и опрема за копнени возила  

 

(210) TM  2019/944 (220) 13/08/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за дигитален маркетинг, 

трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје 

ул. Мајаковски бр. 17/11, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.07;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да се симнува од интернет); 

компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтверски платформи за 

управување и маркетинг во областа на 

малопродажба на стоки, снимени или со 

можност за снимање; точки на поврзување 

на компјутери (интерфејси за компјутери)  

кл. 35  малопродажба (презентација на 

стоки и услуги преку комуникациски 

медиуми за малопродажба); маркетинг во 

рамките на издавање на софтвер; помош 

во водење бизнис; аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси); информации 

(бизнис информации); испитување на 

јавното мислење; компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку Интернет; маркетинг истражување; 

комерцијални информации и 

советувалиште на потрошувачите; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; промовирање на продажба 

за трети лица; рекламирање; рекламни 

огласи( ширење на рекламните 

огласи;собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 42  софтвер како услуга (Ѕааѕ) во 

областа на рекламирање и управување со 

малопродажбата на производи; алатки за 

пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; изработка, 

инсталирање, одржување и 

осовременување на компјутерски 

програми; програмирање компјутерски 

системи; изнајмување на веб (интернет) 

сервери; изнајмување на компјутерски 

програми  

 

(210) TM  2019/945 (220) 13/08/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за дигитален маркетинг, 

трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје 

ул. Мајаковски бр. 17/11, Скопје, MK 
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(740) Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

Qpick 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да се симнува од интернет); 

компјутерски софтвер, снимен; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтверски платформи за 

управување и маркетинг во областа на 

малопродажба на стоки, снимени или со 

можност за снимање; точки на поврзување 

на компјутери (интерфејси за компјутери)  

кл. 35  малопродажба (презентација на 

стоки и услуги преку комуникациски 

медиуми за малопродажба); маркетинг во 

рамките на издавање на софтвер; помош 

во водење бизнис; аутсорсинг услуги 

(поддршка на бизниси); информации 

(бизнис информации); испитување на 

јавното мислење; компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку Интернет; маркетинг истражување; 

комерцијални информации и 

советувалиште на потрошувачите; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; промовирање на продажба 

за трети лица; рекламирање; рекламни 

огласи( ширење на рекламните 

огласи;собирање на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 42  софтвер како услуга (Ѕааѕ) во 

областа на рекламирање и управување со 

малопродажбата на производи; алатки за 

пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување), за интернет; изработка, 

инсталирање, одржување и 

осовременување на компјутерски 

програми; програмирање компјутерски 

системи; изнајмување на веб (интернет) 

сервери; изнајмување на компјутерски 

програми  

 

(210) TM  2019/1084 (220) 01/10/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги ВИВА ФРЕШ СТОРЕ ДООЕЛ 

Скопје ул. Македонско - Кососвска 

Бригада 11 бр. 1/1, Скопје, MK 

(540)  

VIVAFRESH STORE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упраување со работата; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2019/1186 (220) 25/10/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

IQOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди за 

загревање на тутун, полначи за 

електронски уреди за загревање на тутун; 

USB полначи за електронски уреди за 

загревање на тутун; полначи за автомобил 

за електронски цигари; полначи за 

автомобил за уреди за загревање на 

тутун; полначи за батерии за електронски 

цигари  
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кл. 11  електронски вапоризатори, освен 

електронски цигари; апарати за загревање 

на течности; апарати за создавање на 

пареа  

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење;  

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2019/1210 (220) 01/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул." Борис Трајковски" бр. 91, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(591) сива, црна 

(531) 01.15.11;27.05.02;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри, играчки и украси за елка  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, обувки, капи, игри и 

грачки и украси за елка  

 

(210) TM  2019/1214 (220) 04/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Alibaba Group Holding Limited 

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 

847, George Town, Grand Cayman, KY 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

EWTP 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, истражувачки, навигациски, 

геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудио-визуелни и 

оптички апарати и инструменти, како и 

апарати и инструменти за мерење тежина, 

мерење, сигнализирање, детекција, 

тестирање, проверка и апарати и 

инструменти за спасување и обука; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, 

регулација или контрола на 

дистрибуцијата или користењето на 

електрична енергија; апарати и 

инструменти за снимање, пренесување, 

репродукција или обработка на звук, слики 

или податоци; снимени и содржини кои 
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може да се симнуваат, празни дигитални 

или аналогни плочи и медиуми за 

складирање; магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање; механизми 

за апарати кои работаат со жетони; 

регистер каси, направи за сметање, 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери; компјутерски периферни 

уреди; костуми за нуркање, маски за 

нуркачи, тампони за уши за нуркачи, 

штипки за нос за нуркачи и пливачи, 

ракавици за нуркачи, апаратура за 

дишење за подводно пливање; 

компјутерски програми; компјутерски 

софтвер во форма на апликација за 

мобилни уреди и компјутери; софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди; софтвер за обработка на 

електронски плаќања до и од други; 

софтвер за автентификација; компјутерски 

софтвер обезбеден на Интернет; онлајн 

електронски публикации (кои може да се 

симнуваат од Интернет или од 

компјутерска мрежа или од компјутерска 

база со податоци); софтвер за инстант 

пораки; софтвер за споделување 

датотеки; комуникациски софтвер за 

електронска размена на податоци, аудио, 

видео, слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и 

телекомуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео, и текст; 

компјутерски софтвер кој може да се 

симнува за олеснување на електронска 

размена на информации, податоци, 

документи, глас и слики  преку Интернет; 

компјутерски апликации за стриминг на 

аудио материјали, видео материјали, 

видеа, музика и слики; дигитални направи 

за медиумски стриминг; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува кој им 

овозможува на корисниците да 

учествуваат во веб-базирани состаноци и 

часови, со пристап до податоци, 

документи, слики и софтверски апликации 

преку веб пребарувач; компјутерски 

софтвер кој може да се симнува за 

пристапување, гледање, и контролирање 

компјутери и компјутерски мрежи на 

далечина; клауд-компјутерски софтвер кој 

може да се симнува; клауд-базиран 

софтвер кој може да се симнува; 

компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер (вклучувајќи софтвер кој може да 

се симнува од Интернет); дигитална 

музика (која може да се симнува од 

Интернет); игри, слики, снимки, филмови и 

музика кои може да се симнуваат; 

компјутерски и електронски програми и 

софтвер и програми и софтвер за видео 

игри (вклучувајќи софтвер кој може да се 

симнува од Интернет); електронски 

публикации кој може да се симнува во вид 

на магазини, статии, брошури, летоци, 

списоци со податоци, информациски 

материјали, инструкциски материјали во 

областа на бизнис, е-трговија, 

информациска технологија, клауд 

компјутери, телекомуникации, Интернет, 

бизнис и обуки за е-трговија, бизнис, 

продажба, маркетинг и финансиско 

управување; полу-проводници; полу-

проводнички интегрални кола; полу-

проводнички мемориски чипови; полу-

проводнички мемориски контролори; полу-

проводнички мемориски  интегрални кола; 

полу-проводнички процесорски чипови; 

полу-проводнички процесори; микро-

контролори; микро-контролни единици; 

микро-контролори на ниска струја; чипови 

за коло; компјутерски чипови; ЦПУ 

(единици за централна обработка); РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка; компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 
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поставена инструкциска конструкција; 

компјутерски периферни уреди; ноутбук 

компјутери; лаптоп компјутери; преносни 

компјутери; рачни компјутери; таблет 

компјутери; персонални дигитални 

асистенти; персонални медиа плеери; 

мобилни телефони; смартфони; дигитални 

камери; батерии, полначи за батерии; 

компјутерски работни станици; 

компјутерски сервери; компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување; адаптери, прекинувачи, 

рутери и хабови за компјутерска мрежа; 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди; држачи 

за лаптоп, компјутерски торби; апарати за 

гаснење пожар; компјутерски хардвер и 

фирмвер; автомобилски навигациски 

систем; компакт дискови; 

телекомуникациски апарати; подлоги за 

глувчиња; рачни слушалки за мобилни 

телефони; додатоци за мобилни 

телефони; алармни системи; камери за 

обезбедување; преносни единици за 

емитување радио и телевизија; опрема за 

емитување телевизија; камери; видео 

камери; рачни слушалки; слушалки; 

звучници; апарати и опрема за систем за 

глобално позиционирање (ГПС); дисплеи 

со течни кристали за телекомуникациска и 

електронска опрема; сет топ боксови; 

далечински управувачи; програми за 

складирање на податоци; очила и очила за 

сонце; електронски табли со знаци; 

кодирани или магнетни банкарски, 

кредитни, дебитни, готовински, платежни, 

телефонски и идентификациски картички; 

автоматски благајнички машини, 

раздавачи на готовина; компјутерски 

софтверски апликации, кои може да се 

симнуваат; електронски читачи на книги; 

касети со тонер, празни, за печатари и 

фотокопири; бебе монитори; видео бебе 

монитори; заштитници за леќи; кодирани 

клуч картички; 3Д наочари; мемориски 

картички за машини за видео игри  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 

бизнис администрација; канцелариски 

работи; ширење на бизнис информации за 

производи и услуги од други преку локални 

и глобални компјутерски мрежи; 

советодавни услуги за бизнис поврзани со 

обезбедување веб страна на глобална 

компјутерска мрежа преку која трети лица 

може да нудат и снабдуваат производи и 

услуги, пласираат, утврдуваат статус и да 

пополнуваат трговски насоки и нарачки, да 

склучуваат договори и бизнис трансакции; 

обезбедување компјутеризирани услуги за 

онлајн нарачки; советодавни услуги за 

бизнис поврзани со работење на 

електронски пазар за купувачи и 

продавачи на производи и/или услуги на 

глобална компјутерска мрежа; бизнис 

помош поврзана со олеснување бизнис 

трансакции преку локални и глобални 

компјутерски мрежи; обезбедување 

продажба, бизнис, огласување и 

промотивни информации преку глобална 

компјутерска мрежа и преку Интернет; 

услуги на бизнис администрација за 

обработка на продажба направена преку 

Интернет; онлајн трговски услуги поврзани 

со електронски аукции и обезбедување 

онлајн бизнис евалуација поврзана со тоа; 

управување со бизнис услуги поврзани со 

електронска трговија; организација, 

работење и надзор на шеми за лојалност и 

поттикнување; продукција на телевизиски 

и радио реклами; сметководство; аукции; 

трговски саеми; испитување мислење; 

обработка на податоци; обезбедување на 

бизнис информации; услуги на агенции за 

огласување; управување со бази со 

податоци; собирање на информации во 

компјутерска база со податоци; услуги на 
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бизнис советување; услуги на управување 

со бизнис проекти; услуги за пазарни 

истражувања; услуги на агенции за 

меѓународен увоз и извоз; изнајмување на 

простор за огласување на комуникациски 

медиуми; обезбедување именик со веб 

страници од трети лица за олеснување 

бизнис трансакции; комерцијална 

администрација за лиценцирање на 

производи и услуги од други; обработка на 

компјутерски податоци; услуги на 

продажба, бизнис и промотивни 

информации; одговарање на телефон (за 

други); управување со персонал; 

презентација на производи на 

комуникациски медиуми за малородажни 

цели; агенциски сервиси за купување и 

продажба; селекција на производи и 

набавка на производи за индивидуи и 

бизниси; услуги за нарачување (за други); 

секретарски услуги; организација на 

изложби за комерцијални цели или цели 

на огласување; организација на модни 

ревии за комерцијални цели; организација 

на модни ревии за промотивни цели; 

услуги за бизнис помош поврзани со 

собирање и изнајмување на листи со 

адреси; бизнис истраги; услуги на 

препорачување бизниси и 

систематизирање персонал; агенциски 

услуги за одобрување увоз-извоз 

(агенциски услуги за увоз-извоз); агенции 

за претплата на весници; изнајмување на 

канцелариска опрема; управување со 

однос со купувачи; услуги на управување 

со бизнис и администрација поврзани со 

програми за спонзорства; сметководствени 

услуги; добротворни услуги, имено, 

организирање и водење волонтерски 

програми и проекти со кои и се служи на 

заедницата; изнајмување на штандови за 

продажба; обезбедување на комерцијални 

и бизнис контакт информации; 

оптимизација на машини за пребарување; 

оптимизација на посети на веб страници; 

комерцијални услуги за посредување; 

управување со бизнис за обезбедувачи на 

услуги кои работаат сами (фриленсери); 

преговарање и заклучување на 

комерцијални трансакции за трети лица; 

дополнување и одржување на податоци во 

компјутерска база со податоци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хемикалии за користење во 

индустрија, наука и фотографија, како и во 

земјоделство, градинарство и шумарство, 

непроцесуирани вештачки смоли, 

непроцесуирана пластика, компост, 

ѓубрива, оплодувачи; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со бои, намази, лакови, конзерванси 

против 'рѓа и против пропаѓање на дрво, 

обојувачи, бои, мастила за печатење, 

обележување и гравирање, 

непреработени природни смоли, метали 

во форма на фолија и прашок за 

користење во фарбање, декорирање, 

печатење и уметност; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со немедицинска козметика и 

тоалетни препарати, немедицински пасти 

за заби, парфимерија, есенцијални масла, 

препарати за ароматизирање на 

простории, препарати за избелување  и 

други супстанции за перење, препарати за 

чистење, полирање, стругање и гребење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

фармацевтски препарати, медицински и 

ветеринарни препарати, санитарни 

препарати за медицински цели, диететска 

храна и супстанци адаптирани за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња, диететски суплементи за 

луѓе и животни, фластери, материјали за 

преврзување, сетови за прва помош, 
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материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, 

препарати за уништување штетници, 

фунгициди, хербициди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со обични метали и нивните легури, 

руди, метални материјали за градење и 

градежништво, преносни метални градби, 

неелектрични кабли и жици од обичен 

метал, мали предмети од метален 

хардвер, метални контејнери за 

складирање или транспорт, сефови; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

машински алати, алати кои работаат на 

струја, мотори и машини (освен за копнени 

возила), компоненти за поврзување и 

размена на машини (освен за копнени 

возила); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

земјоделски алати (кои не се мануелни 

рачни алати), инкубатори за јајца, 

автоматски продажни (вендинг) машини, 

електрични апарати за кујна, метење, 

чистење, миење и машини за перење; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со рачни 

алати и алати (мануелни), есцајг, оружје 

(освен огнено оружје), бричеви, 

електрични бричеви; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски, оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулација или контрола на 

струја; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со апарати 

за снимање, размена или репродукција на 

звук или слики, магнетни носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати кои работаат со жетони, 

регистер каси, машини за сметање; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со опрема за обработка на 

податоци и компјутери, компјутерски 

софтвер, софтверски апликации за 

мобилни уреди и компјутери, софтверски 

апликации за користење со мобилни 

уреди, софтвер за обработка на 

електронски плаќања, софтвер за 

автентификација, електронски публикации 

(кои може да се симнуваат); услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со софтвер за инстант пораки, 

софтвер за споделување датотеки, 

софтвер за електронска размена и 

споделување податоци, аудио, видео, 

слики и графички содржини преку 

компјутер, мобилен, безжично и преку 

телекомуникациски мрежи, компјутерски 

софтвер за обработка на слики, графички 

содржини, аудио, видео и текст; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со компјутерски софтвер кој може да 

се симнува и кој им овозможува на 

корисниците да учествуваат во веб 

базирани состаноци и часови, 

компјутерски софтвер за пристапување, 

гледање, и контролирање компјутери и 

компјутерски мрежи на далечина, клауд-

компјутерски софтвер, компјутерски 

периферни уреди; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесор чипови, полу-

проводнички процесори, микро-



 

 

213 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со ЦПУ (единици за централна 

обработка), РИСК-В компјутерски чипови и 

единици за централна обработка, 

компјутерски чипови и единици за 

централна обработка со поставена 

инструкциска конструкција; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со персонални дигитални асистенти, 

персонални медиа плеери, мобилни 

телефони, смартфони, дигитални камери, 

батерии, полначи за батерии, компјутерски 

сервери, компјутерски и 

телекомуникациски хардвер за 

вмрежување, адаптери за компјутерска 

мрежа, прекинувачи, рутери и хабови, 

безжични и жични модеми и 

комуникациски картички и уреди, лаптоп 

држачи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

компјутерски торби, апарати за гаснење 

пожар, компакт дискови, дигитална музика 

(која може да се симнува), 

телекомуникациски апарати, подлоги за 

глувчиња, додатоци за мобилен телефон, 

кои може да се симнуваат игри, слики, 

снимки, филмови и музика, алармни 

системи, камери за обезбедување; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со преносни единици за 

емитување радио и телевизија, опрема за 

емитување телевизија, апарати и опрема 

за систем за глобално позиционирање 

(ГПС), програми за складирање на 

податоци, очила и очила за сонце, 

електронски табли со знаци; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кодирани или магнетни банкарски 

кредитни, дебитни, готовински и 

идентификациски картички, автоматски 

благајнички машини, готовински 

диспензери, електронски читачи на книги, 

празни касети со тонер за печатари и 

фотокопири, бебе монитори, заштитници 

за леќи, кодирани клуч картички, 3Д 

наочари, мемориски картички за машини 

за видео игри, магнети, заштитна облека, 

заштитни шлемови, заштитни ракавици, 

заштитни обувки; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

операциони, медицински, забни и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски помагала, материјали за 

шиење рани, терапевтски уреди и уреди за 

помош адаптирани за лица со посебни 

потреби, апарати за масажа, апарати, 

уреди и предмети за нега на 

новороденчиња, апарати за сексуална 

активност, уреди и предмети; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со терапевтски апарати на топол 

воздух, електрични ќебиња за медицински 

цели, тестирање апарати за медицински 

цели, апарати за тестирање крв, слушни 

помагала за глуви, заштитници на слух, 

електрични ќебиња за медицински цели, 

дијагностички апарати за медицински 

цели, вештачки екстремитети, очи и заби, 

завои за поддршка, шишиња за бебиња, 

цуцли за користење со шишиња за 

хранење бебиња, гребачи за јазик; услуги 

на малопродажба и големопродажба, сите 

во врска со апарати и инсталации за 

осветлување, греење, ладење, 

генерирање пареа, готвење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и 

санитарни цели; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода, велосипеди, делови и 

додатоци за возила, делови и додатоци за 

велосипеди, безбедносни седишта за 
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возила за деца, безбедносни појаси за 

седишта во возила, гуми, закрпи за гуми, 

прекривки за гуми; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со огнено оружје, муниција и 

проектили, експлозиви, огномет; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со благородни метали и нивни 

легури, накит, драги и полудраги камења, 

хоролошки и хронометриски инструменти; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со музички 

инструменти, штандови за музика и 

штандови за музички инструменти, 

стапчиња за диригенти; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со хартија и картон, печатени 

работи, книговезачки материјали, 

фотографии, канцелариски материјали и 

канцелариска опрема (освен мебел), 

лепила како канцелариски материјали или 

за домаќински цели, материјали за цртање 

и материјали за уметници, четки за 

сликање; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

материјали за обука и настава, пластични 

листови, филмови и торби за завиткување 

и пакување, печатарски букви, клишиња за 

печатење, картички во форма на дебитни 

картички, кредитни картички, платежни 

картички, телефонски картички и 

идентификациски картички кои не се 

кодирани и магнетни картички, кориснички 

упатства, марамчиња направени од 

хартија, модели и фигури направени од 

хартија, држачи за листови, салфетки од 

хартија, марамчиња од хартија, декорации 

за забави направени од хартија; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со кожа и имитации на кожа, кожа од 

животни и крзна, багаж и торби за носење, 

паричници и ташни, чадори и чадори за 

сонце, стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи, крагни, каивчиња и 

облека за животни; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со мебел, огледала, рамки за слики, 

контејнери (не од метал) за складирање 

или транспорт; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

домаќински или кујнски садови и 

контејнери, садови за готвење и прибор за 

маса (освен вилушки, ножеви и лажици), 

чешли и сунѓери, четки (освен четки за 

сликање), материјали за правење четки, 

предмети за цели за чистење, стакларија, 

порцелан и керамика, електрични четки за 

заби; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со јажиња 

и врвки, мрежи, шатори и настрешници, 

тенди од текстил или синтетички 

материјали, едра, вреќи за транспорт и 

складирање на материјали на куп, 

материјали за потполнување, за 

поставување и за полнење (освен хартија, 

картон, гума или пластика), непреработени 

кончани текстилни материјали и нивни 

замени; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со предива 

и конци, за текстилна употреба; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со текстил и замени за текстил, 

домаќински чаршафи, завеси од текстил 

или пластични; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со облека, 

обувки, капи; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

тантела, гајтани и везови, и 

позамантерија, траки и панделки, копчиња, 

петлици и илици, иглички и игли, вештачки 

цвеќиња, декорации за коса, вештачка 

коса; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со килими, 

килимчиња, простирки и бришачи, 

линолеум и други материјали за подни 

прекривки; ѕидни тапети (што не се од 
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текстил); услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со игри, 

играчки и предмети за играње; апарати за 

видео игри, предмети за гимнастика и 

спорт; украси за новогодишни елки, 

празнични декорации и вештачки 

новогодишни елки; услуги на 

малопродажба и големопродажба, сите во 

врска со апарати за електронски игри и 

апарати за забава кои не се од тие кои се 

адаптирани за користење со надворешен 

екран за прикажување, домашни машини 

за видео игри и рачни машини за видео 

игри (ниедна за користење со телевизиски 

приемници), новогодишни чорапи, рачни 

единици за играње електронски игри, 

хартиени шапки за забава, пластични 

шапки за забава, ленти и украси од хартија 

за забави; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со месо, 

риба, живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, овошни сосови, сирење 

од мешунки, тофу, чорби, бистри супи, 

желеа, џемови, компоти, јајца, крем, млеко 

и млечни производи, соино млеко, замени 

за млеко, производи направени од замени 

за млеко, масла и масти за јадење, 

подготвени јаткасти плодови, суви јаткасти 

плодови, храна за закуски, подготвени 

оброци, брза храна спакувана однапред; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со кафе, 

чај, какао, замена за кафе, ориз, тестенини 

и кнедли, тапиока и саго, брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, чоколадо, сладолед, 

сорбети, мраз за јадење, шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

мирудии, зачини, конзервирани билки, 

оцет, сосови, додатоци (муридии); мраз 

[смрзната вода]; услуги на малопродажба 

и големопродажба, сите во врска со 

замени за кафе, пијалоци базирани на 

кафе, ливчиња чај и производи од чај, 

пијалоци базирани на чај, какао и 

производи од какао, пијалоци базирани на 

чоколадо, пекарски производи, пица, 

пудинг, месечеви торти, плочки за закуска 

кои содржат мешавина од житарици, 

јаткасти плодови и суво овошје [слатки], 

колачиња, крекери, кинески торти и торти 

во западен стил, кинески кнедли, снегулки 

од бадем; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

непреработени и непроцесуирани 

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни 

и шумарски производи, непреработени и 

непроцесуирани житарици и семиња, 

свежо овошје и зеленчук, свежи билки, 

природни растенија и цвеќиња, луковици, 

расад и семиња за садење, живи животни, 

храна и пијалоци за животни, малтекс; 

услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со пиво, 

препарати за правење пиво, минерални и 

сода води и други безалкохолни напитоци 

и пијалоци, овошни пијалоци и овошни 

сокови, сирупи и  други безалкохолни 

препарати за правење пијалоци, 

зеленчукови пијалоци и зеленчукови 

сокови; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со 

алкохолни пијалоци (освен пиво), 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, алкохолни екстракти, алкохолни 

есенции; услуги на малопродажба и 

големопродажба, сите во врска со тутун 

или замени за тутун, цигари и пури, 

електронски цигари и усни испарувачи за 

пушачи, предмети за пушачи, ќибрит; сите 

од погоре споменатите услуги на 

малопродажба и големопродажба исто 

обезбедени онлајн, преку стоковни куќи 

или супермаркети, и сите истотака им 

овозможуваат на потрошувачите згодно да 
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ги гледаат и купуваат овие производи од 

Интернет веб страна со стоки за широка 

потрошувачка и при големопродажни 

распродажби, каталог со стоки за широка 

потрошувачка преку поштенски порачки 

или преку телекомуникации и од 

малопродажни распродажби; cоветување, 

информации и советодавни услуги 

поврзани со погоре кажаните услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижнини; 

одобрување и реодобрување финансиски 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа; услуги за пренос на пари; размена 

на пари на електронски начин за други; 

пренос на плаќања за други преку 

Интернет; електронски банкарски услуги; 

онлајн платежни услуги; услуги на 

обезбедување електронски пренос на 

пари; брокерство со валути; финансиски 

трансакции преку блокчеин; онлајн 

банкарски услуги и финансиски услуги; 

обезбедување финансиски информации 

преку Интернет; онлајн банкарство; 

банкарски услуги обезбедени онлајн од 

компјутерска база со податоци или 

Интернет; финансиски услуги за 

одобрување; кредитни верификации преку 

глобална компјутерска информациска 

мрежа; услуги на електронско управување 

со кредитен ризик; услуги на електронски 

куповни плаќања и услуги на електронско 

плаќање сметки; информациски услуги 

поврзани со финансии и oсигурување, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; услуги на 

кредитни картички, обработка и размена 

на сметки и плаќања за нив, и 

обезбедување oсигурување за финансиски 

трансакции; финансиски услуги во вид на 

фактурирање и услуги за обработка на 

плаќања; услуги на безбедносни депозити 

и издавање ваучери за патувања; 

капитални инвестиции; финансискa 

евалуација [oсигурување, банкарство, 

недвижнини]; услуги за управување со 

финансии и имот; oсигурување и 

финансиски услуги; финансиски услуги 

обезбедени преку телекомуникациски 

начин; финансиски услуги за 

консултирање и советување; брокерски 

услуги за хартии од вредност; услуги за 

информации за берза со хартии од 

вредност; брокерство со акции и 

обврзници, финансиски анализи; услуги на 

дебитни картички, услуги на платежни 

картички и  услуги на гаранциски чекови; 

банкарство, услуги на штедни сметки и 

инвестиции; услуги на дебитни 

финансиски сметки и услуги на 

кредитирање; издавање вредносни 

картички, платежни картички и дебитни 

картички; услуги на телефонски кредитни 

картички; договарање финансии за 

градежни проекти; договарање и 

управување со кирии и закупи; издавање и 

изнајмување недвижнини; проценување 

недвижнини; вреднување недвижнини; 

финансирање недвижнини; инвестиции во 

недвижнини; брокерски услуги за 

недвижнини; услуги на агенции со 

недвижнини; услуги на агенции за 

домување; актуарски услуги; управување 

со недвижнини и консултативни услуги; 

собирање наемнини; изнајмување на 

канцеларии (недвижнини); изнајмување на 

апартмани и станови; агенции за 

собирање такса за гас и струја; 

проценување антиквитети; проценување 

уметнички дела; проценување накит; 

проценување користени возила; 

снабдување со даночни информации; 

здружување средства  за хуманитарни 

цели; организирање здружување средства 

за хуманитарни цели; хуманитарни 

здружувања; изнајмување на машини за 
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броење или обработка на хартиени или 

ковани пари; изнајмување на готовински 

диспензери или автоматизирани 

благајнички машини; издавање на 

ваучери; услуги на издавање готовина; 

обезбедување припејд картички и токени; 

монетарни менувачки услуги; услуги на 

пренос на пари; услуги на пренос на 

странски валути; менување на странски 

валути; тргување со валути; работење со 

валути; собирање средства за 

хуманитарни цели; обезбедување услуги 

за собирање средства за хуманитарни 

цели за намалување на емисија на карбон 

диоксид; брокерство со намалување на 

емисија на карбон диоксид; спонзорирање 

програми за намалување на емисија на 

карбон диоксид; финансирање и 

инвестирање проекти за намалување 

емисија на штетни гасови; инвестиции во 

програми и проекти за намалување на 

емисија на карбон диоксид; инвестиции во 

фондови за намалување емисија на 

штетни гасови; обезбедување заеми; 

обезбедување привремени заеми; 

вклучувајќи ги сите гореспоменати услуги 

обезбедени на електронски начин; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 38  телекомуникации; 

телекомуникациски услуги, имено, услуги 

на размена и прием на податоци преку 

телекомуникациски мрежи; обезбедување 

веб-базирани мултимедијални 

телеконференции, видеоконференции и 

онлајн услуги за состаноци кои 

овозможуваат симултано и асинхроно 

гледање, споделување, уредување и 

дискутирање на документи, податоци и 

слики од учесниците преку веб 

пребарувач; обезбедување на 

потрошувачите со онлајн пристап до 

онлајн извештаи во врска со 

перформансите, ефективноста и статусот 

на веб-базирани апликации, 

телеконференции, видеоконференции и 

состаноци; обезбедување на корисници со 

сигурен далечински пристап преку 

Интернет до приватни компјутерски мрежи; 

обезбедување онлајн услуги за соработка 

кои им овозможуваат на корисниците 

пристап до апликации, платформи, 

документи кои заеднички се споделуваат, 

податоци, листи со задачи и форуми за 

дискутирање; обезбедување пристап до 

компјутерска база со податоци на 

глобална компјутерска мрежа за 

пребарување и враќање информации, 

податоци, веб страници и ресурси 

достапни на компјутерски мрежи; 

обезбедување кориснички пристап до 

компјутерска база со податоци која содржи 

електронски публикации, огласни табли, 

база со податоци и информации 

пристапна преку компјутер; работење на 

соби за разговор (услуги на соби за 

разговор); повеќекратен кориснички 

пристап до глобални компјутерски 

информациски мрежи за пренос и ширење 

на широк спектар на информации; 

обезбедување пристап до веб страници на 

глобална компјутерска мрежа преку која 

трети лица може да нудат производи и 

услуги, да стават и исполнуваат нарачки, 

да склучуваат договори и бизнис 

трансакции; обезбедување пристап до 

интерактивни веб страници на глобална 

компјутерска мрежа за трети лица да 

објавуваат информации, одговараат на 

барања и да стават и исполнуваат нарачки 

за производи, услуги и бизнис можности; 

услуги за електронска комуникација  за 

поставување виртуелни соби за разговор 

преку текстуални пораки; обезбедување 

електронски огласни табли за објавување 
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и размена на пораки помеѓу и меѓу 

компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис насоки и 

можности; обезбедување онлајн 

интерактивна огласна табла за 

објавување, промовирање, продажба и 

препродажба на предмети преку глобална 

компјутерска мрежа; услуги на 

обезбедување електронска пошта и услуги 

на препраќање електронска пошта; аудио 

и видео комуникација преку компјутери и 

компјутерски мрежи и преку глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

компјутерски пристап и изнајмување време 

за пристап до онлајн интерактивни огласни 

табли и бази со податоци; обезбедување 

пристап до електронски огласни табли за 

објавување и размена на пораки помеѓу и 

меѓу компјутерски корисници во врска со 

производи, услуги и бизнис можности; 

обезбедување пристап до електронски 

календар, именик и електронска тетратка, 

преку локални и глобални компјутерски 

мрежи; обезбедување услуги на директна 

врска меѓу компјутерски корисници за 

размена на податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и до 

Интернет; услуги на емитување Интернет; 

обезбедување онлајн база со податоци на 

информации во врска со веб-базирани 

платформи за поднесување на прговори 

за емитување; обезбедување 

телекомуникациски пристап и линкови до 

компјутерска база со податоци и Интернет; 

услуги за електронска комуникација; 

интерактивни телекомуникациски услуги; 

телекомуникациски информации (веб 

страни), компјутерски програми и 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски со Интернет или 

бази со податоци; обезбедување 

телекомуникациски пристап до ворлд вајд 

веб простор и структури; комуникација 

преку компјутерски терминали; 

комуникација преку мрежи со оптички 

влакна; компјутерски потпомогната 

размена на пораки, информации, 

податоци, документи и слики; услуги на 

размена на податоци преку електронски 

начин; електронска размена на глас, 

податоци, аудио, видео, текст и графички 

содржини пристапни од компјутер и 

телекомуникациски мрежи; услуги на 

инстант пораки; комуникациски услуги за 

мобилни телефони; собирање, размена и 

испорака на податоци преку електронски 

начин; собирање, размена и испорака на 

поштенски пораки, сликани и/или снимени 

информации како што се карактери, 

пораки, музика и слики, телеграми, 

информации и податоци преку механички, 

електронски, телефонски начин и преку 

телекс, кабел, компјутер или сателит; 

размена, емитување и прием на аудио, 

видео, сликани и снимени слики и 

податоци било во компримирана или не-

компримирана форма и било во живо или 

одложено  време; услуги на електронски 

пораки, конференции и размена на 

порачки; услуги на видео конференции; 

комуникација преку електронска огласна 

табла која им овозможува на корисниците 

да изведуваат интерактивни разговори во 

живо меѓу компјутерски терминал и 

електронска огласна табла која соржи 

слики и снимени информации и гласовни 

информации како што се карактери; 

обезбедување електронски огласни табли 

и табли за пораки за размена на пораки; 

обезбедување онлајн форуми за 

дискутирање; комуникациски услуги, 

имено, текстуални и нумерички дигитални 

услуги на пораки; размена на информации 

преку размена на пораки за помош при 

носење одлуки; размена на информации 
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преку системи за видео комуникација; 

услуги на веб конференции; обезбедување 

далечински пристап и простор до видео 

и/или телефонски конференции; 

советодавни услуги во областа на 

осигурување на податоци и услуги за 

размена на информации; обезбедување 

линкови со електронски податоци; факс 

размена; испраќање пораки; платежни 

услуги; изнајмување на модеми; 

изнајмување на телекомуникациска 

опрема; услуги на испраќање, примање и 

препраќање на електронски пораки; услуги 

за емитување телевизија; емитување и 

размена на радио и телевизиски програми; 

емитување музика; размена на музика, 

филмови, интерактивни програми, видеа, 

електронски компјутерски игри; размена на 

информации поврзани со онлајн пазарење 

и малопродажни услуги за широка 

потрошувачка; услуги на размена за видео 

по побарување; услуги на агенции за 

вести; консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; договарање патувањa; 

физичко складирање на електронски 

складирани податоци или документи; 

складирање на електронско-складирани 

податоци или документи; транспортни 

информации; транспортно брокерство; 

транспортна логистика; транспорт на 

производи и патници; пакување; бродско 

брокерство; автомобилски транспорт; 

воздушен транспорт; транспорт со оклопни 

возила; изнајмување на возила; испорака 

на пораки; транспорт преку гасоводи; 

испорака на производи нарачани по 

пошта; курирски услуги [пораки или стоки]; 

транспортни услуги во вид на управување 

со транспорт; услуги на изнајмување коли; 

услуги на паркирање коли; патувања со 

јахта и/или брод; услуги на агенции за 

патувања; резервации за патувања и 

услуги на информации за патувања; услуги 

на агенции за билети за патувања; 

договарање патувања и информации за 

нив, сите обезбедени онлајн од 

компјутерска база со податоци или 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со патување и туризам преку 

Интернет или преку телекомуникациски 

мрежи; обезбедување насоки за возење за 

цели на патување; договарање на 

крстарења; договарање на транспорт за 

патни тури; резервирање на седишта за 

патување; придружување на патници; 

транспортни услуги за тури за 

разгледување; договарање на патнички 

транспортни услуги за други преку онлајн 

апликација; резервирање патувања; 

обезбедување патни и сообраќајни 

информации, шоферски услуги; товар и 

растовар на карго; шпедитерство; услуги 

на изнесување; брокерство за издавање, 

изнајмување, продавање, купување и/или 

одржување на бродови и/или чамци; 

спасување и повторно запловување на 

бродови и/или чамци; пилотирање; 

дистрибуција и обезбедување на гас; 

дистрибуција и обезбедување на струја; 

дистрибуција и обезбедување на топлина; 

обезбедување вода; дистрибуција и 

обезбедување на вода; услуги на простор 

за закотвување; изнајмување на 

складишта; обезбедување простори за 

летање; обезбедување патишта со 

патарина; издавање и/или изнајмување на 

инвалидски колички; паркинг за коли; 

управување на паркинг места; издавање 

и/или изнајмување на авиони; издавање 

и/или изнајмување на контејнери; 

издавање и/или изнајмување на 

велосипеди; издавање и/или изнајмување 

на коли; издавање и/или изнајмување на 
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бродови и/или чамци; издавање и/или 

изнајмување на возила на човечки погон; 

издавање и/или изнајмување на механички 

паркинг системи; издавање и/или 

изнајмување на палети; издавање и/или 

изнајмување на машини за пакување или 

завиткување; издавање и/или изнајмување 

на фрижидери; собирање на домашно 

ѓубре и отпад; собирање на индустриско 

ѓубре и отпад; изнајмување на 

навигациски системи; издавање летала; 

дополнување со готовина на 

автоматизирани благајнички машини; 

шоферски услуги; собирање на производи 

за рециклирање [транспорт]; испорака на 

производи; испорака на весници; 

дистрибуција на енергија; испорака на 

цвеќе; ставање марки на пошта; товар 

[превоз на производи]; издавање гаражи; 

завиткување поклони; издавање коњи; 

лансирање сателити за други; складирање 

багаж; издавање моторни возила; 

испорака на пакети; издавање паркинг 

места; издавање на фрижидери; 

изнајмување на замрзнувачи; изнајмување 

на коли за трки; изнајмување на 

контејнери за складирање; изнајмување на 

трактори; изнајмување на кровни решетки 

за возила; изнајмување на инвалидски 

колички; дополна на продажни (вендинг) 

машини; работи за спасување [транспорт]; 

спасување; такси транспорт; влечење; 

сообраќајни информации; резервирање 

транспорт; завиткување на производи; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 41  образование; обезбедување на 

обука; забава; спортски и културни 

активности; објавување на текстови, книги 

и журнали (кои не се пoпуларни текстови); 

објавување на дијаграми, слики и 

фотографии; објавување на весници, 

магазини и периодични изданија; услуги на 

образование, обука и тренинг поврзани со 

телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; обезбедување 

на образование, рекреација, тренинг, 

подучување и обука интерактивна и не-

интерактивна; дизајн на образовни 

курсеви, испитувања и квалификации; 

забава обезбедена преку електронски и 

дигитални интерактивни медиуми; услуги 

на електронски игри обезбедени преку 

Интернет; обезбедување на информации 

поврзани со активности на образование, 

обука, забава, рекреација и спортски, 

социјални и културни активности; 

обезбедување онлајн електронски 

публикации (кои не може да се симнуваат); 

договарање, организирање, одржување и 

водење натревари по пеење; договарање, 

организирање, одржување и водење 

концерти; договарање, организирање, 

одржување и водење настани и натревари 

за образовни или забавни цели; 

договарање, организирање, одржување и 

водење шоуа со игри и потраги; услуги на 

агенции за билети за забава; информации 

поврзани со забава или образование, 

обезбедени онлајн од компјутерска база со 

податоци или Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од Интернет; обезбедување 

дигитална музика (која не може да се 

симнува) од МП3 (мувинг пикчр експерст 

груп 1 - аудио лејер 3) Интернет веб 

страници; обезбедување видео игри, 

компјутерски игри, звук или слики, или 

филмови преку телекомуникациски или 

компјутерски мрежи; обезбедување онлајн 

компјутерски игри и натпревари; 

обезбедување онлајн видеа, кои не може 
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да се симнуваат; обезбедување на 

стриминг на онлајн електронски 

публикации на Интернет или на 

компјутерска мрежа или компјутерска база 

со податоци; забавни и образовани услуги 

поврзани со планирање, продукција и 

дистрибуција на звук, слики, дигитална 

музика, филмови, аудио во живо или 

снимено, визуелни или аудио-визуелни 

материјали за емитување на земјен кабел, 

сателитски канали, Интернет, безжично 

или системи со жичани врски и други 

начини на комуникација; услуги на музичка 

забава; изнајмување на звучни снимки; 

подготовка на забавни, образовни, 

документарни програми и програми со 

вести за емитување; услуги на репортери 

на вести; информации поврзани со 

спортски или културни настани, тековни 

работи и вонредни вести обезбедени 

преку сателитска телевизиска размена, 

Интернет или на друг електронски начин; 

телевизиска, радио и филмска продукција; 

подготовка и продукција на телевизиски 

програми; обезбедување на информации, 

податоци, графички содржини, звук, 

музика, видеа, анимација и текст за 

забавни цели; услуги на игри; 

обезбедување на клубска рекреација, 

спортски и гимнастички простории; 

изведби на бендови; клубска забава, 

дискотеки, модни ревии и услуги на ноќни 

клубови; клубски услуги поврзани со 

забава, образование и културни услуги; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука; 

договарање, водење и обезбедување на 

конференции, конвенции, конгреси, 

семинари и работилници за обука во врска 

со телекомуникации, компјутери, 

компјутерски програми, клауд компјутери, 

дизајн на веб страници, е-трговија, 

управување со бизнис, финансиско 

управување и огласување; организирање 

и водење изложби, модни ревии, 

образовни шоуа и културни шоуа и 

изведби; уметнички изложби и галериски 

услуги; услуги на изнајмување уметнички 

галерии поврзани со фини уметности; 

услуги на обука во врска со здравје и 

безбедност при работа, и зачувување на 

природата; обезбедување на часови за 

пури, часови за пробување вино; 

обезбедување образовни информации за 

истражувачки материјали и агенции за 

нив; договарање, организирање, 

планирање и управување на семинари; 

обука за животни; насоки во продуцирање 

програми за емитување; услуги на тренинг 

поврзани со работење на машини и 

опрема, вклучувајќи аудио-визуелна 

опрема, која се користи за продуцирање 

програми за емитување; обезбедување 

аудио и визуелни студија; обезбедување 

простории за спорт; обезбедување 

простории за филмови, шоуа, драми, 

музика или образовна обука; агенции за 

резервирање забава; издавање и 

изнајмување на филмови 

(кинематографски филмови); издавање и 

изнајмување на музички инструменти; 

издавање и изнајмување на телевизиски 

програми; издавање и изнајмување на 

телевизори; позајмување библиотеки; 

архивски библиотекарски услуги; услуги за 

преведување; услуги на толкување на 

знаковен јазик; изнајмување на предходно 

снимени видео ленти; издавање и 

изнајмување на машини за играње; 

изнајмување на опрема за аркадни игри; 

изнајмување слики; фотографија; превод; 

толкување јазици; образовни и програми 

за обука во областа на управување со 

ризик; образовни и програми за обука 

поврзани со сертификација; обезбедување 
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на вести; услуги на лотарија; подучување; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и дизајн поврзани со тоа, 

индустриски анализи и истражувачки 

услуги; дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; истражување и развој 

поврзани со полу-проводници, полу-

проводнички интегрални кола, полу-

проводнички мемориски чипови, полу-

проводнички мемориски контролори, полу-

проводнички мемориски  интегрални кола, 

полу-проводнички процесорски чипови, 

полу-проводнички процесори, микро-

контролори, микро-контролни единици, 

микро-контролори на ниска струја, чипови 

за коло, компјутерски чипови, ЦПУ 

(единици за централна обработка), РИСК-

В компјутерски чипови и единици за 

централна обработка, компјутерски чипови 

и единици за централна обработка со 

поставена инструкциска конструкција; 

софтвер како услуга (СааС); компјутерски 

услуги поврзани со пренесување 

информации, податоци, документи и слики 

преку Интернет; апликација за 

обезбедување сервисни (АСП) услуги, 

имено, одржување компјутерски 

софтверски апликации од други; 

апликација за обезбедување сервисни 

(АСП) услуги, обезбедување софтвер во 

областите на веб-базирани конференции, 

аудио конференции, електронски пораки, 

соработка на документи, видео 

конференции и гласовна и обработка на 

повици; обезбедување онлајн софтвер кој 

не може да се симнува за олеснување 

интероперабилност на повеќекратни 

софтверски апликации; услуги на техничка 

поддршка поврзани со компјутерски 

софтвер и апликации обезбедени онлајн, 

преку e-пошта и преку телефон; 

компјутерски услуги, имено, креирање 

онлајн заедница за регистрирани 

корисници да учествуваат во дискусии, да 

добиваат повратни одговори од нивни 

партнери, формирање виртуелни 

заедници, зафаќање со социјално 

вмрежување, и размена на документи; 

совети за компјутерска технологија 

обезбедени на Интернет корисниците 

преку жешки линии за подршка; 

компјутерски услуги поврзани со креирање 

индекси на информации, страници и 

ресурси на компјутерски мрежи; 

обезбедување машини за пребарување; 

дизајн на компјутери, ноутбук компјутери, 

лаптоп компјутери, преносни компјутери и 

рачни компјутери; дизајн на персонални 

дигитални асистенти и персонални медиа 

плеери; дизајн на мобилни телефони и 

смартфони; дизајн на дигитални камери; 

компјутерски услуги; компјутерско 

програмирање; услуги на компјутерско 

интегрирање; услуги на компјутерски 

анализи; компјутерско програмирање во 

врска со одбрана против вируси; 

софтверски услуги за компјутерски систем; 

дизајн на компјутерски софтвер; дизајн на 

компјутерски систем; дизајн и развој на 

веб страни; одржување веб страни за 

други; одржување софтвер за компјутерски 

апликации за пребарување и враќање 

информации од база со податоци и 

компјутерски мрежи; обезбедување 

технички информации на посебно барање 

од крајните корисници преку телефон или 

глобална компјутерска мрежа; 

консулттативни услуги во врска со 

компјутерски софтвер; компјутерски услуги 

поврзани со пребарувања кроени по мерка 

на компјутерска база со податоци и веб 

страници; кодирање и декодирање на 

компјутерски и електронски сигнали; 
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конверзија на физички податоци и 

документи во форма на електронски 

медиуми; услуги  на тестирање и 

евалуација; архитектонски и дизајнерски 

услуги; внатрешен дизајн на згради, 

канцеларии и апартмани; компјутерски 

информациони услуги; мрежни 

информациски услуги, имено, 

обезбедување технички информации 

поврзани со компјутери и мрежи во 

областа на бизнис и е-трговија; 

обезбедување на компјутерски програми 

за управување со безбедносен ризик; 

услуги на информации за компјутерска 

безбедност, знаење и тестирање; услуги 

за осигурување квалитет; компјутерски 

услуги поврзани со сертификација на 

бизнис трансакции и подготовка на 

извештаи за нив; контрола на пристап до 

(безбедносни услуги за-) компјутери, 

електронски мрежи и бази со податоци; 

услуги на безбедност при размена на 

податоци и на трансакции преку 

компјутерски мрежи; консултирање во 

областа на безбедност на податоци; 

технолошко консултирање во врска со 

обезбедување на телекомуникации; 

безбедносни услуги за компјутеризирани 

комуникацски мрежи; обезбедување 

информации во областите на Интернет, 

ворлд вајд веб и бездедност на 

компјутеризирани комуникациски мрежи и 

сигурна размена на податоци и 

информации; советодавни услуги во 

областите на Интернет, ворлд вајд веб и 

безбедност на компјутеризирани 

комуникациски мрежи, информации за 

безбедносни услуги; услуги за 

автентификација за компјутерска 

безбедност; онлајн автентификација на 

електронски потписи; резервни копии на 

податоци од страни кои не се на Интрнет; 

обезбедување информации за 

компјутерска технологија и програмирање 

преку веб страна; картографски услуги; 

клауд компјутери; обезбедување услуги за 

клауд одржување; обезбедување 

привремено користење на клауд-базиран 

софтвер кој не може да се симнува и 

клауд компјутерски софтвер; електронско 

складирање на податоци; обезбедување 

виртуелни компјутерски системи и 

виртуелни компјутерски опкружувања 

преку клауд компјутери; изнајмување на 

софтвер за забава; обезбедување онлајн 

не-компјутерски софтвер кој може да се 

симнува и компјутерски апликации за 

стриминг на аудио материјали, видео 

материјали, видеа, музика и слики; 

консултативни, информациони и 

советодавни услуги поврзани со сите горе 

споменати услуги  

 

(210) TM  2019/1259 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1260 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 
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сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1261 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1262 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1263 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.11.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1264 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 
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сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, сина, бела 

(531) 26.03.05;27.05.11;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1265 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, сина, бела 

(531) 26.03.05;27.05.11;27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1266 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1267 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 22.01.05;24.15.01;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1268 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) златна, бела 

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  поштенски марки  

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1269 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 
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(540)  

 
(591) сребрена, бела 

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1270 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) петролеј, бела 

(531) 01.05.23;22.01.05;26.13.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

кл. 39  посредување за шпедиција  

 

(210) TM  2019/1271 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1272 (220) 14/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Акционерско друштво за 

поштенски сообраќај „Пошта на 

Северна Македониа“ во државна 

сопственост – Скопје ул. Орце Николов 

бр. 46, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, црвена 

(531) 22.01.05;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети  

 

(210) TM  2019/1310 (220) 26/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за произвдство, трговија 

и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје 
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ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Lea 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи; вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење пожар; 

препарати за калење и заварување 

метали; хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи; 

материи за штавење; адхезиви (лепливи 

материи) наменети за индустријата  

кл. 3  средства за белење и други 

супстанции за перење; препарати за 

чистење, полирање, рибање и 

нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на 

забите  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња; фластери, материјали за завои; 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи од дрво, плута, трска, рогозина, 

врбови прачки, рогови, коски, слонова 

коска, китови коски, школки, ќилибар, 

седеф, морска пена и замена на сите тие 

материјали, и производи од пластични 

маси, а особено амбалажа од пластика 

(кутии, шишиња и др.) наменета за 

пакување лекови и козметички производи  

кл. 39  услуги за делење (дозирање) и 

препакување на производи  

кл. 44  медицинска и хигиенска помош и 

разубавување; ветеринарски и 

земјоделски услуги  

 

(210) TM  2019/1319 (220) 29/11/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

ESPRESO.MK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници; дневни весници; неделни 

весници; месечни весници; годишни 

изданија; магазини; списанија; огласи  

кл. 35  услуги за следење на печатени 

вести; економско прогнозирање; 

рекламирање  

кл. 38  агенции за информирање  

кл. 39  испорачани весници  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија  

 

(210) TM  2019/1328 (220) 03/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за трговија, 

производство и услуги БИЗБИ 

СОЛУШНС дооел увоз-извоз Кавадарци 

„Булевар Македонија“ 6А, Кавадарци, 

MK 

(740) Ѓорѓи Рафајловски ул. „Браќа 

Миладинови“ бр. 406/6, Тетово 

(540)  

 
(591) црна, бела, портокалова, жолта 
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(531) 

27.01.00;27.05.00;28.11.00;29.01.01;29.01.0

8 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  советување за бизнис работење и 

организација; маркетинг; промовирање на 

продажбата за трети лица  

 

(210) TM  2019/1329 (220) 02/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ 

Александар Македонски 428, 7500, 

Прилеп, MK 

(540)  

GUMCO 

(531) 26.11.00;27.05.00;29.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми, бандажи за 

токала на возила, бандажи на велосипеди, 

велосипедски гуми, вентили за гуми за 

возила, внатрешни гуми за  велосипеди, 

внатрешни гуми за пневматски гуми, 

воздушни балони,возила (амортизери за 

возила), амортизери за автомобили, 

амортизациони пружини за возила, 

бришачи за автомобилски стакла, гуми за 

возила, гуртни за возила, заштитни 

навлаки за резервни тркалата, краеви на 

оските за автомобили, лепливи гумени 

парчиња за поправка на внатрешни гуми, 

менувачи за копнени возила, механизми за 

регулација на вртежите кај копнени 

возила, механизми за намалување на 

брзината за копнени возила, надворешни 

гуми за пневматски гуми, ,направи против 

лизгање, за гуми на возила, носачи за скии 

на автомобили, обвивки за волани на 

возила, 

облоги за гуртни на возила, опрема за 

поправка на внатрешни гуми,пенести 

влошки за гуми, 

плочки за атомобилски сопирачки, 

пневматски гуми, пневматски гуми 

(помошни средства за возила), подвозја за 

возила, предни бришачи на возила, 

преносни синџири за копнени возила 

сигнализација за правец на возилата, 

синџири за автомобили, синџири за 

велосипеди, синџири против лизгање, 

сопирачки дискови за возила, сопирачки за 

велосипеди, сопирачки за возила, 

сопирачки сегменти за возила, 

суспендирачки амортизери за возила, 

тркала за велосипеди, тубелес гуми за 

велосипеди, шапки за вулканизирани гуми, 

шарки за возила, 

шилци за тркала, шофершајбни, штитници 

за сонце за автомобили,  

кл. 16  билтени, бележници или блокчиња, 

брошури, весници, гравирани уметнички 

предмети, 

графички репродукции, графички слики и 

модели, графички цртежи, држачи за 

моливи, 

држачи за пенкала, држачи за пенкала и 

моливи, држачи за печати, држачи за 

страници, 

држачи за фотографии, држачи за хартија, 

етикети за картички во картотека, 

знаменца од хартија, знамиња од хартија, 

календари, инструменти за 

пишувањеканцелариски прибор, освен 

мебел, канцелариски материјали, 

инструменти за цртање, картон , карти, 

каси за писма, каталози, класери 

[канцелариски материјали], кеси од хартија 

или пластика за ѓубре, 

кеси [плика, торбички] од хартија или 

пластика, за пакување, кеси (конусоидни 

хартиени кеси), книги, коритца за 

сортирање и броење пари, корици 

[кацелариски метеријали], 

кутии за пенкала, кутии за печати, кутии од 
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картон за шапки, кутии од хартија или 

картон, 

кутии со бои [училишен прибор], ленти од 

хартија, летоци, листови од вискоза за 

амбалажа, 

листови од преработена целулоза за 

амбалажа, листови хартија [канцелариски 

материјали], 

мастила, мастилни перничиња за печати, 

моливи, моливи од шкрилци, моливи од 

јаглен, 

нотеси [бележници], огласни карти 

[канцелариски материјали], паковки 

(пластични паковки) за завиткување или 

пакување, памфлети, папки за хартија, 

папки [канцелариски материјали], папки со 

листови што се вадат, пенкала 

[канцелариски прибор], периодични 

публикации, перничиња за печати, печати, 

печати [жигови отпечатоци], плакати од 

хартија или картон, плика [каниелариски 

материјали], постери, поштенски жигови, 

правоаголни линијари за цртање, 

проспекти, регистар [главни книги], 

регистри, разгледници, слики, 

списанија, транспаренти од хартија, 

фотографии, хартија, хартија за 

пишување, честитки  

кл. 25  влечки за капење, влечки, 

водоотпорна облека, горна облека 

[наметки], готова облека [конфекциска 

облека], дресови  [облека], елеци, 

џемпери, качкети, костуми, кошули, 

кратки чорапи, маици со кратки ракави, 

облека, облека за велосипедисти, облека 

за гимнастика, облека за мотористи, 

облека за иа плажа, облека од имитација 

на кожа, 

облека од хартија, обувки, обувки за на 

плажа, обувки за фудбал, обувки за 

гимнастика, 

палта, округли капи, панталони, 

работнички комбинезони, пооизводи што 

се носат на глава [капи, шапки, украси за 

коса], ракавици [облека], ракавици без 

прсти, ракавици за скијање, 

спортски дресови, спортски обувки, 

спортски трегер-маици, спортски чевли, 

униформи, 

униформи за карате, униформи за џудо, 

чевли, чизми, чорапи, шалови, јакни 

[облека], 

џебни шамичиња  

кл. 35  административна обработка на 

нарачките за купување, ажурирање и 

одржување информации во регистри, 

ажурирање и одржување податоци во 

компјутерски бази на податоци, 

ажурирање на рекламниот материјал, 

анализа на цените, вработување 

персонал, дизајнирање рекламен 

материјал, директно рекламирање преку 

пошта, дистрибуција на примероци, 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање], изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, 

изнајмување рекламен материјал, 

изнајмување рекламен простор, 

изнајмување штандови за продажба, 

маркетинг, маркетинг истражување, 

маркетинг студии, обезбедување деловни 

информации преку веб-страница, 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и усдуги, односи со 

јавноста, оптимизација на сообраќајот на 

интернет-страници, организирање 

изложби за комерцијални или рекламни 

цели, пишување рекламни текстови, 

подготвување платни списоци, 

подготовување даночни уплати, 

рекламирање, рекламирање преку пошта, 

рекламирање преку радио, рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи), 

собирање на статистички податоци, 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци, телевизиско 
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рекламирање, уредување излози, 

фактурирање  

кл. 37  балансирање гуми, вулканизирање 

гуми [поправање], менување гуми, 

одожување возила, 

одожување и поправка на моторни возила, 

подмачкување возила, полнење 

акумулатори за возила, поправање возила  

 

(210) TM  2019/1335 (220) 04/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Петровски Благој ул. Елисие 

Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сива, бела 

(531) 

26.05.00;26.11.00;27.01.00;29.01.03;29.01.0

6 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал, кабли 

(метални неелектрични кабли) /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 

за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 

електрични кабли, електрични кабли 

(кабелски спојки), електрични кабли ( 

носачи на епектрични калеми), електрични 

кабли (обвивки за електрични кабли), 

електрични приклучоци, електрични 

утикачи, електрични проводници  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мапо (електрични кабли)  

 

(210) TM  2019/1336 (220) 04/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Петровски Благој ул. Елисие 

Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, MK 

(540)  

PRO ZDENKA KABLI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал, кабли 

(метални неелектрични кабли) /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 

за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 

електрични кабли, електрични кабли 

(кабелски спојки), електрични кабли ( 

носачи на епектрични калеми), електрични 

кабли (обвивки за електрични кабли), 

електрични приклучоци, електрични 

утикачи, електрични проводници  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мапо (електрични кабли)  

 

(210) TM  2019/1337 (220) 04/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Петровски Благој ул. Елисие 

Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, бела, кафена, 

сина 

(531) 

25.03.00;26.03.00;26.07.00;27.01.00;29.01.0

1 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал, кабли 

(метални неелектрични кабли) /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 
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за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 

електрични кабли, електрични кабли 

(кабелски спојки), електрични кабли ( 

носачи на епектрични калеми), електрични 

кабли (обвивки за електрични кабли), 

електрични приклучоци, електрични 

утикачи, електрични проводници  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мапо (електрични кабли)  

 

(210) TM  2019/1338 (220) 04/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Петровски Благој ул. Елисие 

Поповски - Марко бр. 4/1-3, Скопје, MK 

(540)  

FKN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  жици и кабли од обичен метал, кабли 

(метални неелектрични кабли) /јажиња/, 

кабли (метални неелектрични приклучоци 

за кабли)  

кл. 9  кабли, кабли (стегачи за електрични 

кабли), канали за електрични кабли, 

електрични кабли, електрични кабли 

(кабелски спојки), електрични кабли ( 

носачи на епектрични калеми), електрични 

кабли (обвивки за електрични кабли), 

електрични приклучоци, електрични 

утикачи, електрични проводници  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мапо (електрични кабли)  

 

(210) TM  2019/1348 (220) 06/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за компјутерско 

програмирање и консултантски услуги 

ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр. 

29А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

Itgma 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  изработка на компјутерски 

програми; компјутерско програмирање; 

софтвер како услуга [SaaS]; 

осовременување на компјутерските 

програми; одржување компјутерски 

програми  

 

(210) TM  2019/1350 (220) 06/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за компјутерско 

програмирање и консултантски услуги 

ИТГМА ДОО Скопје ул. Анкарска бр. 

29А, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Апостолска и 

Партнери Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, сива 

(531) 26.04.00;27.01.00;27.05.00;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  софтвер како услуга [SaaS]; 

обработка во облак [Cloud computing]; 

изработка на компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; изнајмување на веб (интернет) 

сервери; изнајмување на компјутерски 

програми; одржување компјутерски 

програми  

 

(210) TM  2019/1370 (220) 11/12/2019 

(442) 29/02/2020 
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(731) Лимак ДОО Скопје ул. Св. Кирил и 

Методиј бр. 7/зграда 1/2-приземје, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, златна 

(531) 24.09.00;24.09.02;27.05.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/1385 (220) 10/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) РЕМЕДИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ ул. 

Рампо Левката бр. 6, Прилеп, MK 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 
(531) 05.01.15;27.05.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

сапуни; парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(210) TM  2019/1388 (220) 12/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, 44316 

Akron, Ohio, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

EAGLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2019/1389 (220) 12/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Kentucky Fried Chicken International 

Holdings, Inc. 7100 Corporate Drive Plano, 

Texas 75024, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.01.00;27.05.19;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени оброци кои содржат 

пилешко  

кл. 30  пилешки сендвичи  

 

(210) TM  2019/1390 (220) 12/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за телекомуникациски и 

информатички инженеринг НЕТРА ДОО 

Скопје 
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ул. Рампо Левката бр. 2, Скопје, MK 

(540)  

Applied Specrum & 

Interference Registry - ASIR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер (компјутерски софтвер), 

снимен; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  информации (бизнис 

информации);пребарување (бизнис 

пребарување); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите); 

обезбедување пристап до бази на 

податоци  

 

(210) TM  2019/1391 (220) 12/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за телекомуникациски и 

информатички инженеринг НЕТРА ДОО 

Скопје 

ул. Рампо Левката бр. 2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло сина, сива, 

портокалова, црвена 

(531) 26.01.00;27.01.00;27.05.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер (компјутерски софтвер), 

снимен; компјутерски програми, снимени; 

компјутерски програми [софтвер што може 

да се симнува од интернет]  

кл. 35  информации (бизнис 

информации);пребарување (бизнис 

пребарување); компјутерски бази на 

податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци)  

кл. 38  телекомуникации (информации од 

областа на телекомуникациите); 

обезбедување пристап до бази на 

податоци  

 

(210) TM  2019/1392 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Весна Чадо ул. Киро Крстевски 

Платник бр. 11/1/11, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) сина, црвена, црна 

(531) 02.09.14;17.02.01;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

консултации за раководење со персонал; 

советување за организирање на 

работењето  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 
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истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството; 

медицинска помош; болници; здравствена 

заштита; клиники (медицински клиники); 

медицински клиники; закрепнување 

(болници за закрепнување); здравствени 

центри; негување болни луѓе; терапија 

(физикална терапија) подготвување на 

рецепти во аптеки; забарство; ортодонски 

услуги; помош при породување 

(акушерство); фармацевстви совети; 

медицински совети за лица со 

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги 

за советување за здравјето; физикална 

терапија  

 

(210) TM  2019/1393 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

ILUMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; USB полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи за 

автомобили за електронски цигари; 

полначи за автомобили за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; полначи 

на батерии за електронски цигари  

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2019/1394 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TEREA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електгронски 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 електоронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2019/1395 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

IQOS ILUMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; USB полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи за 

автомобили за електронски цигари; 

полначи за автомобили за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; полначи 

на батерии за електронски цигари  

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 

тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 
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никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за  

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2019/1396 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

CONV/RGENCE: A LEAGUE 

OF LEGENDS STORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници, компјутерски 

глувчиња;компјутерски програми кои се 

користат за следење на статус на разни 

корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи од 

сите нивоа на вештини;софтвер за 

“проширена реалност” за играње на видео 

игри кој може да се преземе;софтвер за 

игри за мобилни телефони кој може да се 

преземе;подкасти кои можат да се 

преземат од областа на е-спорт и видео 

игри;софтвер за видео игри кој може да се 

преземе;видео игри кои можат да се 

преземат;софтвер за игри со виртуелна 

реалност кој може да се преземе за 

играње на видео игри;слушалки - 

бубици;очила за 

вид;слушалки;интерактивни 

мултимедијални програми за видео игри, 

подлоги за глувчиња, снимен софтвер за 

“проширена реалност” за играње на видео 

игри;снимен софтвер за виртуелна 

реалност за играње на видео игри;очила 

за сонце;кертриџи за видео игри;дискови 

за видео игри;софтвер за видео 

игри;софтвер за видео игри и прирачници 

во електронски формат кои се продаваат 

како целина;софтвер за видео игри кој 

може да се преземе преку глобална 

компјутерска мрежа и безжични уреди  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби;ранци; 

паричници за монети;козметички торбици 

кои се продаваат празни;ранец (вреќа) со 

врвка;цилиндрични текстилни 

торби;торбици за носење на колкови;рачни 

торбици;футроли за клучеви;багаж;ознаки 

на багаж;курирски торби;торби за 

пазарење (тоте торби);чадори за дожд; 

паричници  

кл. 25  облека, имено, ремени, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за Ноќ на вештерките, 

дуксери со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи, 

облека за спиење, кратки чорапи, долни 

делови на тренерки, дукс маици, џемпери, 

костими за капење, маици со кратки 

ракави, горни делови на облека, долна 

облека, обувки; покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварувања во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 
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интернет и безжични мрежи;форуми 

(chatrooms) на друштвени 

мрежи;обезбедување на услуги на онлајн 

форуми за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри;услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе а кој им 

овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени од корисници, музика и други 

медиски датотеки по пат на глобални 

компјутерски мрежи, интернет и безжични 

мрежи;услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци во живо со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови;услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри;услуги 

на разонода, имено, овозможување на 

привремено користење на видео-игри кои 

не може да се преземат;услуги на 

организирање на натпревари во играње на 

видео игри, изложби и турнири;услуги на 

објавување на видео-игри;обезбедување 

на услуги на објавување на онлајн 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови базирани на видео-игри 

кои не може да се преземат;услуги на 

обезбедување на онлајн игри со 

“проширена реалност”;обезбедување на 

онлајн информации во врска со видео 

игри;обезбедување на онлајн услуги во 

врска со тривиа игри (квизови), совети и 

стратегии за видео игри;обезбедување на 

услуги на онлајн играње на игри со 

виртуелна реалност  

 

(210) TM  2019/1397 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Riot Games, Inc (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd, 

Los Angeles, California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RUINED KING: A LEAGUE OF 

LEGENDS STORY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници, компјутерски глувчиња; 

компјутерски програми кои се користат за 

следење на статус на разни корисници на 

услуги на онлајн интерактивно играње на 

игри и онлајн поврзување на играчи со 

други играчи од сите нивоа на вепггини; 

софтвер за “проширена реалност” за 

играње на видео игри кој може да се 

преземе; софтвер за игри за мобилни 

телефони кој може да се преземе; 

подкасти кои можат да се преземат од 

областа на е-спорт и видео игри; софтвер 

за видео игри кој може да се преземе; 

видео игри кои можат да се преземат; 

софтвер за игри со виртуелна реалност кој 

може да се преземе за играње на видео 

игри; слушалки - бубици; очила за вид; 

слушалки; интерактивни мултимедијални 

програми за видео игри, подлоги за 

глувчиња, снимен софтвер за “проширена 

реалност” за играње на видео игри; 

снимен софтвер за виртуелна реалност за 

играње на видео игри; очила за сонце; 

кертриџи за видео игри; дискови за видео 

игри; софтвер за видео игри; софтвер за 

видео игри и прирачници во електронски 

формат кои се продаваат како целина; 

софтвер за видео игри кој може да се 

преземе преку глобална компјутерска 
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мрежа и безжични уреди  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

ранци, паричници за монети; козметички 

торбици кои се продаваат празни; ранец 

(вреќа) со врвка; цилиндрични текстилни 

торби; торбици за носење на колкови; 

рачни торбици; футроли за клучеви; багаж; 

ознаки на багаж; курирски торби; торби за 

пазарење (тоте торби); чадори за дожд, 

паричници  

кл. 25  облека, имено, ремени, капути, 

костими за игри со улоги, фустани, 

ракавици, костими за Ноќ на вештерките, 

дуксери со качулка, облека за мали деца, 

јакни, удобна облека за носење по дома, 

панталони, пуловери, облека за дожд, 

марами, шалови, кошули, шорцеви, сукњи, 

облека за спиење, кратки чорапи, долни 

делови на тренерки, дукс маици, џемпери, 

костими за капење, маици со кратки 

ракави, горни делови на облека, долна 

облека, обувки; покривала за глава  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварувања во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

интернет и безжични мрежи;форуми 

(chatrooms) на друштвени 

мрежи;обезбедување на услуги на онлајн 

форуми за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри;услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе а кој им 

овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени од корисници, музика и други 

медиски датотеки по пат на глобални 

компјутерски мрежи, интернет и безжични 

мрежи;услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци во живо со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови;услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри;услуги 

на разонода, имено, овозможување на 

привремено користење на видео-игри кои 

не може да се преземат;услуги на 

организирање на натпревари во играње на 

видео игри, изложби и турнири;услуги на 

објавување на видео-игри;обезбедување 

на услуги на објавување на онлајн 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови базирани на видео-игри 

кои не може да се преземат; услуги на 

обезбедување на онлајн игри со 

“проширена реалност”; обезбедување на 

онлајн информации во врска со видео 

игри; обезбедување на онлајн услуги во 

врска со тривиа игри (квизови), совети и 

стратегии за видео игри; обезбедување 

науслуги на онлајн играње на игри со 

виртуелна реалност  

 

(210) TM  2019/1399 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Bekim Maraj Tangentenweg 40 CH-

4058 Basel, CH 

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

1000, Скопје 

(540)  

GJITHMONË NJË BEG 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво,минерални води и газирани 

води,освежителни безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови;сируп и 

препарати за приготвување на пијалок  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  големо продажба и малопродажба 
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за пиво,минерални води и газирани 

пијалоци,безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови,сирупи и 

препарати за приготвување на пијалок, 

пијачка вода, вода со адитиви 

(безалкохолни пијалоци)  

 

(210) TM  2019/1400 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Bekim Maraj Tangentenweg 40 CH-

4058 Basel, CH 

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат 

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кремава, златна, модра, црна 

(531) 02.01.00;22.05.13;27.05.17;29.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво,минерални води и газирани 

води,освежителни безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови;сируп и 

препарати за приготвување на пијалок  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  големо продажба и малопродажба 

за пиво,минерални води и газирани 

пијалоци,безалкохолни пијалоци 

вклучувајки енергетски пијалоци;овошни 

напитоци и овошни сокови,сирупи и 

препарати за приготвување на пијалок, 

пијачка вода, вода со адитиви 

(безалкохолни пијалоци)  

 

(210) TM  2019/1401 (220) 13/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) АС „ХУБ 2“ Сканстес 50, Рига, ЛВ-

1013, LV 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) светло зелена, сина, бела 

(531) 18.01.09;27.05.17;29.01.03;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/1405 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(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)  

RESELIGO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  
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(210) TM  2019/1406 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје 

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и машини за пречистување 

на воздухот  

 

(210) TM  2019/1407 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје 

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и машини за пречистување 

на воздухот  

 

(210) TM  2019/1408 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје 

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;28.05.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и машини за пречистување 

на воздухот  

 

(210) TM  2019/1409 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје 

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.01;28.05.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати и машини за пречистување 

на воздухот  

 

(210) TM  2019/1410 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Друштво за угостителство, 

трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ул. 1732 бр. 4/Ламела В-1, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.06.06;27.05.01;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони; маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 
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кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 43  обезбедување на услуги на храна и 

пијалоци;ресторани со самопослужување  

 

(210) TM  2019/1412 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 06.01.04;27.05.09;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  тврда бонбона  

 

(210) TM  2019/1413 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, жолта, бела 

(531) 08.01.22;27.05.09;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  тврда бонбона  

 

(210) TM  2019/1414 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, црвена, сина, розова, кафена 

(531) 05.07.08;08.01.23;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден производ  

 

(210) TM  2019/1415 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) портокалова, зелена, бела, жолта, 

кафена 

(531) 05.07.11;08.01.23;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден производ  

 

(210) TM  2019/1416 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, кафена, црвена, розова, 

сребрена, зелена, жолта 

(531) 05.05.00;08.07.01;11.03.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  локум  

 

(210) TM  2019/1417 (220) 17/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, 

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела, црвена, зелена, жолта 

(531) 06.01.04;27.05.17;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  тврда бонбона  

 

(210) TM  2019/1421 (220) 18/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PARTIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

земјоделството, хортикултурата и 

шумарството, освен фунгициди, 

хербициди, инсектициди и паразитициди; 

супстанци за заштитување на семиња; 

препарати за регулирање на раст на 

растенија; гени од семиња за земјоделско 

производство; ѓубрива  

кл. 5  препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди; сите наведени 

производи само за не-човечка употреба  

 

(210) TM  2019/1426 (220) 19/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) ZITRO IP S.àR.l. 17, Boulevard 

Royal; L-2449 Luxembourg, LU 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, жолта, фуксија, виолетова, 

портокалова, кафена, црна, бела, црвена 

(531) 25.03.15;27.05.17;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарат за снимање, пренесување 

или репродукција на звук или слики; 
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магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; опрема за обработка на 

податоци и компјутери; компјутерски 

програми; компјутерски хардвер и 

софтвер, особено за сали за бинго, казина, 

автоматски слот машини; лрограми за 

игри; програми за интерактивни-игри; 

електронски изданија, што можат да се 

симнат од интернет; телекомуникациска 

опрема; видео лотарија игри со или без 

исплата на награда, или игри на среќа 

преку телекомуникациски мрежи или 

интернет или телекомуникациски мрежи 

(компјутерски софтвер); игри на среќа, со 

или без доделување на награди, за 

употреба во телекомуникациски уреди 

(компјутерски софтвер); бинго игри за 

машини за обложување ( софтвер ); 

џекпот игри за машини за обложување ( 

софтвер ); игри за машини за обложување 

( софтвер; компјутерски софтверски 

апликации, кои можат да се симнат од 

интернет; софтвер за мобилни уреди; 

апликации за мобилни уреди  

кл. 28  бинго игри; џекпот игри; автоматски 

слот машини; автоматски игри освен оние 

прилагодени за употреба само со 

телевизиски приемници; слот машини; 

машини за аркадни игри, вклучително 

машини за аркади за забава и соби за 

играње; машини за игри кои работат на 

монети, жетони или кое било друго 

средство за претплата; автоматски 

машини за забава; самостојни апарати за 

видео игри; електронски рачни единици за 

играње; опрема за игри за казина, сали за 

бинго и други сали за игри на среќа; 

апарати за игри прилагодени за употреба 

само со телевизиски приемници; 

автоматски машини за игри за аркади за 

забава и обложувалници; терминали за 

обложување; картички или бројачи за игри 

вкпучени во оваа класа; куќишта на слот 

машини; апарати за игри на среќа; машини 

за казино игри, особено слот машини; 

машини за бинго игри; кутии за апарати за 

забава и обложување  

 

(210) TM  2019/1428 (220) 20/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, жолта, бела 

(531) 27.05.24;28.05.00;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упраување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2019/1430 (220) 20/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 
(591) жолта, црна, бела 

(531) 27.05.17;28.05.00;29.01.01 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упраување со работата; 

канцелариски работи  
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кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2019/1431 (220) 20/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 27.05.17;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упраување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2019/1432 (220) 20/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена 

(531) 27.05.17;28.05.00;29.01.01;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; упраување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2019/1435 (220) 20/12/2019 

(442) 29/02/2020 

(731) Здружение одбојкарски клуб 

РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ Народен Фронт 

9/3-25, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.01.05;27.01.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  игри и играчки; производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 

(510) (210) 

1 MK/T/2019/1310 

1 MK/T/2019/1421 

3 MK/T/2019/1310 

3 MK/T/2019/1385 

5 MK/T/2018/0571 

5 MK/T/2019/1310 

5 MK/T/2019/1385 

5 MK/T/2019/1405 

5 MK/T/2019/1421 

6 MK/T/2019/1335 

6 MK/T/2019/1336 

6 MK/T/2019/1337 

6 MK/T/2019/1338 

7 MK/T/2019/0928 

9 MK/T/2019/0390 

9 MK/T/2019/0944 

9 MK/T/2019/0945 

9 MK/T/2019/1186 

9 MK/T/2019/1214 

9 MK/T/2019/1335 

9 MK/T/2019/1336 

9 MK/T/2019/1337 

9 MK/T/2019/1338 

9 MK/T/2019/1390 

9 MK/T/2019/1391 

9 MK/T/2019/1393 

9 MK/T/2019/1395 

9 MK/T/2019/1396 

9 MK/T/2019/1397 

9 MK/T/2019/1426 

11 MK/T/2019/1186 

11 MK/T/2019/1406 

11 MK/T/2019/1407 

11 MK/T/2019/1408 

11 MK/T/2019/1409 

12 MK/T/2019/0928 

12 MK/T/2019/1329 

12 MK/T/2019/1388 

16 MK/T/2019/1268 

16 MK/T/2019/1319 

16 MK/T/2019/1329 

18 MK/T/2019/1396 

18 MK/T/2019/1397 

20 MK/T/2019/1310 

25 MK/T/2019/1210 

25 MK/T/2019/1329 

25 MK/T/2019/1396 

25 MK/T/2019/1397 

28 MK/T/2019/1210 

28 MK/T/2019/1426 

28 MK/T/2019/1435 

29 MK/T/2019/0198 

29 MK/T/2019/1389 

29 MK/T/2019/1410 

30 MK/T/2019/0022 

30 MK/T/2019/1389 

30 MK/T/2019/1412 

30 MK/T/2019/1413 

30 MK/T/2019/1414 

30 MK/T/2019/1415 

30 MK/T/2019/1416 

30 MK/T/2019/1417 

32 MK/T/2019/1399 

32 MK/T/2019/1400 

33 MK/T/2019/1399 

33 MK/T/2019/1400 

34 MK/T/2017/0628 

34 MK/T/2019/1186 

34 MK/T/2019/1393 

34 MK/T/2019/1394 

34 MK/T/2019/1395 

35 MK/T/2019/0022 

35 MK/T/2019/0390 

35 MK/T/2019/0944 

35 MK/T/2019/0945 

35 MK/T/2019/1084 

35 MK/T/2019/1210 

35 MK/T/2019/1214 

35 MK/T/2019/1319 

35 MK/T/2019/1328 

35 MK/T/2019/1329 

35 MK/T/2019/1335 

35 MK/T/2019/1336 

35 MK/T/2019/1337 

35 MK/T/2019/1338 

35 MK/T/2019/1390 

35 MK/T/2019/1391 

35 MK/T/2019/1392 

35 MK/T/2019/1399 

35 MK/T/2019/1400 

35 MK/T/2019/1410 

35 MK/T/2019/1428 

35 MK/T/2019/1430 

35 MK/T/2019/1431 

35 MK/T/2019/1432 

36 MK/T/2019/0390 

36 MK/T/2019/1214 

36 MK/T/2019/1401 

37 MK/T/2019/1329 

38 MK/T/2019/1214 

38 MK/T/2019/1259 
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38 MK/T/2019/1260 

38 MK/T/2019/1261 

38 MK/T/2019/1262 

38 MK/T/2019/1263 

38 MK/T/2019/1264 

38 MK/T/2019/1265 

38 MK/T/2019/1266 

38 MK/T/2019/1267 

38 MK/T/2019/1268 

38 MK/T/2019/1269 

38 MK/T/2019/1270 

38 MK/T/2019/1271 

38 MK/T/2019/1272 

38 MK/T/2019/1319 

38 MK/T/2019/1390 

38 MK/T/2019/1391 

38 MK/T/2019/1396 

38 MK/T/2019/1397 

38 MK/T/2019/1428 

38 MK/T/2019/1430 

38 MK/T/2019/1431 

38 MK/T/2019/1432 

39 MK/T/2019/1214 

39 MK/T/2019/1270 

39 MK/T/2019/1310 

39 MK/T/2019/1319 

41 MK/T/2019/0390 

41 MK/T/2019/1214 

41 MK/T/2019/1319 

41 MK/T/2019/1396 

41 MK/T/2019/1397 

41 MK/T/2019/1428 

41 MK/T/2019/1430 

41 MK/T/2019/1431 

41 MK/T/2019/1432 

41 MK/T/2019/1435 

42 MK/T/2019/0390 

42 MK/T/2019/0944 

42 MK/T/2019/0945 

42 MK/T/2019/1214 

42 MK/T/2019/1348 

42 MK/T/2019/1350 

42 MK/T/2019/1392 

43 MK/T/2019/1370 

43 MK/T/2019/1410 

44 MK/T/2019/1310 

44 MK/T/2019/1392 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

ADP, LLC, MK/T/2019/0390 

ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia MK/T/2019/1405 

Akciju sabiedriba "OLAINFARM" MK/T/2018/0571 

Alibaba Group Holding Limited MK/T/2019/1214 

Bayer Aktiengesellschaft MK/T/2019/1421 

Bekim Maraj MK/T/2019/1399 

Bekim Maraj MK/T/2019/1400 

DRiV IP LLC, a Delaware limited liability company MK/T/2019/0928 

Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. MK/T/2019/1389 

Philip Morris Brands Sàrl MK/T/2017/0628 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2019/1186 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2019/1393 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2019/1394 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2019/1395 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) MK/T/2019/1396 

Riot Games, Inc (a Delaware corporation) MK/T/2019/1397 

The Goodyear Tire & Rubber Company MK/T/2019/1388 

ZITRO IP S.àR.l. MK/T/2019/1426 

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2019/1412 

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2019/1413 

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2019/1414 

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2019/1415 

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2019/1416 

А.Д. Европа - ф-ка за чоколади, вафли и бонбони MK/T/2019/1417 

АС „ХУБ 2“ MK/T/2019/1401 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1259 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1260 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1261 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1262 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1263 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1264 
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Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1265 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1266 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1267 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1268 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1269 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1270 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1271 

Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македониа“ во 

државна сопственост - Скопје MK/T/2019/1272 

Весна Чадо MK/T/2019/1392 

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1406 

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1407 

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1408 

Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1409 

Драган Живковиќ MK/T/2019/1319 

Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје MK/T/2019/0944 

Друштво за дигитален маркетинг, трговија и услуги КЈУПИК ДОО Скопје MK/T/2019/0945 

Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО 

Скопје MK/T/2019/1348 

Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО 

Скопје MK/T/2019/1350 

Друштво за произвдство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје MK/T/2019/1310 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет 

на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје MK/T/2019/0022 

Друштво за производство трговија и услуги ВИВА ФРЕШ СТОРЕ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1084 

Друштво за производство, трговија и услуги РУЖИН ХЕЛТИ ФУД КОРПОРЕЈШН 

ДОО увоз-извоз Битола MK/T/2019/0198 

Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО Скопје MK/T/2019/1390 

Друштво за телекомуникациски и информатички инженеринг НЕТРА ДОО Скопје MK/T/2019/1391 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт Скопје MK/T/2019/1210 

Друштво за трговија, производство и услуги БИЗБИ СОЛУШНС дооел увоз-извоз 

Кавадарци MK/T/2019/1328 

Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/1410 

Здружение одбојкарски клуб РАБОТНИЧКИ СКОПЈЕ MK/T/2019/1435 

Лимак ДОО Скопје MK/T/2019/1370 

Петровски Благој MK/T/2019/1335 

Петровски Благој MK/T/2019/1336 
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Петровски Благој MK/T/2019/1337 

Петровски Благој MK/T/2019/1338 

РЕМЕДИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ MK/T/2019/1385 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/2019/1428 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/2019/1430 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/2019/1431 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 MK/T/2019/1432 

УНИ-РОЈАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ MK/T/2019/1329 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен 

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

Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените 

права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  28292  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2018/744 (220)  24/07/2018 

(181)  24/07/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Toyo Tire Corporation 2-2-13 

Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, JP 

(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)  

TOYO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми за автомобили; внатрешни 

гуми за гуми за автомобили; тркала за 

автомобили  

 

(111)  28337  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2018/857 (220)  04/09/2018 

(181)  04/09/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Сегментс Ресеарцх ДООЕЛ Скопје 

ул. Антон Попов бр. 16/1-20, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг истражување и бизнис 

истражување  

кл. 42  истражување и развој за други  

 

(111)  28194  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1073 (220)  05/11/2018 

(181)  05/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за монтажа и 

реконструкција на телефонски и 

сигнални линии, уреди и постројки 

ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД Скопје 

ул. 16-та Македонска бригада бр. 10, 

Скопје, MK 

(740)  Борко Бајалски, адвокат ул. 11 

Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на големо и мало на 

телекомуникациска опрема  

кл. 37  поставување, одржување и 

поправки на телекомуникациска опрема 

(мобилни и фиксни мрежи); инсталација на 

хардвер; услуги за поддршка на 

телекомуникациска мрежа; инсталација на 

домашни системи за безбедност и 

автоматизација  

кл. 38  телекомуникациски услуги, имено 

услуги за пренос на глас, податоци, слики, 

аудио, видео и информации  

 

(111)  28185  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1074 (220)  06/11/2018 

(181)  06/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(300)  UK00003309460  09/05/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

NEO STICKS YELLOW 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели); сите со цел да бидат 
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загревани но не и горени; артикли за 

пушачи; електронски наорави и нивните 

делови со цел за загревање на тутун  

 

(111)  28186  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1078 (220)  06/11/2018 

(181)  06/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(300)  UK00003347991  24/10/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

VELVETY GREEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; производи од тутун; замени 

за тутун (не за медицински цели); пури, 

цигарилос; запалки; ќибрити; артикли за 

пушачи; хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари; џебни апарати за 

виткање цигари; рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени туби; 

електронски цигари; течности за 

електронски цигари; производи од тутун 

наменети за загревање; уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за 

тутун наменети за инхалација  

 

(111)  28212  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1079 (220)  05/11/2018 

(181)  05/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

 

(540)  

 

(591)  бела, светло/темно сина, 

светло/темно црвена, жолта, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња за стаклени 

површини  

 

(111)  28253  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1087 (220)  06/11/2018 

(181)  06/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 

ул. Методија Шаторов-Шарло бр. 7-

2/д.п.2, Скопје, MK 

(740)  Наташа Пирковиќ Каровска ул. 

Методија Шаторов-Шарло бр. 7-2/д.п.2, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и 

масти;мазива;соединенија за собирање 

прашина со навлажнување и 

врзување;горива (вклучително и течни 

горива за мотори) и материи за 

осветлување;свеќи и фитили за 

осветлување  
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(111)  28261  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1088 (220)  06/11/2018 

(181)  06/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Салон за убавина НАТУРАЛ 

КООЗМЕТК ДООЕЛ Скопје ул. Методија 

Шаторов-Шарло бр.25 , Скопје, MK 

(740)  Наташа Пирковиќ Каровска ул. 

Методија Шаторов-Шарлов бр. 7-2/д.п.3, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење;препарати за чистење, 

полирање, триење и 

нагризување;сапуни;парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса;препарати за нега на 

забите  

кл. 44  услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни  

 

(111)  28254  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1089 (220)  06/11/2018 

(181)  06/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Јадранска 

Магистрала бр. 114, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за посредување и трговија  

кл. 36  изнајмување на станбен и деловен 

простор  

кл. 37  изградба на станбен и деловен 

простор  

 

(111)  28255  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1092 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Alvogen Pharma Trading Europe 

EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DUTAPROSTAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња; фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  28184  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1096 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 
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(450)  29/02/2020 

(300)  UK00003347992  24/10/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

MAROON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели);пури, 

цигарилос;запалки;ќибрити;артикли за 

пушачи;хартија за цигари, туби за цигари, 

филтери за цигари;џебни апарати за 

виткање цигари;рачни машини за 

вбризгување на тутун во хартиени 

туби;електронски цигари;течности за 

електронски цигари;производи од тутун 

наменети за загревање;уреди и делови за 

уреди за загревање на тутун и замени за 

тутун наменети за инхалација  

 

(111)  28187  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1101 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(300)  UK00003309532  09/05/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

NEO STICKS SPARK FRESH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели);сите со цел 

да бидат загревани но не и горени;артикли 

за пушачи; електронски направи и нивните 

делови со цел за загревање на тутун  

 

(111)  28188  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1102 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(300)  UK00003309505  09/05/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

NEO STICKS GREEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели);сите со цел 

да бидат загревани но не и горени;артикли 

за пушачи; електронски направи и нивните 

делови со цел за загревање на тутун  

 

(111)  28189  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1103 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(300)  UK00003310281  11/05/2018  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(540)  

NEO STICKS RICH TOBACCO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун;замени за 

тутун (не за медицински цели);сите со цел 

да бидат загревани но не и горени;артикли 

за пушачи; електронски направи и нивните 

делови со цел за загревање на тутун  

 

(111)  28257  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1107 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Danish Crown A/S Marsvej 43 8960 

Randers SØ, DK 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, 

вклучувајќи свежи, смрзнати и 

преработени производи од свинско, 

говедско, риба, живина и дивеч, колбаси, 

месни преработки; сланина; обвивка на 

колбаси, природни или вештачки; 

екстракти од месо, прехранбени масла и 

масти; подготвени оброци кои содржат 

главно месо, јајца, зеленчук; супи, 

прехрамбени производи направени од 

месо, месни желеа, подготовки за правење 

супа; преработени, смрзнати, сушени и 

готвени овошја и зеленчуци; желеа, 

џемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи  

кл. 30  подготвени оброци од паста; 

лазањи; подготвени оброци од ориз; 

замрзнати одброци кои се содржат главно 

од паста; замрзнати оброци кои се 

содржат од ориз; однапред подготвени 

оброци од ориз кои истотака вклучуваат 

месо, риба или зеленчук; закуски базирани 

на ориз; солени закуски на база на 

брашно; пченкарни закуски подготвени 

зајадење; салати со паста; сендвичи; 

врапови (сендвичи); пити со зеленчук; 

колачи кои содржат зеленчук, месо, риба 

или живина; подготвен хот дог; пита со 

месо; пици; тартови; тостиран леб; пити; 

ролати од јајца; тортиљи; сосови за 

салати; солени сосови, макала и филови; 

сосови; преливи; песто (сос); закуски на 

база на житарици; патеа  

кл. 31  зрна, земјоделски, градинарски и 

шумски производи што не се опфатени со 

другите класи; животни (живи); свежо 

овошје и зеленчук; семиња, природни 

билки и цвеќе; храна за животни; пивски 

слад  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалок; услуги за подготовка на храна; 

услуги за ресторани; кафулиња; кетеринг; 

ресторани; кетеринг за храна и пијалоци; 

услуги за кантина; услуги за мезе-барови; 

хот-дог колички; обезбедување 

информации поврзани со подготовка на 

храна и пијалоци; услуги за продажба на 

големо поврзана со кетеринг за храна и 

пијалоци.  

 

(111)  28251  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1112 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 
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пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, виолетова, жолта, 

сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28250  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1113 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, виолетова, црвена, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28249  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1114 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28248  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1115 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
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(540)  

 

(591)  кафена, црна, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28247  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1116 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, кафена, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28246  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1117 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црвена, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28252  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1118 (220)  08/11/2018 

(181)  08/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, зелена, кафена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28267  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1127 (220)  12/11/2018 

(181)  12/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28193  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1130 (220)  13/11/2018 

(181)  13/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(111)  28211  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1131 (220)  13/11/2018 

(181)  13/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство и 

промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати; диететски 

супстанции што се користат во 

медицината  

 

(111)  28191  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1132 (220)  14/11/2018 

(181)  14/11/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз 

ДООЕЛ  Скопје, MK 

(740)  МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  



 

 

259 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(591)  сина и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување; горива 

(вклучителнио и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување; свеќи и фитили 

за осветлување, бензен, бензин, гас 

(производствен гас), гас во цврста 

состојба (гориво), горива (моторни горива), 

дизел гориво, моторно масло, нафта, 

нафта (нафта за домаќинство)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи, изнајмување 

канцелариски машини и опрема, 

изнајмување машини за фотокопирање, 

услуги при продажба на големо и мало на 

нафта и нафтени деривати  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги, бензински станици 

за возила [полнење гориво и одржување], 

пумпи за точење на гориво на сервисни 

станици  

 

(111)  28179  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2018/1247 (220)  10/12/2018 

(181)  10/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ 

25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена и сина 

(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); муридии; 

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. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  28180  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2018/1248 (220)  10/12/2018 

(181)  10/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ 

25-ти Мај бр. 18, 2000, Штип, MK 

(540)  
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(591)  црвена, зелена, сина и кафена 

(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); муридии; 

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. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  28346  (151)  20/02/2020 

(210)  TM  2018/1270 (220)  11/12/2018 

(181)  11/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

MADE OF VIBRANT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури, цигарилос; 

запалки за цигари; запалки за пури; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(111)  28347  (151)  20/02/2020 

(210)  TM  2018/1280 (220)  14/12/2018 

(181)  14/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Свежина што те движи! 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  немедицински слатки; шекерни 

слатки, вклучувајќи ликорис, тофи, 

бонбони и желеа, гуми за џвакање и гуми 

за правење балони  

 

(111)  28348  (151)  20/02/2020 

(210)  TM  2018/1281 (220)  14/12/2018 

(181)  14/12/2028 

(450)  29/02/2020 
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(300)  201834383  10/08/2018  AZ 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, 2926 Boncourt, 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)  

MADE OF STYLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури; цигарилос; 

запалки за цигари; запалки за пури; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи одтутун наменети за загревање  

 

(111)  28349  (151)  20/02/2020 

(210)  TM  2018/1285 (220)  17/12/2018 

(181)  17/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

SUN PEI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук; конзерви со овошје и 

зеленчук; туршија која што е вклучена во 

оваа класа; суво овошје; масло и масти за 

јадење; супи; готови оброци кои воглавно 

се состојат од месо, риба, живина и/или 

дивеч со додатоци од конзервиран, сушен 

и/или варен зеленчук; деликатесни салати 

кои што се вклучени во оваа класа; грицки 

кои што се вклучени во оваа класа; 

кокосово млеко  

кл. 30  чај; ориз; тестенини; сосови; 

додатоци на јадења; зачини; готови јадења 

кои воглавно содржат ориз и/или 

тестенини; деликатесни салати кои што се 

вклучени во оваа класа; грицки кои што се 

вклучени во оваа класа; суши  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук  

кл. 32  безалкохолни пијалаци особено 

овошни џусеви, комбуха  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

особено пијалаци што содржат вино  

 

(111)  28350  (151)  21/02/2020 

(210)  TM  2018/1286 (220)  17/12/2018 

(181)  17/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TIRADELL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сите видови на кнедли вклучени во 

оваа класа, особено кнедли од компир, 

кнедли од џигер, кнедли од сланина, 

кнедли од кајсија, кнедли од слива  

кл. 30  тестенини;готови оброци во главно 

составено од тестенини;сите видови на 

кнедли вклучени во оваа класа, особено 

кнедли од леб, кнедли од перек, кнедли од 
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квасец;тесто за слатки печива;сите видови 

на теста;слатки готови оброци вклучени во 

оваа класа, особено Kaiserschmarrn 

(исецкани и зашеќерени палачинки со суво 

грозје);ориз;производи од ориз;готови 

оброци кои што содржат ориз вклучени во 

оваа класа;гореспоменатите стоки исто 

така за во фрижидер или длабоко-

замрзнати  

 

(111)  28351  (151)  21/02/2020 

(210)  TM  2018/1287 (220)  17/12/2018 

(181)  17/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GLEN ORCHY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алкохолни пијалаци (освен пива), 

имено вино;вино порто;црвено вино;бело 

вино;непенливо вино;пенливо 

вино;шампањ;овошно вино;трпезно 

вино;греено 

вино;шприцер;аперитиви;алкохолни сода 

пијалаци (alcopops);абсинт;Армањак 

(Armagnac;аквавит;битерс 

[ликери];бренди, коњак;калвадос 

(calvados);џин;грапа (grappa);кирш 

(kirsh);ликери;узо;рум;алкохолни пијалаци 

на база на рум, освен але (вид на пиво), 

пиво или пијалаци што содржат 

слад;текила, скоч;шнапс 

(ѕсhnapps);виски;вермут, вотка;коктели на 

база на погоре споменатите 

стоки;суровини за подготовка на 

алкохолни пијалаци, имено сирупи или 

концентрати за произведување на 

алкохолни коктели  

 

(111)  28340  (151)  19/02/2020 

(210)  TM  2018/1292 (220)  19/12/2018 

(181)  19/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат ул. 

Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

DUXET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28276  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1296 (220)  19/12/2018 

(181)  19/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Balmain S.A. 44, rue Francois 1er, 

75008, Paris, FR 

(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  козметика; козметички моливи, кои 

вклучуваат моливи за усни и креони за 

очи; козметички креми, кои вклучуваат 

креми за навлажнување и потхранување 

на кожата,  крема за рамномерен тен, 

крема за белеење на кожата, крема против 

брчки, ноќни и дневни креми; козметички 

препарати за нега на кожа, кои вклучуваат 

млеко за чистење за тоалетна употреба, 
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лосиони за козметички цели;  препарати за 

самопотемнување [козметика]; препарати 

за заштита од сонце; препарати за бања и 

туш, кои не се за медицински цели; соли 

за капење, кои што не се за медицински 

цели; забни пасти; дезодоранси за луѓе; 

дезодорантни сапуни; парфимерија, 

парфеми, сушено ароматично лисје и 

мирудии [мириси], миризлива вода, 

парфимирана вода, тоалетна вода, 

колонска вода; есенцијални масла; масла 

за козметичка намена; масла за чистење; 

масла за тоалетна употреба; гелови за 

масирање, освен за медицински намени, 

свеќи за масажа за козметичка намена; 

балсами, освен за медицинска намена; 

препарати за бричење, сапун за бричење, 

лосиони за пред-бричење и за после-

бричење; маски за убавина; шминка, која 

што вклучува пудри, основа за шминка во 

форма на гелови, крема, и течност, 

руменило, пудра за шминкање; кармини, 

сјаеви за усни; маскара, моливче за очи, 

сенка за очи; препарати за отстранување 

на шминка, книжни марамчиња 

импрегнирани со препарати за 

отстранување на шминка; тоалетен сапун; 

пудра во прав, за тоалетна употреба; 

препарати за нега на нокти и стапала, кои 

што вклучуваат лакови за нокти, 

отстранувач на лак за нокти, вештачки 

нокти; препарати за нега на коса не за 

медицински цели, кои вклучуваат балсам 

за коса, лосиони за коса, спрејови за коса, 

гелови, креми, балсами, мусеви, шампони, 

препарати за испирање; бои за коса; 

неутрализирачи за трајно виткање; 

препарати за виткање на коса; препарати 

за исправување на коса; депилатори; 

препарати за белење [деколоранти] за 

козметичка употреба; козметички 

препарати со намена за слабеење; 

средства за спречување на крварење за 

козметичка употреба  

 

(111)  28289  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2018/1297 (220)  19/12/2018 

(181)  19/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Hyundai Motor Comany 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TUCSON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, спортски автомобили, 

комбиња [возила], камиони, автобуси на 

моторен погон, електрични автомобили 

SUV (теренско возило) автомобили, 

делови и додатоци за автомобили  

 

(111)  28290  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2018/1298 (220)  19/12/2018 

(181)  19/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

HYUNDAI SANTA FE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили, спортски автомобили, 

комбиња [возила], камиони, автобуси на 

моторен погон, електрични автомобили 

SUV (теренско возило) автомобили, 

делови и додатоци за автомобили  
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(111)  28277  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1307 (220)  21/12/2018 

(181)  21/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друшво за производство, трговија 

и услуги ПАКЕТ МАРКЕТ ДОО Скопје 

Бул. Партизански пдреди 76/4, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  светло зелена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  зеленчук, свеж; овошје, свежо  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехранбени производи и 

непрехрамбени производи; месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; свежо, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; 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; пиво; вода, минерална и сода 

вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, хигиенски 

производи; лосиони за коса; препарати за 

нега на забите; храна за 

бебиња;обработка (административна 

обработка на нарачките за 

купување);административна обработка на 

нарачките за купување  

кл. 39  пакување стоки; испорачување 

стоки; испорачување стоки порачани по 

пошта  

 

(111)  28283  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2018/1308 (220)  21/12/2018 

(181)  21/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“  бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, бела, лрем, жолта, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кечап со вкус на пица  

 

(111)  28262  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1310 (220)  24/12/2018 

(181)  24/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

COLGATE DARE TO LOVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицинска паста за заби, 

немедицинско средство за плакнење уста  
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(111)  28263  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1311 (220)  25/12/2018 

(181)  25/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  Financial & Risk Organisation 

Limited Five Canada Square, Canary 

Wharf London England E14 5AQ, GB 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DATA IS JUST THE 

BEGINNING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер и софтвер за 

мобилни апликации, што може да се 

преземе, кој содржи референтни 

информации во областите на финансиите, 

инвестициите, бизнисот, 

вестите;компјутерски програми за пристап 

до разни бази на податоци во областа на 

бизнисот;комуникациски софтвер за 

потпомагање на преносот на електронски 

податоци преку обезбедување пристап до 

бази на податоци кои обезбедуваат 

информации за бизнис;компјутерски 

програми за користење при тргување со 

акции и обврзници;компјутерски софтвер 

за собирање и дистрибуција на податоци, 

финансиска размена, работење со акции, 

работење со обврзници и финансиски 

трансакции;софтвер за усмерување и 

извршување нарачки за купување и 

продавање на хартии од вредност за 

користење од страна на брокери и дилери 

на хартии од вредност, како и нивните 

купувачи;софтвер што може да се 

преземе, кој обезбедува информации за 

користење во врска со длабинска анализа 

на клиентите, информации за регулаторна 

усогласеност на финансиски услуги и 

проценка на корпоративен ризик  

кл. 35  компјутерски услуги, имено, 

обезбедување бази на податоци со 

деловни вести и информации, деловни 

корпоративни поднесоци, и деловни 

извештаи за правни истражувања и 

истражувања за усогласеност; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи во врска со демографски 

податоци; услуги за оценување на 

бизниси; услуги за деловни информации; 

агенции за комерцијални информации; 

услуги за економски предвидувања; услуги 

за деловно истражување; обезбедување 

статистички информации; обезбедување 

информации, анализи и извештаи за 

општинските пазари и буџетски средства, 

за спојувања и купувања, за сопственост 

на корпорации, информации во врска со 

корпоративни и финансиски директори, 

пост трговски операции на глобалните 

пазари на хартии од вредност; 

обезбедување информативни услуги во 

областите на економијата, финансиите, 

монетарни и берзански информации, 

информации за размена на валути  

кл. 36  обезбедување информации на тема 

услуги за финансиско 

советување;обезбедување истражувачка 

помош на тема услуги за финансиско 

советување;обезбедување прилагодени 

статистички извештаи за финансиски 

податоци;финансиска анализа;финансиско 

советување;фискални проценки;берзански 

котирани цени;електронски преноси на 

средства;обезбедување финансиски 

информации за обврзници;обврзници со 

гаранција, комерцијална продажба и 

фондови за размена и инвестициски 

фондови;финансиски услуги, имено, 

обезбедување финансиски информации 

во вид на пазарно тргување и информации 

за котација за хартии од вредност;услуги 
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за поддршка при тргување во областа на 

финансиски хартии од вредност, имено, 

трговска споредба, собирање, обработка, 

табулација, дистрибуција, преговарање, и 

извршување;обезбедување информации 

за тргување со хартии од вредност, имено, 

кпасификација на хартии од вредност, 

брокери, дилери и издавачи;пресметка, 

обезбедување и ажурирање во корист на 

други на индекси и под-индекси на 

финансиски хартии од 

вредност;автоматизирани финансиски 

услуги, имено, онлајн брокерство на 

хартии од вредност преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување онлајн 

електронски компјутерски бази на 

податоци кои содржат информации за 

хартии од вредност преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување онлајн 

електронски компјутерски бази на 

податоци кои ги снабдуваат 

претплатниците со информации за 

тргување за хартии од вредност и им 

обезбедуваат на институциите и 

индивидуалните инвеститори автоматска 

мрежа за тргување со хартии од вредност  

кл. 42  услуги на софтвер како услуга 

(ЅааЅ) со софтвер кој обезбедува 

финансиски информации во вид на 

тргување, финансиска размена, трговски 

спогодби, информации за финансиски 

пазари, информации за користење при 

тргување со суровини и прогнозирање; 

софтвер што не може да се преземе кој 

содржи финансиски информации како и 

бази на податоци на јавни записи за 

користење во врска со длабинска анализа 

на клиентите и проценка на корпоративен 

ризик; пронаоѓање на јавни документи; 

истражување и советување во областа на 

разузнавањето и безбедноста  

 

 

(111)  28294  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2018/1313 (220)  26/12/2018 

(181)  26/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  INNOTECH INTERNATIONAL 

Laboratory 7-9 avenue Francois Vincent 

Raspail, 94110 Arcueil, FR 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ATRICAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  28240  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2018/1321 (220)  28/12/2018 

(181)  28/12/2028 

(450)  29/02/2020 

(732)  МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца 

Иванова бр. 1, 1000, Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Plus Pharma 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 
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печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; вклучително аптеки  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  28241  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/1 (220)  03/01/2019 

(181)  03/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство и 

трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје Скупи 3А, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  окер, златна, црна, црвена, бела 

(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  

 

(111)  28233  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/13 (220)  03/01/2019 

(181)  03/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(300)  88145106  05/10/2018  US 

(732)  PayPal Inc 2211 North First Street 

San Jose CALIFORNIA 95131, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

XOOM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  обезбедување на интернет веб-сајт 

портал во областа на финансиска 

трансакција и обработка на плаќања; 

услуги за трансфер на пари; услуги за 

електронски трансфер на средства; услуги 

за плаќање на сметки со дознака; услуги 

за електронска обработка и пренос на 

плаќања и услуги за податоци на плаќања; 

услуги за плаќање за надополнување на 

мобилен уред  

 

(111)  28274  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/14 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, зелена, црвена, 

кафена, жолта, бела, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  28273  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/15 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, црвена, кафена, 

жолта, бела, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  28271  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/16 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, темно зелена, црвена, 

кафена, жолта, бела, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  28272  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/17 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 
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бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бордо, зелена, црвена, кафена, 

жолта, бела, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  28280  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/18 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, зелена, црвена, кафена, 

бела, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  28281  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/20 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, сина, црвена, кафена, 

жолта, бела, сива, окер 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(111)  28203  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/25 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  DELAMODE GROUP LIMITED 37A 

Balzan Valley, Balzan, Malta, BZN1408, MT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; услуги на управување 

со деловно работење; деловна 

администрација; канцелариски работи; 

деловни услуги поврзани со логистика и 

транспорт; деловни совети во врска со 

логистичко управување во врска со 

набавки, дистрибуција, транспорт, 

одржување и враќање на производи; 

деловни советодавни услуги; услуги на 

помош при управување; услуги на совети 

за управување; услуги на деловни 

франшизи; обезбедување автоматизирана 

регистрација за идентификација на 

информациите за налозите за испорака на 

потрошувачите преку глобална 

компјутерска мрежа; управување со бази 

со податоци;  организација, посредување и 

работење на системи за придобивање 

потрошувачи и системи за лојалност на 

потрошувачи, посебно награди, бонуси и 

шеми со намаленија, посебно за 

користење на транспортни услуги; 

организација, работење и надзор на шеми 

за лојалност на потрошувачи, имено 

лоцирање на бонуси и наградни поени, 

посебно за користење на транспортни 

услуги; маркетинг, вклучително на 

дигитални мрежи; примање, обработка и 

постапување по порачки ( канцелариски 

работи ); компјутеризирано управување со 

датотеки; системско порачување и 

средување на податоци во компјутерски 

бази со податоци; компјутеризирана 

подготовка за инвентар и контрола; услуги 

за управување со инвентар; работење и 

управување на складишни компјутерски 

бази со податоци; услуги за ослободување 

од царина; управување на синџир за 

снабдување; комерцијално посредување; 

услуги на управување со деловно 

работење во врска со логистика и 

транспорт; консултативни, информативни 

и советодавни услуги поврзани со 

горенаведените услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижнини; 

поморско осигурување; царинско 

посредување; царински гаранции; 

уредување на собирање, плаќање и 

поврат на царински давачки; издавање 

електронски платежни картички за 

внесување на бонуси и награди, поточно 

кредитни картички и чековни картички кои 

содржат машинско читливи податоци за 

идентификација и/или информации, 

поточно магнетни картички и чип картички 

(паметни картички); услуги на кредитни 

картички и потрошувачки картички; 

кредитни картички, кодирани 

идентификациони картички, кодирани 

сервисни картички и услуги на 

потрошувачки картички, сите за работење 

со монетарни трансакции; консултативни, 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со горенаведените услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; организирање патувања; 
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складиштење; складиштење со гаранција; 

собирање, транспорт и испорака на 

производи; складишни информации; 

курирски услуги; физичко складирање на 

електронски зачувани податоци и 

документи; логистика, имено транспорт на 

производи по пат, железница, брод и 

воздух; достава на производи порачани по 

пошта; обезбедување компјутеризирано 

следење и пронаоѓање на пакети во 

транзит; уредување и забрзување на 

услугите за преземање – складирање – 

транспорт и достава; следење на пакети 

со користење на глобална компјутерска 

мрежа; услуги на ослободување од царина 

( превоз на товар ); услуги на резервации 

на траект; транспортни услуги; 

дистрибутерски услуги; организирање 

транспорт на производи и имот преку 

море, река, воздух и земја; транспорт на 

производи и имот преку брод, железница, 

пат, воздух; управување и совети 

поврзани со транспорт на производи;  

шпедиција ( посредување за складирање ) 

преку море, воздух и земја на производи и 

имот; пакување и препакување на 

производи; изнајмување на контејнери; 

работење на складишта; складирање 

производи; ракување со товар ( истовар, 

утовар и преместување ); шпедиција; 

посредување на транспортни услуги; 

услуги на царинско ослободување; 

изнајмување на простории за чување; 

изнајмување на простории за складирање; 

следење на патници и товарни возила 

преку компјутер или ГПС; консултативни, 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со горенаведените услуги  

 

(111)  28213  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/27 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

FARMACÉUTICA S.A. Avenida Presidente 

Jorge Alessandri R N° 12310, San 

Bernardo, Santiago, CL 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

PRUNELAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на 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  

 

(111)  28266  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/28 (220)  04/01/2019 

(181)  04/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Philip Morris Brands Sárl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 
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(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црвена, сите нијанси на сива, бела, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(111)  28242  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/29 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мешавини за премачкување во вид 

на боја за примена кај возила  

 

(111)  28245  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/30 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  SANY BAGS, S.L. C.I.F: B-54534524 

Polig. Les Pedreres C/Aparadoras, 7 A 

03610 Petrer, Alicante, ES 

(740)  ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ 

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија; картон и производи од нив 

кои не се опфатени со други класи; 

печатени работи; фотографии; 

канцелариски материјал; адхезиви 

(лепила) за канцелариска и домашна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците; четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјали за обука или материјали за 

настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување кои не се 

опфатени во други кпаси; печатарски 

букви; клишиња за печатење; лепливи 

етикети; украсни ленти и машни; коверти 

од хартија; календари; разгледници; гуми 

за бришење; острилка за моливи; 

плумиери; слики; бои и боици; моливи; 

книга за прибелешки; агенда, дневен 

распоред; весници; книги; меморандуми; 

потсетници; книги; држачи на моливи  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; торби, термоизолирани торби, 

несесер торба, спортска торба, торба - 

вреќа, мала торба, актовка, торба за 

носење компјутер, бандероли - мали 

застави, рачна торба, торба за купувачи, 

торба за куглање, торба на прекпоп, 

руксак, кеси, кесички со миризлив прав, 

портатодо - торба за секаква намена; 

паричник; торбичка, портмоне, куфер, 

куфер со тркалца, патна торба, торба - 

ранец, торба - ранец со тркалца, школски 

торба - ранец, ковчези и сандаци; чадори и 

чадори за сонце; бастуми; камшици и 

сарачки производи  

 

(111)  28230  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/32 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Vistros INTL - F.Z.E Makateb 

Business Centers, Office No.26, Al 

Shorafa Complex, Sh Khalifa Bin Zayed 

Road, P.O.Box 380, Ajman, AE 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун за џвакање, цигари, цигари 

кои содржат замена за тутун, цигари 

(џебни машини за виткање цигари), 

цигарило [мали цигари], пури, трефки за 

пушење, лулиња за тутун, кожни торбички 

за тутун, производи за пушачи, тутун, 

тегли за чување тутун  

 

(111)  28200  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/33 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за реклама и издаваштво 

АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје Бул. 3-та Македонска Бригада 

бр. 47-1/8, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, портокалова, црвена, црна 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите 

класи, печатени работи, книговезнички 

материјал, печатарски букви, клишиња, 

печатени изданија, печатарски производи, 

брошури, фотографии, известувања, 

книги, нацрти, магазини, ревија за 

автомобили, мотоцикли и мотоспорт  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); бизниз менаџмент кај 

уметничките професии; демонстрација на 

производи, барање спонзорства; 

вработување персонал, информации за 

дејноста, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; оп-Ппе рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат 

на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекламни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советувања за организирање од 

областа на архитектурата и ентериерите; 

советување за бизнис работење и 

организација; телевизиско рекламирање; 

уметнички професии (бизнис менаџмент 

кај уметничките професии)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности и 

активности од областа на 

автомобилизмот, мотоциклизмот и 

мотоспортот; услуги за продукција на 

радио и телевизиски програми, забавни 

програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; електронско 

издаваштво, забава (планирање на 

забава), информации за образовни и 

забавни настани, известување за забави, 

звучни записи (изнајмување звучни 

записи), конференции (организирање и 

водење конференции), он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски 

он-лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, организирање 

и водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред 
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јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за 

културни или образаовни цели), пишување 

текстови што не се рекламни, 

подготвување и емтиување на вести, 

преведување, публикации и дистрибуција 

на печатени медиуми и снимки, приредби 

(одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови, продавање 

на билети, услуги на репортери, услуги на 

пишување сценарија, телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми), услуги на 

фотографија, фотографски репортажи, 

конгреси (организирање и водење на 

конгреси), конференции (организирање и 

водење на конференции), ноќни клубови  

 

(111)  28278  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/34 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за туристички услуги и 

сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 

Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црно-бело, сиво 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финанскиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  28197  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/35 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за туристички услуги и 

сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 

Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црно-бел, важи за сите бои и 

комбинации  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финанскиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  28279  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/36 (220)  09/01/2019 

(181)  09/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за туристички услуги и 

сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 

Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 
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(540)  

Hotel Stone Bridge 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финанскиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(111)  28238  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/40 (220)  10/01/2019 

(181)  10/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци;овошни пијалоци и 

овошни сокови;сирупи и други препарати 

за правење пијалоци;газирани 

безалкохолни пијалоци;безалкохолни 

пијалоци;енергетски пијалоци;изотоничен 

пијалоци;спортски пијалоци;пијалоци кои 

содржат витамини;ароматизирани 

води;прашоци за шумливи пијалоци;смути 

(кашести пијалаци од овошје и 

зеленчук);пијалоци базирани на кокос  

 

(111)  28214  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/42 (220)  11/01/2019 

(181)  11/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Sarantis Romania SA Platinum 

Business & Convention Center, 172-176 

Soseaua Bucuresti-Ploiesti St., Building B, 

2nd Floor, Space B2, District 1, 013686 

Bucharest, RO 

(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)  

bioten elmiplant 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  креми за лице; креми за лице со УВ 

СПФ филтери; немедицински 

навлажнувачи за лице за рамномерен тен 

и креми со бои; немедицински 

навлажнувачи за лице за рамномерен тен 

со УВ СПФ филтери; шминка за лице; 

креми за очи; немедицински серуми за 

очи; креми за усни; немедицински серуми 

за усни; немедицински серуми за лице; 

немедицински комбинирани креми за лице 

и серуми; креми за врат и деколте; 

немедицински серуми за врат и деколте; 

млеко за отстранување на шминка од 

лице; лосион за отстранување на шминка 

од лице; тоник за чистење на лице; лосион 

за отстранување на шминка за лице и очи; 

импрегнирани марамчиња за остранување 

на шминка на лице; немедицински гелови 

за чистење на лице; пена за чистење на 

лице; немедицински креми за пилинг на 

лице; немедициски гелови за пилинг на 

лице; мицеларна вода за лице; маски за 

убавина; креми за избелување на кожата 

на лицето; немедицински серуми за 

избелување на кожата на лицето; креми за 



 

 

277 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

избелување на кожата околу очите; 

немедицински серуми за избелување на 

кожата околу очите; крем за туширање; гел 

за туширање; пена за капење; лосион за 

тело; млеко за тело; крем за тело; 

навлажнувачи за тело; пилинг за тело; 

масло за тело; двофазен отстранувач за 

шминка за очи; креми за слабеење за 

козметичка употреба; гелови за слабеење 

за козметичка употреба; гел-креми за 

слабеење за козметичка употреба; креми 

за раце; антиперспирант спреј; 

антиперспирант рол-он; дезодоранс спреј; 

дезодоранс рол-он; немедицински серуми 

за слабеење за козметичка употреба; крем 

против стрии за козметичка употреба  

 

(111)  28275  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/43 (220)  11/01/2019 

(181)  11/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Philip Morris Brands Sárl 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, сива и тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун;пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари;тутун во прав;замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели);електронски цигари;производи од 

тутун за загревање;електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација;раствори со течен никотин за 

електронски цигари;артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(111)  28264  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/44 (220)  14/01/2019 

(181)  14/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, NY 10022, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сина, зелена, 

портокалова, виолетова, розова, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и средство за 

плакнење уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  28223  (151)  12/02/2020 
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(210)  TM  2019/46 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Xolatim 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28215  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/47 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Midizol 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28216  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/48 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Devapen 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28239  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/49 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Прохор Пчински бр. 16, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  сите видови на обувки, вклучително 

спортски обувки, чевли, чизми и патики  

 

(111)  28243  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/50 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

JUICED MONSTER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и 

подготовки за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  
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(111)  28190  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/52 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Astellas Deutschland GmbH Georg-

Brauchle-Ring 64-66, 80992, Munich, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

 

(591)  сите нијанси на сина и сите нијанси 

на циклама 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  28192  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/53 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Astellas Deutschland GmbH Georg-

Brauchle-Ring 64-66, 80992, Munich, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

LEVACT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи за човечка 

употреба  

 

(111)  28269  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/54 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Zidim 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  

 

(111)  28282  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/55 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Mopem 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  



 

 

280 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(111)  28270  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/56 (220)  15/01/2019 

(181)  15/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Meneklin 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  

 

(111)  28244  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/59 (220)  16/01/2019 

(181)  16/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство и 

трговија Видановски Златко БЕЛИ 

МОСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ с. 

Лисолај бб, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца;белки од јајца;белтачини за 

прехранбена употреба;живина;месо од 

живина;жолчки од јајце;јајце во 

прав;протеини за исхрана на живината  

кл. 31  храна за животни, животни/живи, 

живина за одгледување  

кл. 35  продажба на јајца  

 

(111)  28268  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/69 (220)  17/01/2019 

(181)  17/01/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ELANTRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили; спортски коли; 

комбиња [возила]; камиони; автобуси на 

моторен погон; електрични возила  

 

(111)  28338  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/141 (220)  01/02/2019 

(181)  01/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ул. „III 

Македонска Ударна Бригада“ бр. 11 лок. 

2, Куманово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; книги; 

папки за хартија; нотеси; албуми; атласи; 

школски прибор  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

торби и куфери; чадори, сонцебрани и 

стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи; ранци; ученички 

училишни торби; актовки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на 

рекламен материјал, водење дејност 

(служби за давање совети за водење на 

одделни дејности), дејности (консултации 

за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), пропагандни дејности, 

проучување на пазарот (маркетинг), 

рекламна документација (уредување на 

рекламна документација), рекламна 

хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), 

водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци; услуги на агенции за увоз-

извоз и трговија на мало и големо со 

хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба, 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, клишиња, книги, 

папки за хартија, нотеси, албуми, атласи, 

школски прибор, кожа и имитација на кожа 

и производи направени од овие 

материјали, што не се вклучени во другите 

класи, торби и куфери, чадори, 

сонцебрани и стапови за одење, камшици, 

узди и сарачки производи, ранци, ученички 

училишни торби, актовки, игри и играчки  

 

(111)  28296  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/144 (220)  01/02/2019 

(181)  01/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, 

Jung-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување на услуги за шопинг 

од дома преку интернет и/или ТВ;  онлајн 

услуги за малопродажба;  обезбедување 

онлајн пазар за купувачи и продавачи на 

стоки и услуги; малопродажни услуги 

обезбедени од стоковни куќи; 

супермаркети; малопрожна продавница; 

заедничко здружување на повеќе видови 

стоки, за доброто на другите (исклучувајќи 

го транспортот на истите), овозможувајќи 

им на потрошувачите лесно да ги видат и 

порачаат тие стоки од јавен каталог за 

продажба преку поштенска нарачка или 

преку средства за телекомуникација; 

бизнис посреднички услуги за 

комерцијализација на стоки; рекламирање; 

промовирање на продажбата за трети 

лица; припремање на трговски трансакции, 

за трети лица, преку он-лајн продавници; 

услуги на маркетинг; демонстрација на 

стоки; закуп на рекламен простор на веб 

страни; изнајмување на време за 

рекламирање преку медиумите; 

рекламирање преку електронски медиуми 

или интернет; организирање на изложби 

за комерцијални или рекламни цели; 

управување и собирање на информации 

во компјутерски бази на податоци; 

советување за бизнис менаџмент и 

организирање на работењето; 

промовирање на стоките и услугите на 

трети лица; агенции за увоз и извоз; 

бизнис менаџмент кај уметничките 

артисти; агенции за купување на билети, 

имено набавки на билети за забавни 

настани за трети лица за комерцијални 

цели; услуги на порачување за достава на 

стоки;  комерцијална администрација за 

издавање лиценци за стоки и услуги за 

трети лица; малопродажни или 

големопродажни услуги за процесирани 

житарки, кафе, колачи, слаткарски 

производи, чоколадо, шеќер, засилувачи 

на вкус и мирис, мирудии, зачини, хемиски 

мирудии, зачини за храна (освен 

есенцијални масла), ориз, пченично 

брашно, кнедли, напитоци од процесирани 

овошја (имено овошни сокови), минерална 

вода (напитоци), напитоци со вода, млеко, 

фармацевтски препарати, функционална 

здрава храна, нутритивни додатоци, 

витамински производи, диететски 

додатоци за во храна, процесирано месо, 

исецкано и зачинето говедско месо на 

скара (Bulgogi), ферментирана 

зеленчукова храна (Kimchi), храна за 

животни, живина и водни производи, 

додатоци за добиточна храна, не за 

медицински цели, канцелариски 

материјали, играчки, лични украси ( имено 

украси [накит]), чанти и ташни, облека, 

обувки, долна облека, фитнес опрема, 

апарати за вежбање, козметика, 

козметичка опрема, прибор за шминка, 

производи за убавина (имено рачен 

прибор за виткање на коса), артикли за во 

тоалет (имено четки за тоалет), препарати 

за чистење и средства за чистење на заби, 

парфемирани свеќи, украси за во коса 

(имено ластичиња за коса, шноли за коса), 

шишиња за вода, шољи, мебел, 

прекривки, прибор за домаќинство, 

прибори за јадење [ножеви, вилушки и 

лажици], фотографски апарати и 

инструменти, додатоци (имено камери, 

филтери, рачни моноподи), накит и 

часовници, телекомуникациски машини и 

справи (имено трансмитери), електрични 

аудио и визуелни апарати и инструменти, 

DVD, мобилни апликации [софвер што 

може да се презема или снима], списанија 

[периодични] и книги, апарати за 
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прочистување на воздух, апарати за 

вентилација и климатизирање, филтри за 

прочистување на воздух, кислородни 

генератори за чистење на воздух (дел од 

машина за прочистување на воздух), 

стерилизатори за маска, мебел, театарски 

седишта, столови и седишта, столови и 

седишта со специјални ефекти  

 

(111)  28297  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/145 (220)  01/02/2019 

(181)  01/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, 

Jung-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  кино-театри; кино-театри кои што 

овозможуваат филмски ефекти на публика 

како што се ветер, мирис, прскање на 

вода, движење, вибрации, чад, меурчиња, 

ласер, или блиц; продукција и 

дистрибуција на радио и телевизиски 

програми; обезбедување на филмови кои 

што не се преземаат и телевизиски 

програми преку услуги на видео-на-

барање; презентирање на виртуелна 

реалност во кино; продукција на аудио 

снимки; дистрибуција (освен транспорт) на 

аудио снимки; обезбедување на онлајн 

музика, која што не се презема; 

презентирање на изведби во живо; 

презентирање на музички изведби; 

импресарио услуги, имено, организирање 

на изведби во живо од областа на филмот; 

услуги за анимациска продукција; забава 

во вид на изведби во живо од областа на 

претстави и концерти; организирање и 

спроведување на настани на културно 

доживување; организирање и 

спроведување на културни шоуа и 

изведби; пренос на кинематографски 

филмови; забавни услуги, имено, 

планирање и спроведување на сериии на 

филмски фестивали; филмска продукција; 

филмски студија;  изнајмување на 

кинематографски филмови; објавување и 

уредување на печатен материјал; ноќни 

клубови; снимање видео ленти, услуги на 

репортери; обезбедување на забавни 

капацитети; организирање на резервации 

на билети за филмови; организирање на 

резервации на билети за шоуа и други 

забавни настани; организирање и 

спроведување на изложби за забавни, 

културни и образовни цели; обезбедување 

на информации и податоци за филмови, 

услуги за игри, услуги за забавен парк и 

тематски парк; фотографирање; 

образовни услуги, имено, обезбедување 

обуки и тренирање во областа на филмот, 

специјалните ефекти, дигиталната 

технологија, забава; музика, организирање 

на модни шоуа од забавен карактер; 

обезбедување и раководење на забавни 

капацитети; обезбедување на забавни 

капацитети, имено, театарски капацитети; 

апарати за аркадни видеоигри, забавни 

паркови за возење, апарати за возење во 

нив со специјални ефекти, обезбедување 

на капацитети за филмови, шоуа, 



 

 

284 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

претстави, музички и образовен тренинг; 

обезбедување на спортски капацитети; 

планирање на забави (разонода); 

инструкции за глума, пеење и танцување; 

резервации на билети и букинг услуги за 

забавни, спортски и културни настани  

 

(111)  28298  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/146 (220)  01/02/2019 

(181)  01/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, 

Jung-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  услуги за сателитски пренос и 

телевизиско емитување; пренос на слики, 

аудио и мултимедијална содржина преку 

интернет; услуги за емитување на 

интернет; емитување на програми за 

телевизиска продажба; емитување на 

телевизиски програми користејќи видео-

на-барање и  услуги за плати-за-да-

гледаш телевизија; емитување на видео-

на-барање; емитување на филм и 

телевизиски рубрики преку мобилни 

комуникациски мрежи; услуги на претплата 

за емитување телевизија; обезбедување 

на кориснички пристап на мобилни 

интернет портали; услуги на стриминг на 

дигитални медиуми; обезбедување на 

кориснички пристап до дигитални музички 

сајтови на интернет; услуги за пренос на 

видео-на-барање; праќање на електронски 

пораки за услуги за информации за 

шопинг; услуги на интернет портали; 

пренос на вести; услуги за видео стриминг; 

услуги за кабелска телевизија; емитување 

на програми на кабелска телевизија; 

емитување на телевизиски програми; 

пренос на мултимедијална содржина преку 

комуникациски мрежи; пренос на 

дигитални датотеки  

 

(111)  28299  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/147 (220)  01/02/2019 

(181)  01/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil, 

Jung-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина, црвена, портокалова, бела и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  камери; очила (оптика); очила за 

сонце; очила за гледање; очила за во 

театар; очила за спорт; елеци за 

спасување; полначи за батерии; УСБ 
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кабли; електрични аудио и визуелни 

апарати и инструменти; компјутерски 

хардвер и компјутерски периферни уреди; 

апарати за читање на дигитална музика; 

звучници; слушалки; маски за мобилни 

телефони; софтвер за електронски игри; 

софтвер за игри со виртуелна реалност; 

апликации за паметни телефони; 

компјутерски софтвер; касети за видео 

игри; заштитни ракавици; заштитни кациги; 

заштитни маски; дискови за снимање на 

звук; CD-иња; DVD-ија; дигитални видео 

снимки што може да се преземат; 

дигитални медиуми за снимање; 

медиумска содржина што може да се 

презема; анимација што може да се 

презема; музички датотеки што може да се 

преземат; датотеки со слики што може да 

се преземат; мултимедијални датотеки 

што може да се преземат; купони што 

може да се преземат; анимирани цртани 

филмови; електронски изданија што може 

да се преземат; програми за компјутерски 

игри; кинематографски машини и апарати; 

кодирани магнетни картички; ваги за 

мерење тежина кои не се за медицински 

цели; телекомуникациски машини и 

инструменти; електронски апарати за 

спречување на кражби, освен за возила; 

систем за домашно кино; апарати и 

инструменти за мерење; математички 

инструменти; сензори за температура на 

воздухот; сет слушалки за комуникација; 

рентген апарати; декоративни магнети за 

фрижидер  

 

(111)  28285  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/149 (220)  04/02/2019 

(181)  04/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Adnan ALNEN & Partners \ Al Durra 

Food Products Erbee Town, P.O . Pox: 92 

Damascus Countryside, SY 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

екстракти; конзервирани, замрзнати, 

сушени и варени овошја и зеленчуци; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла за јадење и 

масти  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, вештачко кафе; 

брашно и 

производи направени од житни култури, 

леб, пециво и слатки, ладни десерти; мед, 

меласа; квасец, прашок за печење; сол, 

сенф; оцет, сосови (додатоци на храна); 

зачини; мраз  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и 

шумски производи и зрна што не се 

вклучени во други класи; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња, 

природни растенија и цвеќиња; храна за 

животни; слад  

кл. 32  пива; минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалоци; овошни 

пијалоци и овошни сокови; сирупи и други 

средства за правење пијалоци  

 

(111)  28335  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/152 (220)  05/02/2019 

(181)  05/02/2029 

(450)  29/02/2020 
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(732)  ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Козле бр. 88 - лок.9, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, рекламен 

материјал, маркетинг и промотивен 

материјал; малопродажба или 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници, запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки, 

торбички и други пушачки реквизити; 

услуги на клубови и нивните членови за 

комерцијални, промотивни, рекламни 

цели; онлајн услуги за малопродажба 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници,запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки и 

други пушачки реквизити  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања; складирање, испорака и 

транспорт на тутун, цигари, цигарилоси, 

пури, додатоци и акцесоари поврзани со 

истите; лулиња, секачи, 

пепелници,запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки, 

торбички и други пушачки реквизити  

кл. 41  ноќни клубови, фанклубoви 

(членски клубови), клуб на пушачи  

 

(111)  28287  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/153 (220)  05/02/2019 

(181)  05/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Козле бр. 88 - лок.9, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

Quit smoking, start enjoying 

(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, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; 

промотивни материјали  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити; пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; секачи, пепелници, 

запалки, кибрити, хјумидори, кутии, 

пакувања, футроли, опаковки торбички и 

други пушачки реквизити  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, рекламен 

материјал; маркетинг и промотивен 
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материјал; малопродажба или 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници, запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки, 

торбички и други пушачки реквизити; 

услуги на клубови и нивните членови за 

комерцијални, промотивни, рекламни 

цели; онлајн услуги за малопродажба 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници,запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки и 

други пушачки реквизити   

 

(111)  28288  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/154 (220)  05/02/2019 

(181)  05/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  CommScope, Inc. of North Carolina 

(North Carolina Corporation) 1100 

CommScope Place, S.E.  Hickory, North 

Carolina 28602, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

COMMSCOPE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  антени, имено, антени за базни 

стании, двојно-поларизирани антени, 

антени со далечински електричен наклон, 

точка до точка антени, микробранови 

антени, радиофрекфентни антени, и 

широко опсежни антени; 

телекомуникациски кабли што зрачат 

радиофрекфенција; безжична опрема за 

во зграда и базна станица, имено, 

внатрешни антени, дистрибуирани антени, 

дистрибуирани антени на база на влакна, 

и радио-преку-влакно дистрибуирани 

антени; безжични радио предаватели, и 

приемници, примопредаватели, појачувачи 

за звук и процесори за дигитален сигнал 

за повторување, преобликување и 

реформатирање податочни сигнали; 

системи за контола и дијагностика на 

антени на безжични телекоминикациски 

базни станици, имено, далечински 

дијагностички електрични контролери за 

усмерување надоле, кабелски склопови, 

имено, бакарни склопови за 

телекомуникациски кабли, склопови за 

кабли со оптички влакна, претходно 

составени кабли со оптички влакна, и 

претходно составени РФ џампер кабли; 

опрема за водење и уредување кабли, 

имено,  хоризонтални и вертикални 

рафтови за уредување кабли за подршка, 

огранизирање и заштита на повеќе 

телекомуникациски кабли, канали за кабли 

со оптички влакна, рафтови со кабелски 

канали за кабли за поддршка, 

огранизирање и заштита на повеќе 

телекомуникациски кабли, и сталажи со 

полици за поставување за 

телекомуникациски хардвер; додатоци за 

комуникациски кабли, имено, заштита од 

пренапон и пластични канали како водилки 

за кабли за држење каоаксијални кабли, 

кабли со оптички влакна, кабли со 

испреплетен пар и нивни хибриди, 

метални кабинети специјално прилагодени 

за заштита на телекомуникациска опрема 

од областа на телекомуникациски кабли и 

водилки и хоризонтални и вертикални 

куќишта за уредување кабли за подршка, 

организација и заштита на повеќе 

телекомуникациски кабли; делови за 

оптички кабли, имено, приклучоци за 

кабли со оптички влакна, и уреди за 

завршување на кабли со оптички влакна; 

празни уреди за складирање оптички 

влакна, имено, складишни рафтови за 
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складирање кабли со оптички влакна; 

комуникациски кабли, имено, коакцијални 

кабли, кабли со оптички влакна, 

телекомуникациски кабли со испреплетен 

пар и хибридни кабли со оптички влакна, 

телекомуникациски кабли со конектори, 

џампер кабли и спојни кабли од природата 

на телекомуникациски кабли; електични 

трансмисиски линии што се користат за 

безжични апликации; далечински 

електрични наклон кабли, конектори за 

комуникациски кабли за коаксијални, 

фибер оптички и кабли со испреплетен 

пар и хибриди од нив; приклучоци за 

електрични и фибер оптички конектори; 

куќишта и терминали за оптички влакна во 

вид на разводни куќишта за кабли со 

оптички влакна и конекциски блокови за 

телекомуникациски кабли за конектирање 

терминални завршетоци на кабли, адаптер 

за штекер; спојници за коаксијални и кабли 

со оптички влакна; додатоци за конектори 

за комуникациски и податочни кабли, 

имено, заштитна обликувана обвивка од 

силиконска гума отпорна на временски 

влијанија дизајнирана да запечати и 

заштити споеви за електрични, РФ, и 

кабли со оптички влакна; 

телекомуникациски ѕидни приклучници; 

производи за радио пристапна мрежа, 

имено, дистрибуирани антенски системи 

што се состојат од радиофрекфентни 

антени, РФ репетитор системи што се 

состојат од репетитори за целуларни 

радио комуникации, мали РФ келии, и 

поврзан софтвер за напојување, 

управување, дизајнирање и тестирање на 

овие системи; безжичен дистрибутивен 

систем што се состои од брановодници, 

елипсовидни брановодници, цврсти и 

флексибилни брановодници, и 

елипсовидни брановодни кабли; 

преносливи апарати за читање за радио 

фрекфентна идентификација (RFID), 

имено, RFID читачи; контролни апарати во 

кутии или врамени што се состојат од 

системски електични контролери, логички 

анализатори, и портали монтирани на 

електрични прекинувачки плочки и рамки 

што ги обединуваат и групираат 

податоците да комуницираат со софтвер; 

преносливи комуникациски и енергетски 

модули, имено, модули од интегрирани 

кола за работа на системот за 

комуникакција со податоци во рамките на 

средина од оптички влакна и 

овозможување комуникација преку 

безжична конекција со софтвер и мобилни 

уреди; производи за радио фрекфентна 

индентификација (RFID), имено, етикети 

во вид на ознаки за радио фрекфентна 

идентификација, RFID читачи, и рачни 

RFID читачи, апарати за мониторинг, 

мерење, тестирање, и контролирање 

електрични сигнали; софтвер за 

компјутерски системи за обработка на 

комуникациски сигнали поврзани со 

геолокациски уреди, телекомуникациска 

опрема и системи за управување и 

контролирање од оддалечени локации и 

оценување безжичен пренос  на глас и 

податоци; софтвер за употреба во 

дизајнирање, инсталирање, работење, 

оптимизирање и одржување 

телекомуникациска опрема; апарати за 

пренос на податоци во областа на 

телекомуникациски пренос; апарати за 

дигитален оптички пренос за пренос на 

телекомуникациски податоци; апарати за 

пренос на звук и слики; оптичка 

електронска комуникациска опрема, 

имено, оптички засилувачи, оптички 

предаватели, оптички електронски 

компоненти во вид на оптички кабли, 

оптички линкови на податоци, и оптички 

примопредаватели; апарати за обработка 
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на податоци од полето на 

телекомуникациски пренос; компјутери за 

употреба во полето на телекомуникациски 

пренос; компјутерски софтвер за 

управување, мониторинг, визуализација и 

оптимизирање инфраструктура за центар 

за податоци и неговите перформанси и за 

централизирана контрола и управување 

на компјутерски и мрежни уреди 

дистрибуирани преку организацијата која 

обезбедува услуги за вмрежување и 

складирање; разделници на сигнали, 

вклучително разделници на сигнал од 

оптички влакна; оптички спојки 

вклучително оптички спојки за надворешни 

сандачиња; разделници на РФ сигнал, 

завршетоци во вид на електрични 

завршувачи, и атенуатори за електричен 

сигнал; оптички филтри и електронски 

комбинатори за конектирање антена и 

приемници; мултиплексори; засилувачи 

што се монтираат на кула; засилувачи за 

подобрување на сигнал, блокови за 

електрични завршетоци; производи за 

кондиционирање РФ за места со станици 

на отворено, имено, радио-фрекфентно 

контролирани предаватели; 

дистрибутивни куќишта, имено, 

електрични дистрибутивни кутии; куќишта 

за бакарни сплетки, имено, сплетки за 

електрични преносни линии; куќишта за 

сплетки од влакна, имено сплетки за 

преносни линии од оптички влакна; FTTA 

куќишта, имено разводни кутии; FTTA 

полици, имено монтажни полици за 

разводни кутии за оптички влакна; касети 

и панели од влакна, имено контролни 

панели од оптички влакна за поврзување 

повеќе податочни уреди и уреди со 

оптички влакна; бакарни панели и касети, 

имено бакарни контролни панели за 

телекомуникациски сигнал за поврзување 

повеќе податочни и електрични уреди; 

монтажни полици и кабинети за 

телекомуникациски хардвер; фибер-

оптички монтажни полици и панели за 

телекомуникациски хардвер; 

телекомуникациски фибер оптички и 

бакарни телекомуникациски контролни 

преспојувачки панели за сместување 

телекомуникациски кабли со конектори; 

куќишта за батерии за сместување 

помошни батерии; метални кабинети 

специјално прилагодени  за заштита на 

телекомуникациска опрема во вид на 

уреди за напојување и електронска 

опрема за телекомуникациски системи; 

DC-DC напонски конвертори за употреба 

со разводни панели во комуникациски и 

податочни инфраструктурни мрежни 

системи; конвертери за напојување за 

употреба со антени и примотредаватели; 

телекомуникациски апарати и 

инструменти, имено, механички споеви за 

оптички или телекомуникациски преносни 

линии, спојници за кој не е потребен алат 

за оптички или телекомуникациски 

преносни линии, модуларно изградени 

оптички или електрични завршни блокови, 

хардвер за уредување влакна во вид на 

канали за оптички кабли, фибер оптички 

дистрибутивни рамки, имено, фибер 

оптички дистрибутивни кутии; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и 

контролирање електрични или оптички 

сигнали, имено, телекомуникациска 

опрема во вид на затворачи за сплетки од 

оптички влакна, куќишта за сплетки од 

оптички влакна или телекомуникациски 

кабли, дистрибутивни кутии за сплетки од 

оптички влакна и телекомуникациски 

кабли, хардвер за уредување влакна во 

вид на канали за кабли од оптички влакна, 

дистрибутивни врамени куќишта за фибер 
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оптички и телекомуникациски кабли, 

конектори за фибер оптички или 

телекомуникациски кабли, приклучоци за 

фибер оптички или телекомуникациски 

кабли, адаптери за фибер оптички или 

телекомуникациски кабли, споеви од 

оптички влакна за оптички преносни 

линии, фиоки за споеви на оптички влакна 

во вид на затворачи за сплетки од оптички 

влакна, и касети за сплетки од оптички 

влакна; кошници за складирање влакна, 

имено монтажни рафтови за 

телекомуникациски хардвер; кабелски и 

жични предни плочи, имено, 

телекоминикациски кабелски предни плочи 

за телекомуникациски кабли и жици, 

површинско монтажни електрични 

дистрибутивни кабинети, и ѕидни 

прекинувачи  

 

(111)  28293  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/155 (220)  05/02/2019 

(181)  05/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги Кодинг Горска дооел Скопје 

ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, MK 

(740)  Адвокат Симона Костадинова ул. 

Шар Планина бр. 4, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода и сода вода  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

маркетинг; за дистрибуција и продажба на 

вода  

 

(111)  28284  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/157 (220)  06/02/2019 

(181)  06/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-

извоз Скопје ул. Востаничка бр. 46 б, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите 

класи, печатени работи, книговезнички 

материјал, печатарски букви, клишиња, 

печатени изданија, печатарски производи, 

брошури, фотографии, известувања, 

книги, нацрти, магазини  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); бизниз менаџмент кај 

уметничките професии; демонстрација на 

производи, барање спонзорства; 

вработување персонал, информации за 

дејноста, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 
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администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; on-line рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат 

на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекламни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советувања за организирање од 

областа на архитектурата и ентериерите; 

советување за бизнис работење и 

организација; телевизиско рекламирање; 

уметнички професии (бизнис менаџмент 

кај уметничките професии)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; услуги за 

продукција на радио и телевизиски 

програми, забавни програми. шоу 

програми (продукција на шоу програми); 

резервирање места за шоу програми; 

организирање шоу програми [импресарио 

услуги]; електронско издаваштво, забава 

(планирање на забава), информации за 

образовни и забавни настани, 

известување за забави, звучни записи 

(изнајмување звучни записи), 

конференции (организирање и водење 

конференции), он-лајн публикување 

електронски книги и списанија, 

обезбедување на електронски он-лајн 

публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, организирање 

и водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред 

јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за 

културни или образаовни цели), пишување 

текстови што не се рекламни, 

подготвување и 

емтиување на вести, преведување, 

публикации и дистрибуција на печатени 

медиуми и снимки, приредби (одржување 

приредби), разговори (организирање и 

водење на разговорите), разонода, 

текстови (пишување текстови) што не се 

рекламни текстови, продавање на билети, 

услуги на репортери, услуги на пишување 

сценарија, телевизиски програми 

(продукција на радио и телевизиски 

програми), услуги на фотографија, 

фотографски репортажи, конгреси 

(организирање и водење на конгреси), 

конференции (организирање и водење на 

конференции), ноќни клубови  

 

(111)  28300  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/158 (220)  06/02/2019 

(181)  06/02/2029 
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(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за графички услуги и 

трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите 

класи, печатени работи, книговезнички 

материјал, печатарски букви, клишиња, 

печатени изданија, печатарски производи, 

брошури, фотографии, известувања, 

книги, нацрти, магазини  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); демонстрација на 

производи, барање спонзорства; 

вработување персонал, информации за 

дејноста, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), маркетинг 

услуги, изложби (организирање на 

изложби) во комерцијални и рекламни 

цели, изнајмување рекламен простор, 

информации, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), on-line рекламирање 

по пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, објавување рекламни 

текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, пропагандни дејности, 

проучување на пазарот /маркетинг/, 

рекламирање по пат на радио 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, ширење 

на рекламни огласи и рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени 

материјали, примероци), обработка на 

текстови, советување за бизнис работење 

и организација; телевизиско рекламирање  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности; академии; 

академии за програмирање; организирање 

и водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, електронско издаваштво, 

забава (планирање на забава), 

информации за образовни и забавни 

настани, конференции (организирање и 

водење конференции), конгреси 

(организирање и водење на конгреси), он-

лајн публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски 

он-лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, пишување 

текстови што не се рекламни, 

преведување, публикации и дистрибуција 

на печатени медиуми и снимки, разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(111)  28303  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/159 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 
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(732)  Производно услужно трговско 

друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт 

бр. 21, општина Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  тастатури, звучници, слушалки за 

компјутер и мобилен, полначи за мобилен 

и таблет, преносни полначи за мобилни и 

таблети, таблети, куќишта, глувци, 

подлоги за глувци  

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало на тастатури, звучници, слушалки за 

компјутер и мобилен, полначи за мобилен 

и таблет, преносни полначи за мобилни и 

таблети, таблети, куќишта, глувци,

 подлоги за глувци  

 

(111)  28301  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/160 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Производно услужно трговско 

друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт 

бр. 21, општина Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  тастатури, звучници, слушалки за 

компјутер и мобилен, полначи за мобилен 

и таблет, преносни полначи за мобилни и 

таблети, таблети, куќишта, глувци, 

подлоги за глувци  

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало на тастатури, звучници, слушалки за 

компјутер и мобилен, полначи за мобилен 

и таблет, преносни полначи за мобилни и 

таблети, таблети, куќишта, глувци,

 подлоги за глувци  

 

(111)  28305  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/161 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Производно услужно трговско 

друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. Франклин Рузвелт 

бр. 21, општина Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  тастатури, звучници, слушалки за 

компјутер и мобилен, полначи за мобилен 

и таблет, преносни полначи за мобилни и 

таблети, таблети, куќишта, глувци, 

подлоги за глувци  

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало на тастатури, звучници, слушалки за 

компјутер и мобилен, полначи за мобилен 

и таблет, преносни полначи за мобилни и 

таблети, таблети, куќишта, глувци,

 подлоги за глувци  
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(111)  28308  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/162 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka-shi, Osaka 544-8666, JP 

(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  лосиони за после бричење; 

препарати за освежување на воздух; 

балзами, освен за медицински цели; маски 

за убавина; козметички препарати за 

трепки; козметички препарати за нега на 

кожа; козметика; есенцијални масла; 

лосиони за коса; сјаеви за усни; кармини; 

препарати за шминка; препарати за 

отстранување шминка; парфеми; 

шампони; препарати за бричење; креми за 

белеење на кожата; сапун; препарати за 

сончање; козметички колекции; 

антиперспиранти [прибор за лична 

хигиена]; дезодоранси за луѓе или за 

животни  

 

(111)  28286  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/163 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  TMD Friction Services GmbH 

Schlebuscher Str. 99 51381 Leverkusen, 

DE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

DON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност за сопирачки, хидраулична 

течност за сопирачки и куплунг системи  

кл. 4  масти, графит за подмачкување, 

масла за индустриска употреба, масла за 

подмачкување, индустриски масла, траен 

лубрикант за системи на сопирачки  

кл. 12  плочки за сопирачки, сегменти за 

сопирачки, дискови за сопирачки, 

сопирачки барабани, индикатори за 

абење, сет нитни, хидраулични единици за 

инсталации на сопирачки, особено 

цилиндри за главни сопирачки, цилиндри 

за тркала, шепи за сопирачки, инсталации 

за сопирање; црева за сопирачки; 

засилувачи за сопирачки; сите претходно 

спомнати производи за копнени возила  

 

(111)  28309  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/168 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, сина, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  
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(111)  28310  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/169 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  28311  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/170 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  28312  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/171 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  28313  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/172 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  28314  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/173 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп ул. 

„Леце Котески“ бр. 23, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолта, портокалова, црвена, 

зелена, црна, темно сина, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  супи  

 

(111)  28315  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/176 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, промет 

и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО 

Скопје Бул. Партизански одреди бр. 1/2-

3, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Колемишевски 

и партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, златна и светло сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални руди  

кл. 37  ископување руда  

кл. 42  геолошки испитувања;геолошки 

истражувања;геолошки истражувања на 

терен  

 

(111)  28344  (151)  20/02/2020 

(210)  TM  2019/177 (220)  08/02/2019 

(181)  08/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри, играчки и украси за елка  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 
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мало на облека, обувки, капи, игри и 

играчки и украси за елка  

 

(111)  28316  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/178 (220)  08/02/2019 

(181)  08/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  САШО ГРОЗДАНОВСКИ Бул. Јане 

Сандански бр. 64/3-20, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; 

едукативен консалтинг  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(111)  28319  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/179 (220)  08/02/2019 

(181)  08/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšič ul.Njegoševa br. 18, Nikšič, 

ME 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, стаут пиво (stout), светло пиво 

(lager), портер пиво (porter), але пиво (ale)  

 

(111)  28317  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/180 (220)  11/02/2019 

(181)  11/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ул. 5-та 

Партиска Конференција бб, 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  28320  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/181 (220)  11/02/2019 

(181)  11/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ул. 5-та 

Париска Конференција бб , 2000, Штип, 

MK 

(540)  
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(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  28343  (151)  20/02/2020 

(210)  TM  2019/183 (220)  11/02/2019 

(181)  11/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ГАЛАФАРМ дооел ул. 51, бр. 23 

Стопански двор - Волково, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

CANABIGAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, диететика  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: козметички и фармацевтски 

производи  

 

(111)  28322  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/191 (220)  11/02/2019 

(181)  11/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ДТПУТУ Македонија Травел дооел 

ул. Орце Николов 109/1/3, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  виолетова, сина, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  посредување за превоз; патнички 

транспорт; превезување патници; превоз 

со автомобили; придружување патници; 

разгледувања културни знаменитости и 

обиколки [туризам]; резервации за 

патувања; резервации за превоз; 

резервирање места за патувања; услуги 

на заедничко користење автомобил; 

организирање патувања; возачки услуги; 

автобуски превоз; железнички превоз; 

изнајмување автомобили за трки; 

изнајмување возила; изнајмување 

навигациски системи; 

изнајмување патнички автобуси; 

изнајмување автомобили; изнајмување 

багажници за возила што се монтираат на 

кров; изнајмување автобуси 

  

кл. 43  резервирање за привремено 

сместување; резервирање хотели; 

резервирање пансиони  

 

(111)  28321  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/192 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation having a place of 

business at 1 Monster Way, Corona, 

California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MEAN GREEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци; сирупи, концентрати, прашоци и 

додатоци за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(111)  28330  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/193 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Monster Energy Company, a 

Delaware corporation having a place of 

business at 1 Monster Way, Corona, 

California 92879, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

GOLD STRIKE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци; сирупи, концентрати, прашоци и 

додатоци за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(111)  28295  (151)  13/02/2020 

(210)  TM  2019/194 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕЛИВАЛ ДООЕЛ 

Скопје ул. 11 Октомври бр. ББ, Зелен-

пазар локал 555, Скопје, MK 

(740)  Александар Иванов ул. Даме Груев 

бр. 1 - анекс , 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  светилки и апарати за осветлување  

 

(111)  28324  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/199 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ ул. 15ти 

КОРПУС бб, 6000, Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела, сива, жолта, 

портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе; џемови; 

компоти; млеко; масла и масти за јадење; 

путер од кикиритки; путер од какао; 

јаткасто овошје (орев, лешници, бадеми), 

подготвени; кикиритки, преработени; 

семки, подготвени; суво грозје; урми  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 
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производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи; свежо овошје 

и зеленчук; семиња и билки; пивски слад; 

семе од житарици; зрнеста храна; јаткасто 

овошје; лешници; бадеми; кикиритки; 

пченка; овес  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи;водење 

дејност;водење на комерцијални 

работи;рекпамирање;ширење на рекпамен 

материјал, проспекти, печатени 

примероци;рекпамни огласи;објавување 

рекламни текстови;организирање 

дејности;проучување на пазарот 

(маркетинг);комерцијална 

администрација;услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со 

прехранбени продукти  

 

(111)  28339  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/200 (220)  11/02/2019 

(181)  11/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за спроведување на 

оспособување на кандидати за возачи 

АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје 

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 

51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  жолта, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  28333  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/204 (220)  13/02/2019 

(181)  13/02/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, сива и сите нијанси на 

жолто 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури, цигарилос; 

запалки за цигари; запалки за пури; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи одтутун наменети за загревање  

 

(111)  28336  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/334 (220)  15/03/2019 

(181)  15/03/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Здружение на уметност, култура и 

заштита на културно наследство 

РИЗНИЦА Куманово ул. Иго Тричковиќ 

бр. 37/17, Куманово, MK 

(540)  



 

 

301 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(591)  сина, зелена, жолта, портокалова, 

виолетова и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава и културни активности  

 

(111)  28265  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/394 (220)  02/04/2019 

(181)  02/04/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство 

трговија транспорт и услуги ТАРА 

ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Беловиште Гостивар ул. Беловиште бр. 

12, Беловиште, Гостивар, MK 

(540)  

TRAXAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

(111)  28181  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/410 (220)  05/04/2019 

(181)  05/04/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство и 

трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово 

ул. Гоце Делчев бр. 30, Смојмирово, 

Берово, MK 

(740)  Марковски Александар ул. Моша 

Пијаде 1/б, Берово 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  ѓубриво; органско ѓубриво за 

земјоделство, градинарство и шумарство  

кл. 16  пластични материјали за пакување  

кл. 35  услуги на продажба, рекламирање, 

трговија на големо и мало со ѓубриво  

кл. 44  земјоделски, градинарски и шумски 

услуги; градинарски услуги поврзани со 

одгледување растенија; хортикултура  

 

(111)  28323  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/560 (220)  06/05/2019 

(181)  06/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

TRIOCARD 

(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, 
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вештачки, екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

 

(111)  28325  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/561 (220)  06/05/2019 

(181)  06/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

EXPERGO 

(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  

 

(111)  28326  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/562 (220)  06/05/2019 

(181)  06/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

ALBADOL 

(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  

 

(111)  28327  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/563 (220)  06/05/2019 

(181)  06/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  N.P.T. Trepharm Магистрала 

Приштина-Пеќ, КОСОВО ПОЛЕ, Голема 

Слатина, Косово, XX 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DOLOHOT 

(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  

 

(111)  28306  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/622 (220)  10/05/2019 

(181)  10/05/2029 
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(450)  29/02/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сива и минт 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  жестоки пијалоци, мешани 

алкохолни пијалоци, мешани пијалоци кои 

содржат жестоки пијалоци  

 

(111)  28342  (151)  21/02/2020 

(210)  TM  2019/624 (220)  10/05/2019 

(181)  10/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, , 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

ZANIDA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи наменети 

за лечење на епилепсија  

 

(111)  28217  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/633 (220)  14/05/2019 

(181)  14/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ЕВН Македонија, Акционерско 

друштво за снабдување со електрична 

енергија Скопје ул. "11-ти Октомври" бр. 

9, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  28302  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/636 (220)  14/05/2019 

(181)  14/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС ул. 

"5-та Партиска Конференција" бб, 2000, 

Штип, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 
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канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  28204  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/638 (220)  14/05/2019 

(181)  14/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за маркетинг и услуги 

АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 4А, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  уметнички професии (бизнис 

менаџмент кај уметнички професии), 

рекламирање, компјутерско рекламирање 

преку интернет  

 

(111)  28205  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/639 (220)  14/05/2019 

(181)  14/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за маркетинг и услуги 

АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје ул. 

Аминта Трети бр. 4А, Скопје, MK 

(740)  СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 41  организирање шоу програми 

[импресарио услуги], шоу програми 

(продукција на шоу програми)  

 

(111)  28328  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/646 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, зелена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  
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(111)  28329  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/647 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, виолетова, жолта, 

портокалова, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28331  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/648 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, портокалова, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28332  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/649 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, зелена, жолта, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  
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(111)  28334  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/650 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, зелена, жолта, 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови  

 

(111)  28218  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/653 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр. 158, Скопје, MK 

(740)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

ChikChak 

(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  

 

(111)  28304  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/656 (220)  16/05/2019 

(181)  16/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  JU XUELIANG Hubei, CN 

(740)  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, златно жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

 

(111)  28291  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/659 (220)  16/05/2019 

(181)  16/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА ул. Иван 

Аговски бр. 7, Скопје, MK 

(540)  
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(591)  црна, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  спортски и културни активности  

 

(111)  28219  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/666 (220)  16/05/2019 

(181)  16/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за издаваштво и 

маркетинг АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ 

МОБИЛИТИ ДОО Скопје ул. Митрополит 

Теодосиј Гологанов бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија  

кл. 41  објавување на текстови, со 

исклучок на рекламни текстови  

 

(111)  28220  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/669 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, виолетова, сива, црна, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28221  (151)  04/02/2020 

(210)  TM  2019/671 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  



 

 

308 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, црна,  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28222  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/672 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, црна, сива, црвена, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28224  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/673 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, црна, сива,  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28225  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/674 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 
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Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, црна, сива, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28226  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/675 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, црна, сива,  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28345  (151)  21/02/2020 

(210)  TM  2019/680 (220)  20/05/2019 

(181)  20/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(300)  33501  21/11/2018  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington DE 19808-1674, 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)  

SLOW CURED 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 
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луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури, цигарилос; 

запалки за цигари; запалки за пури; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи одтутун наменети за загревање  

 

(111)  28307  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/689 (220)  22/05/2019 

(181)  22/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Здружение на сопственици на 

деловен простор Луна Бизнис ул. 

Партизански Одреди бр. 15А, MK 

(740)  Зоран Најдовски ул. Пресека 15Б, 

Скопје 

(540)  

LUNA BIZNIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање  

кл. 37  одржување на заеднички деловни 

простории  

 

(111)  28195  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/736 (220)  31/05/2019 

(181)  31/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  АД Д-Р ПАНОВСКИ – СКОПЈЕ 

Скупи 3 бр. 55, Скопје, MK 

(540)  

TAVIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  лекови, имено антивирусни лекови  

 

(111)  28206  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/737 (220)  31/05/2019 

(181)  31/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за угостителство, 

трговија и услуги МЕД-Пулс Сервис 

ДООЕЛ Скопје ул."Бледски договор" бр. 

8, Карпош, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  амбалажа за шишиња од хартија 

или картон; брошури; весници; 

канцелариски 

материјали; кутии од хартија или картон  

кл. 29  масло од лен за кујнска употреба  

кл. 39  пакување стоки  

кл. 43  кафетерии [експрес ресторани]; 

ресторани со самопослужување; 

ресторани; 

служење храна и пијалаци; снек-барови  

 

(111)  28196  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/739 (220)  31/05/2019 

(181)  31/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги ДД - 

КОМ ДООЕЛ бул. 3-та Македонска б 

33/1-4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, таблет-компјутери, 

лаптоп компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски мемории, компјутерски 

тастатури, компјутерски програми, 

снимени, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски софтвер, снимен, монитори 
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[компјутерски хардвер], навлаки за таблет 

компјутери, дискетни единици за 

компјутери, компјутерски програми за 

играње, подлоги за компјутерски глувчиња, 

компјутерски оперативни програми, 

снимени, 

печатачи за употреба со компјутери, точки 

на поврзување на компјутери, елементи со 

магнетска лента за компјутери, 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци], батерии електрични, 

видеокамери, електрични адаптери, 

звучници, кабли, електрични,кертриџи, 

компакт дискови, конектори, мобилни 

телефони, модеми, скенери, слушалки, 

соларни батерии, торби за лаптоп, 

фотокопири, читачи за бар кодови  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 37  компјутерски хардвер 

(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер)  

кл. 42  изнајмување на компјутери  

 

(111)  28198  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/740 (220)  31/05/2019 

(181)  31/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги ДД - 

КОМ ДООЕЛ бул. 3-та Македонска б 

33/1-4, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за дизајн на страници, за 

рекламни цели  

кл. 42  хостирање сервери, регистрација 

на домени, закуп на имиња на интернет 

домени, 

давање простор за веб (интернет) 

страници, изнајмување веб [интернет] 

сервери, 

советување за правење веб страници, 

креирање и одржување веб интернет 

страници за други  

 

(111)  28199  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/741 (220)  31/05/2019 

(181)  31/05/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги ДД - 

СТОРЕ ДООЕЛ Фрањо Клуз 12/1-4, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светла зелена, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, таблет-компјутери, 

лаптоп компјутери, компјутерски хардвер, 

компјутерски мемории, компјутерски 

тастатури, компјутерски програми, 

снимени, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски софтвер, снимен, монитори 

[компјутерски хардвер], навлаки за таблет 

компјутери, дискетни единици за 

компјутери, компјутерски програми за 

играње, подлоги за компјутерски глувчиња, 

компјутерски оперативни програми, 

снимени, 

печатачи за употреба со компјутери, точки 

на поврзување на компјутери, елементи со 

магнетска лента за компјутери, 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци], батерии електрични, 

видеокамери, електрични адаптери, 

звучници, кабли, електрични, кертриџи, 

компакт дискови, конектори, мобилни 

телефони, модеми, скенери, слушалки, 

соларни батерии, торби за лаптоп, 

фотокопири, читачи за бар кодови  

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 
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купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 37  компјутерски хардвер 

(инсталирање, одржување и поправање на 

компјутерски хардвер)  

кл. 42  изнајмување на компјутери  

 

(111)  28229  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/742 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ЕНЕРГОСИСТЕМ ДОО Булевар 

СРБИЈА бр.2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  радијатори (греење);радијатори за 

централно греење, уреди и апарати за 

климатизација, апарати за греење, котли 

за грење, резервоари за вода под 

притисок  

 

(111)  28231  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/744 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Neogen Corporation 620 Lesher 

Place, Lansing, Michigan 48912, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

NEOGEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  дијагностичка опрема што содржи 

биолошки или хемиски реагенси за 

откривање на микроорганизми или 

хемикалии во различни средини  

кл. 9  инструменти во вид на симулатори 

на лента со преса, монитори, сензори и 

мерачи за откривање на хемикалии, 

микроорганизми и еколошки услови во 

различни средини; дијагностички апарат, 

имено, читач на латерален проток што 

користи интегриран грејач, оптички снимач 

и софтвер за обработка за брзо 

спроведување на дигитална анализа, 

архивирање, скпадирање на слики 

изработени на уред за тестирање на 

страничен проток што се користи при 

скрининг на храна за микроби, габични 

токсини, алергени и остатоци од лекови во 

храна и животната средина во областа на 

безбедноста на храната; инструменти, 

имено, фотометри, за употреба во 

дијагностички испитувања на биолошки 

примероци; микробиолошка 

инструментација, имено, оптички читачи за 

откривање на микробен раст; научни 

апарати, имено, микробиолошка опрема за 

тестирање што се состои првенствено од 

медиуми за раст и индикатори за боја за 

откривање на бактерии во медицински и 

индустриски примероци  

кл. 10  ветеринарни апарати и опрема, 

имено, пиштол за валање, вакцинатори, 

инјектори, пиштоли за вбризгување и 

болусни пиштоли, како и делови за замена 

и додатоци за истите; апарати за ставање 

на медицинска течност и опрема за 

животни, имено, апарати за ставање на 

лекарства и пиштоли за лекарства, и 

делови за замена, монтирање и додатоци 

за истите; ветеринарна опрема, имено, 

ракавици во должина до рамото за 

употреба при вршење испитувања на 

добиток; ветеринарни специјални уреди, 

имено, заштитни ракавици, престилки, 

ракави, чизми, костуми, комбинезони и 

јакни, кеси за леш и облоги за контејнери; 

ветеринарни хируршки инструменти, 

имено, дентални алатки, копчиња за кила 
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на добиток, скалпели, серумски шишиња, 

шприцеви, држачи за игла, уреди за 

фаќање на добиток и држачи, цевки за 

поправка на ректална кила и лента/цемент 

за држење на заштитни уреди на 

добитокот; ветеринарни шприцеви и 

хиподермични игли  

 

(111)  28232  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/745 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Neogen Corporation 620 Lesher 

Place, Lansing, Michigan 48912, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  медиум за микробиолошки култури; 

родентициди; средства за дезинфекција, 

средства за чистење со дезинфекција, 

санитарни препарати  

 

(111)  28201  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/749 (220)  05/06/2019 

(181)  05/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  PHARMASCIENCE INC 6111 

Royalmount Avenue Suite #100 Montreal, 

Quebec H4P 2T4, CA 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; хигиенски препарати за 

медицинска употреба; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска и 

ветеринарна употреба, храна за бебиња; 

диететски суплементи за луѓе и животни; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  28202  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/750 (220)  05/06/2019 

(181)  05/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  ТП Ервин Дестан Хаџија ДЕСТАН 

гостилница Скопје ул. 106 бр. 4, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бордо, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  секаков вид на месо; ќебапи  

кл. 35  рекламирање; рекламирање преку 

социјални мрежи; рекламирање прку 

интернет; рекламирање преку телевизија; 

рекламирање преку радио; секаков вид на 

рекламирање што не е опфатен со 

горенаведените услуги   

кл. 43  ресторани; служење храна и 

пијалоци; услуги за подготвување храна и 

пијалоци  

 

(111)  28227  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/752 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 
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(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, нијанси на сина, црна, 

розева, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; шампони; парфимерија; 

козметички производи за нега на кожа; 

козметички препарати за бања; бебешки 

марамчиња импрегнирани со средства за 

чистење; влажни марамчиња за чистење; 

влажни марамчиња за козметички цели; 

детска козметика; бебешка пудра; 

стапчиња обложени со памук за 

козметичка употреба; лосиони за 

козметички цели  

кл. 5  медицински чаеви; билни капки; 

додатоци во исхраната; храна за бебиња; 

бебешки пелени; пелени за 

инконтиненција; антибактериски сапуни; 

бактериски средства за медицинска 

употреба; памучни стапчиња за 

медицинска употреба; медицински масла; 

медицински шампони; диететски 

суплементи; фармацевтски производи за 

третман на кожа; фармацевтски производи 

за третман на изгореници  

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи; 

печатени работи, каталози; хартиени ќеси; 

календари; подлоги за повивање; 

рекламен материјал; одредени хартиени 

производи за една употреба  

 

 

(111)  28228  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/753 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, нијанси на сина, црна, 

розева,  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи за нега на 

кожата; влажни марамчиња  

 

(111)  28207  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/754 (220)  03/06/2019 

(181)  03/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company, (a 

Delaware corporation) 300 Park Avenue, 

New York, N. Y. 10022, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PALMOLIVE PURE & 

DELIGHT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожата и телото; 

тврд сапун; течен сапун на раце; гелови и 

креми за туширање; средства за миење на 
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тело; препарати за нега на коса; 

дезодоранси, антиперспиранти и спрејови 

за под пазувите за лична употреба; 

навлажнувачи, лосиони и креми за тело и 

кожа; талк во прав; препарати за бричење; 

козметички препарати за сончање и 

препарати за заштита на кожата од 

ефектите на сонцето; влажни марамчиња 

импрегнирани со раствор за чистење  

 

(111)  28234  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/761 (220)  07/06/2019 

(181)  07/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  АМСМ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗА 

ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО 

Скопје ул. Митрополит Теодосиј 

Гологанов бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

комуникации со телефон  

кл. 39  влечење возила  

 

(111)  28235  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/767 (220)  12/06/2019 

(181)  12/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црна, бела, жолта и нијанси на 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци; вино  

 

(111)  28236  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/768 (220)  12/06/2019 

(181)  12/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје ул. Димо Хаџи Димов бр. 6б, 

1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црна и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  апетисани, јаткасто овошје [орев, 

лешник, бадем], подготвени и сите други 

видови на јаткасти овошја; јаткасти 

производи  

кл. 31  сите видови на јаткасто овошје; 

јаткасти производи  

 

(111)  28237  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/780 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  29/02/2020 
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(732)  Conair Corporation One Cummings 

Point Road, CT 06902 Stamford, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

CONAIR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  пегли за стилизирање, машинки за 

потстрижување и тримери  

кл. 11  фенови за коса  

 

(111)  28341  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/787 (220)  18/06/2019 

(181)  18/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Расположение Осум ДООЕЛ 

Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. ГТЦ 

6/10, 1480, Гевгелија, MK 

(740)  Расположение Осум ДООЕЛ ул. 

Франклин Рузвелт 51А-3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  изнајмување на апартмани за 

краток или подолг престој  

 

(111)  28208  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/788 (220)  17/06/2019 

(181)  17/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Diageo North America, Inc 801 Main 

Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BULLEIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци, освен пива  

 

(111)  28209  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/796 (220)  19/06/2019 

(181)  19/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул.Сава 

Михајлов бр.10, број 6, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  розева, црна 

(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 

скпадирање 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 облека за 

апсорбирање пот; костуми за капења; 

гаќички за капење; пижами  
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(111)  28210  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/797 (220)  19/06/2019 

(181)  19/06/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје ул.Сава 

Михајлов бр.10, број 6, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  розева, црна, бела 

(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 

скпадирање 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 облека за 

апсорбирање пот; костуми за капења; 

гаќички за капење; пижами  

 

(111)  28353  (151)  24/02/2020 

(210)  TM  2019/856 (220)  09/07/2019 

(181)  09/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

TRACTAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за кардио-

васкуларни болести и белодробни болести  

 

(111)  28318  (151)  18/02/2020 

(210)  TM  2019/857 (220)  09/07/2019 

(181)  09/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. 

No.401-410, 4th Floor, Zone B, Building 4, 

Huiye Science and Technology Park, 

Guanguang Road, Tangjia Community, 

Fenghuang Street, Guangming New 

District, Shenzhen, CN 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  ДВД плеери, лаптоп компјутери, 

батерии за полнење, слушалки, 

навигациони инструменти, 

видеорекордери, мобилни телефони, 

камери, апарати за проекција, смартфони 

(паметни телефони), електрични 

инсталации за заштита од кражба, 
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полначи за батерии, компјутерски 

бележници, апарати за бележење 

растојание, надворешни батерии 

(powerbanks), апарати за мрежни 

комуникации  

 

(111)  28352  (151)  21/02/2020 

(210)  TM  2019/913 (220)  30/07/2019 

(181)  30/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 5 

Rupnicu street, Olaine, LV-2114, LV 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

ADAPTOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни 

препарати;санитарни препарати за 

медицински цели;диететска храна и 

супстанции што се користат во 

медицината и ветерината, храна за 

бебиња;диететски суплементи за луѓето и 

животните;фластери, материјали за 

завои;материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли;средства за дезинфекција  

 

(111)  28182  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/915 (220)  30/07/2019 

(181)  30/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Spartan Race, Inc. 234 Congress 

Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  спортска опрема, апарати, машини 

и уреди за кревање тегови, снага, 

атлетика, телесен фитнес, вежбање, 

телесна фитнес кондиција, апарати за 

фискултурна сала и тренирање на телото, 

имено шипки за кревање тегови, ѓуле за 

вежбање, тегови за вежбање, рачни 

тегови, диск тегови, стеги и клешти за 

кревање, тегови за користење на тегови со 

шипки и се продаваат како единици со 

шипки за кревање тегови, креда за 

кревање тегови, садови и штандови за 

употреба за креда за кревање тегови, 

полици за складирање на атлетска 

опрема, јажиња за скокање, ремени за 

кревање тегови, пенасти ваљаци за 

вежбање, песочни вреќи направени од 

неопрен за вежби за телесен фитнес, 

зглобни нараквици за кревање тегови, 

штитници за колена за кревање тегови, 

штитници за лакти за кревање тегови, 

штитници за подколеница и коленица за 

кревање тегови, јажиња за прескокнување, 

јажиња за качување, јажиња за вежбање, 

јажиња за физичка кондиција, шипки за 

дигање на раце, траки за трчање, пенасти 

ваљаци за вежбање на нозе, пенасти 

ваљаци за вежбање на мускули, ѓулиња за 

вежбање, медицински топки, топки за 

удирање, топки за вежбање, тренинг и 

брзина, машини за веслање, статични 

велосипеди, подлоги за абдомен, 

абдоменални тркала, подлоги за машини 

за вежбање, топки за вежбање 

стабилност, топки за вежбање рефлекс, не 

за медицинска употреба, медицински 

топки, топки за балансирање, 

плиометриски кутии, прстени за 

гимнастика, ремени за електрична 

стимулација за зајакнување на мускулите, 

тегови за зглобови, тегови за рачен зглоб, 

ракавици за кревање тегови, ракавици за 
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тренинг, ракавици за вежбање тегови, 

растегливи траки за вежбање, ремени и 

траки поставени на врати или предмети за 

изведување на различни вежби за 

физичка кондиција, траки за отпор, траки 

со рачки за отпор, траки за снага, конуси 

за тренинг на брзина и агилност, скали за 

качување, пречки за тренинг за обука за 

пречки, трки и натпревари, имено, пречки 

за стаза и брзина, стапови за агилност, 

боречки ракавици, перничиња за удирање 

за боречки вештини, штитници за рака за 

атлетска употреба, штитинци за рачен 

зглоб за атлетска употреба, штитници за 

подлактица за атлетска употреба, 

штитници за потколеница за атлетска 

употреба, штитници за колено и рис за 

атлетска употреба, копје за фрлање кое се 

употребува во атлетски натпревари и 

торби специјално прилагодени за спортска 

опрема  

 

(111)  28183  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/916 (220)  30/07/2019 

(181)  30/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Spartan Race, Inc. 234 Congress 

Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека; спортска облека; качкети; 

капи; џемпери; јакни; шалови; долна 

облека;  елеци; спортски панталони; 

спортски кошули; маици; костими за 

капење; спортски обувки; обувки; заштита 

за глава  

 

(111)  28256  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/918 (220)  31/07/2019 

(181)  31/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Public Joint Stock Company 

Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, 

Saint Petersburg, RU 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно портокалова, 

црвена, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

мазива; соединенија за собирање 

прашина со навлажнување и врзување; 

горива и материи за осветлување; свеќи и 

фитили за осветлување  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  28258  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/919 (220)  31/07/2019 

(181)  31/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Public Joint Stock Company 

Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, 

Saint Petersburg, RU 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло портокалова, темно 

портокалова, црвена 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

мазива; соединенија за собирање 

прашина со навлажнување и врзување; 

горива и материи за осветлување; свеќи и 

фитили за осветлување  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  28259  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/920 (220)  31/07/2019 

(181)  31/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Public Joint Stock Company 

Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, 

Saint Petersburg, RU 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

G-Energy 

(591)  светло и темно портокалова, 

црвена, бела, сива, сина, црна 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

мазива; соединенија за собирање 

прашина со навлажнување и врзување; 

горива и материи за осветлување; свеќи и 

фитили за осветлување  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  28260  (151)  12/02/2020 

(210)  TM  2019/921 (220)  31/07/2019 

(181)  31/07/2029 

(450)  29/02/2020 

(732)  Public Joint Stock Company 

Gazprom Neft Ul. Pochtamtskaya, dom 3-

5, liter A, ch. pom. 1N, kab 2401, 190000, 

Saint Petersburg, RU 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло и темно портокалова, 

црвена, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, восок; 

мазива; соединенија за собирање 

прашина со навлажнување и врзување; 

горива и материи за осветлување; свеќи и 

фитили за осветлување  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj
 

(510) (111) 

1 28181 

1 28231 

1 28286 

2 28242 

3 28207 

3 28212 

3 28213 

3 28214 

3 28227 

3 28228 

3 28261 

3 28262 

3 28264 

3 28276 

3 28308 

3 28343 

4 28191 

4 28253 

4 28256 

4 28258 

4 28259 

4 28260 

4 28286 

5 28190 

5 28192 

5 28193 

5 28195 

5 28201 

5 28211 

5 28213 

5 28215 

5 28216 

5 28220 

5 28221 

5 28222 

5 28223 

5 28225 

5 28226 

5 28227 

5 28232 

5 28255 

5 28265 

5 28269 

5 28270 

5 28282 

5 28294 

5 28323 

5 28325 

5 28326 

5 28327 

5 28340 

5 28342 

5 28343 

5 28352 

5 28353 

6 28315 

8 28237 

8 28261 

9 28196 

9 28199 

9 28231 

9 28263 

9 28288 

9 28299 

9 28301 

9 28303 

9 28305 

9 28318 

10 28220 

10 28221 

10 28222 

10 28224 

10 28225 

10 28226 

10 28231 

10 28294 

10 28323 

10 28325 

10 28326 

10 28327 

11 28229 

11 28237 

11 28295 

12 28268 

12 28286 

12 28289 

12 28290 

12 28292 

16 28181 

16 28200 

16 28206 

16 28219 

16 28227 

16 28240 

16 28245 

16 28284 

16 28287 

16 28300 

16 28338 

18 28245 

18 28338 

21 28261 

21 28264 

25 28183 

25 28209 

25 28210 

25 28239 

25 28344 

28 28182 

28 28344 

29 28179 

29 28180 

29 28202 

29 28206 

29 28213 

29 28218 

29 28236 

29 28241 

29 28244 

29 28257 

29 28285 

29 28309 

29 28310 

29 28311 

29 28312 

29 28313 

29 28314 

29 28324 

29 28349 

29 28350 

30 28179 

30 28180 

30 28218 

30 28257 

30 28271 
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30 28272 

30 28273 

30 28274 

30 28280 

30 28281 

30 28283 

30 28285 

30 28347 

30 28349 

30 28350 

30 28351 

31 28179 

31 28180 

31 28236 

31 28244 

31 28257 

31 28277 

31 28285 

31 28324 

31 28349 

32 28238 

32 28243 

32 28246 

32 28247 

32 28248 

32 28249 

32 28250 

32 28251 

32 28252 

32 28267 

32 28285 

32 28293 

32 28319 

32 28321 

32 28328 

32 28329 

32 28330 

32 28331 

32 28332 

32 28334 

32 28349 

33 28208 

33 28235 

33 28304 

33 28306 

33 28349 

34 28184 

34 28185 

34 28186 

34 28187 

34 28188 

34 28189 

34 28230 

34 28266 

34 28275 

34 28287 

34 28333 

34 28335 

34 28345 

34 28346 

34 28348 

35 28181 

35 28191 

35 28194 

35 28196 

35 28197 

35 28198 

35 28199 

35 28200 

35 28202 

35 28203 

35 28204 

35 28205 

35 28209 

35 28210 

35 28217 

35 28240 

35 28244 

35 28254 

35 28263 

35 28271 

35 28272 

35 28273 

35 28274 

35 28277 

35 28278 

35 28279 

35 28280 

35 28281 

35 28284 

35 28287 

35 28293 

35 28296 

35 28300 

35 28301 

35 28302 

35 28303 

35 28305 

35 28307 

35 28316 

35 28317 

35 28320 

35 28324 

35 28335 

35 28337 

35 28338 

35 28343 

35 28344 

36 28197 

36 28203 

36 28233 

36 28254 

36 28263 

36 28278 

36 28279 

37 28191 

37 28194 

37 28196 

37 28199 

37 28217 

37 28254 

37 28256 

37 28258 

37 28259 

37 28260 

37 28307 

37 28315 

38 28194 

38 28234 

38 28298 

38 28302 

38 28317 

38 28320 

39 28203 

39 28206 

39 28209 

39 28210 

39 28217 

39 28234 

39 28277 

39 28322 

39 28335 

41 28200 

41 28205 

41 28219 

41 28240 

41 28284 

41 28291 

41 28297 

41 28300 

41 28302 

41 28316 

41 28317 

41 28320 

41 28335 

41 28336 

41 28339 

42 28196 

42 28198 

42 28199 

42 28217 

42 28263 

42 28315 

42 28316 
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42 28337 

43 28179 

43 28180 

43 28197 

43 28202 

43 28206 

43 28257 

43 28278 

43 28279 

43 28322 

43 28341 

44 28181 

44 28261 

 

 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

(732) носител на правото на трговски марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 

 

(732) (111) (210) 

3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ 28324 MK/T/2019/0199 

Adnan ALNEN & Partners \ Al Durra Food Products 28285 MK/T/2019/0149 

Akciju sabiedriba "OLAINFARM" 28352 MK/T/2019/0913 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 28255 MK/T/2018/1092 

Astellas Deutschland GmbH 28190 MK/T/2019/0052 

Astellas Deutschland GmbH 28192 MK/T/2019/0053 

Balmain S.A. 28276 MK/T/2018/1296 

British American Tobacco (Brands) Inc. 28345 MK/T/2019/0680 

British American Tobacco (Brands) Limited 28185 MK/T/2018/1074 

British American Tobacco (Brands) Limited, 28186 MK/T/2018/1078 

British American Tobacco (Brands) Limited, 28184 MK/T/2018/1096 

British American Tobacco (Brands) Limited, 28187 MK/T/2018/1101 

British American Tobacco (Brands) Limited, 28188 MK/T/2018/1102 

British American Tobacco (Brands) Limited, 28189 MK/T/2018/1103 

CJ Corporation 28296 MK/T/2019/0144 

CJ Corporation 28297 MK/T/2019/0145 

CJ Corporation 28298 MK/T/2019/0146 

CJ Corporation 28299 MK/T/2019/0147 

Colgate-Palmolive Company 28262 MK/T/2018/1310 

Colgate-Palmolive Company 28264 MK/T/2019/0044 

Colgate-Palmolive Company, (a Delaware corporation) 28207 MK/T/2019/0754 

CommScope, Inc. of North Carolina (North Carolina Corporation) 28288 MK/T/2019/0154 

Conair Corporation 28237 MK/T/2019/0780 

DELAMODE GROUP LIMITED 28203 MK/T/2019/0025 

Danish Crown A/S 28257 MK/T/2018/1107 

Deva Holding A.Ş. 28223 MK/T/2019/0046 

Deva Holding A.Ş. 28215 MK/T/2019/0047 

Deva Holding A.Ş. 28216 MK/T/2019/0048 
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Diageo North America, Inc 28208 MK/T/2019/0788 

Financial & Risk Organisation Limited 28263 MK/T/2018/1311 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 28342 MK/T/2019/0624 

Hyundai Motor Comany 28289 MK/T/2018/1297 

Hyundai Motor Company 28290 MK/T/2018/1298 

Hyundai Motor Company 28268 MK/T/2019/0069 

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory 28294 MK/T/2018/1313 

Industrija piva i sokova "Trebjesa" d.o.o. Nikšič 28319 MK/T/2019/0179 

Intercontinental Great Brands LLC 28347 MK/T/2018/1280 

JU XUELIANG 28304 MK/T/2019/0656 

LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. 28213 MK/T/2019/0027 

Lidl Stiftung & Co. KG 28349 MK/T/2018/1285 

Lidl Stiftung & Co. KG 28350 MK/T/2018/1286 

Lidl Stiftung & Co. KG 28351 MK/T/2018/1287 

Lidl Stiftung & Co. KG 28306 MK/T/2019/0622 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 28243 MK/T/2019/0050 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 28321 MK/T/2019/0192 

Monster Energy Company, a Delaware corporation 28330 MK/T/2019/0193 

N.P.T. Trepharm  28323 MK/T/2019/0560 

N.P.T. Trepharm  28325 MK/T/2019/0561 

N.P.T. Trepharm  28326 MK/T/2019/0562 

N.P.T. Trepharm  28327 MK/T/2019/0563 

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S. 28340 MK/T/2018/1292 

Neogen Corporation 28231 MK/T/2019/0744 

Neogen Corporation 28232 MK/T/2019/0745 

PHARMASCIENCE INC 28201 MK/T/2019/0749 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 28242 MK/T/2019/0029 

PayPal Inc 28233 MK/T/2019/0013 

PepsiCo, Inc. 28238 MK/T/2019/0040 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 28353 MK/T/2019/0856 

Philip Morris Brands Sárl 28266 MK/T/2019/0028 

Philip Morris Brands Sárl 28275 MK/T/2019/0043 

Public Joint Stock Company Gazprom Neft 28256 MK/T/2019/0918 

Public Joint Stock Company Gazprom Neft 28258 MK/T/2019/0919 

Public Joint Stock Company Gazprom Neft 28259 MK/T/2019/0920 

Public Joint Stock Company Gazprom Neft 28260 MK/T/2019/0921 

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 28308 MK/T/2019/0162 

Rothmans of Pall Mall Limited 28346 MK/T/2018/1270 

Rothmans of Pall Mall Limited 28348 MK/T/2018/1281 

Rothmans of Pall Mall Limited 28333 MK/T/2019/0204 

SANY BAGS, S.L. 28245 MK/T/2019/0030 
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Sarantis Romania SA 28214 MK/T/2019/0042 

Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd. 28318 MK/T/2019/0857 

Spartan Race, Inc. 28182 MK/T/2019/0915 

Spartan Race, Inc. 28183 MK/T/2019/0916 

TMD Friction Services GmbH 28286 MK/T/2019/0163 

Toyo Tire Corporation 28292 MK/T/2018/0744 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. 28269 MK/T/2019/0054 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. 28282 MK/T/2019/0055 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. 28270 MK/T/2019/0056 

Vistros INTL - F.Z.E 28230 MK/T/2019/0032 

ЃЕОРГИЕВ НИКОЛА 28291 MK/T/2019/0659 

АД Д-Р ПАНОВСКИ - СКОПЈЕ 28195 MK/T/2019/0736 

АМСМ УСЛУГИ СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ 

ДОО Скопје 28234 MK/T/2019/0761 

ГАЛАФАРМ дооел  28343 MK/T/2019/0183 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ 28320 MK/T/2019/0181 

ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ 28179 MK/T/2018/1247 

ДПТУ СТИПИОНА ФУД КОМПАНИ 28180 MK/T/2018/1248 

ДТПУТУ Македонија Травел дооел 28322 MK/T/2019/0191 

Друшво за производство, трговија и услуги ПАКЕТ МАРКЕТ ДОО 

Скопје 28277 MK/T/2018/1307 

Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 28300 MK/T/2019/0158 

Друштво за издаваштво и маркетинг АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ 

МОБИЛИТИ ДОО Скопје 28219 MK/T/2019/0666 

Друштво за маркетинг и услуги АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје 28204 MK/T/2019/0638 

Друштво за маркетинг и услуги АЛТЕР ПАНДА 2019 ДОО Скопје 28205 MK/T/2019/0639 

Друштво за монтажа и реконструкција на телефонски и сигнални 

линии, уреди и постројки ТЕЛЕФОНМОНТАЖА-КОМЕРЦ АД Скопје 28194 MK/T/2018/1073 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 28193 MK/T/2018/1130 

Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС 

ДОО Скопје 28211 MK/T/2018/1131 

Друштво за производство и трговија Видановски Златко БЕЛИ 

МОСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ  28244 MK/T/2019/0059 

Друштво за производство и трговија ГРИН ЛАЈФ ДОО Смојмирово 28181 MK/T/2019/0410 

Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО 

ДОО увоз-извоз Скопје 28241 MK/T/2019/0001 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 28274 MK/T/2019/0014 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 28273 MK/T/2019/0015 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 28271 MK/T/2019/0016 
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производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 28272 MK/T/2019/0017 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 28280 MK/T/2019/0018 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 28281 MK/T/2019/0020 

Друштво за производство трговија и услуги ЕКО ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 28253 MK/T/2018/1087 

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар 28265 MK/T/2019/0394 

Друштво за производство, промет и услуги ЕУРОМАКС 

РЕСОУРЦЕС ДОО Скопје 28315 MK/T/2019/0176 

Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел 

Скопје 28293 MK/T/2019/0155 

Друштво за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз 

ДООЕЛ  Скопје 28191 MK/T/2018/1132 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 28209 MK/T/2019/0796 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 28210 MK/T/2019/0797 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИВАЛ ДООЕЛ Скопје 28295 MK/T/2019/0194 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО 

експорт-импорт Скопје 28254 MK/T/2018/1089 

Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-

извоз Скопје 28284 MK/T/2019/0157 

Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 28239 MK/T/2019/0049 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28251 MK/T/2018/1112 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28250 MK/T/2018/1113 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28249 MK/T/2018/1114 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28248 MK/T/2018/1115 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28247 MK/T/2018/1116 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28246 MK/T/2018/1117 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28252 MK/T/2018/1118 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28267 MK/T/2018/1127 
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Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28328 MK/T/2019/0646 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28329 MK/T/2019/0647 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28331 MK/T/2019/0648 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28332 MK/T/2019/0649 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28334 MK/T/2019/0650 

Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 28200 MK/T/2019/0033 

Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи 

АВТО ШКОЛА МОБИЛИТИ ДОО Скопје 28339 MK/T/2019/0200 

Друштво за трговија и услуги Гари Компани дооел експорт-импорт 

Скопје 28344 MK/T/2019/0177 

Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ  28196 MK/T/2019/0739 

Друштво за трговија и услуги ДД - КОМ ДООЕЛ  28198 MK/T/2019/0740 

Друштво за трговија и услуги ДД - СТОРЕ ДООЕЛ  28199 MK/T/2019/0741 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје 28235 MK/T/2019/0767 

Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз 

Скопје 28236 MK/T/2019/0768 

Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ 

ДОО Скопје 28278 MK/T/2019/0034 

Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ 

ДОО Скопје 28197 MK/T/2019/0035 

Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ 

ДОО Скопје 28279 MK/T/2019/0036 

Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕД-Пулс Сервис 

ДООЕЛ Скопје 28206 MK/T/2019/0737 

ЕВН Македонија, Акционерско друштво за снабдување со 

електрична енергија Скопје 28217 MK/T/2019/0633 

ЕНЕРГОСИСТЕМ ДОО 28229 MK/T/2019/0742 

Здружение на сопственици на деловен простор Луна Бизнис 28307 MK/T/2019/0689 

Здружение на уметност, култура и заштита на културно наследство 

РИЗНИЦА Куманово 28336 MK/T/2019/0334 

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО 28240 MK/T/2018/1321 

МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС 28302 MK/T/2019/0636 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 28218 MK/T/2019/0653 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28309 MK/T/2019/0168 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28310 MK/T/2019/0169 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28311 MK/T/2019/0170 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28312 MK/T/2019/0171 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28313 MK/T/2019/0172 



 

 

328 

 

Трговски марки Гласник Бр.2/2020 - 29/02/2020 
 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28314 MK/T/2019/0173 

Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28303 MK/T/2019/0159 

Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28301 MK/T/2019/0160 

Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28305 MK/T/2019/0161 

Расположение Осум ДООЕЛ Гевгелија 28341 MK/T/2019/0787 

САШО ГРОЗДАНОВСКИ 28316 MK/T/2019/0178 

Салон за убавина НАТУРАЛ КООЗМЕТК ДООЕЛ Скопје 28261 MK/T/2018/1088 

Сегментс Ресеарцх ДООЕЛ Скопје 28337 MK/T/2018/0857 

ТД ХЕРБИ ДООЕЛ 28338 MK/T/2019/0141 

ТП Ервин Дестан Хаџија ДЕСТАН гостилница Скопје 28202 MK/T/2019/0750 

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 28317 MK/T/2019/0180 

ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28335 MK/T/2019/0152 

ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28287 MK/T/2019/0153 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28212 MK/T/2018/1079 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28220 MK/T/2019/0669 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28221 MK/T/2019/0671 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28222 MK/T/2019/0672 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28224 MK/T/2019/0673 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28225 MK/T/2019/0674 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28226 MK/T/2019/0675 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28227 MK/T/2019/0752 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28228 MK/T/2019/0753 

„ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп 28283 MK/T/2018/1308 
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ПРЕНОС 

 

 

(111) 5554 

(732) New Wave Mode AB Åkarevägen 18, 

Se-455 97, Dingle, SE 

 

(111) 9241 

(732) STMicroelectronics International 

N.V. Schiphol Boulevard 265, 1118 BH 

Schiphol , NL 

 

(111) 8709 

(732) Texet AB Box 5004, SE-194 05 

Upplands Väsby, SE 

 

(111) 10985 

(732) Finca La Celia S.A. Montevideo 1012, 

piso 2° "C", Ciudad de Buenos Aires, AR 

 

(111) 10986 

(732) Finca La Celia S.A. Montevideo 1012, 

piso 2° "C", Ciudad de Buenos Aires, AR 

 

(111) 11839 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 11524 

(732) Brown-Forman Distillery, Inc. a 

Delaware corporation 2921 Dixie Highway, 

Shively, Kentucky 40216, US 

 

(111) 12313 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 18026 

(732) Old Navy (ITM) Inc., 550 Terry A. 

Francois Blvd. San Francisco, California, 

94158, US 

 

(111) 18795 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 19442 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 19457 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 19445 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 19446 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 19447 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 19444 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 
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(111) 23627 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20792 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20793 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20794 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21132 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20795 

(732) SIAK PTE LTD 

531 Upper Cross Street #03-15 Hong Lim 

Complex, Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21133 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21134 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21141 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20796 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20797 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20798 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20799 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21145 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20800 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 20405 

(732) Twentieth Century Fox Film 

Corporation 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US 

 

(111) 20406 

(732) Twentieth Century Fox Film 

Corporation 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California 90035, US 
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(111) 21260 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21235 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 21261 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 24778 

(732) Адвокат Анита Бегова ул. Никола 

Тримпаре број 39-1, Скопје, MK 

 

(111) 25491 

(732) CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via 

Carlos III, n°. 98-7a , 08028, BARCELONA, 

ES 

 

 

 

 

 

ПРЕНОС (Претходен носител) 

 

 

(111) 23463 

(732) Valeant Pharmaceuticals Luxembourg 

S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 

Luxembourg, LU 

 

(111) 23463 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, 

LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19850, US 

 

(111) 23463 

(732) Valeant Holdings Ireland, Luxembourg 

Branch 3013 Lake Drive, City West Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 23463 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, 

LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19850, US 

 

(111) 23463 

(732) Valeant Holdings Ireland 3013 Lake 

Drive, City West Business Campus, Dublin 

24, IE 

 

(111) 23463 

(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55,  

2750 Ballerup, DK 
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ПРОМЕНИ 

 
(111) 756 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 3116 

(732) Liebel-Flarsheim Company LLC 1034 

S. Brentwood Blvd., Suite 800, Richmond 

Heights, MO 63117, US 

 

(111) 2521 

(732) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 W. 

Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, 

US 

 

(111) 3015 

(732) Pennzoil-Quaker State Company 150 

N.Dairy Ashford, E0338F, Houston, TX 

77079, US 

 

(111) 5554 

(732) NEW Wave Group AB 

Kungsportsavenyen 10, SE-411 36, 

Göteborg, SE 

 

(111) 4153 

(732) American Sporting Goods 

Corporation 1407 Broadway, 38th Floor, 

New York, New York, 10018, US 

 

(111) 4228 

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 

Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi, 

Shizuoka-ken, JP 

 

(111) 4230 

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 

Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi, 

Shizuoka-ken, JP 

 

(111) 4231 

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 

Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi, 

Shizuoka-ken, JP 

 

(111) 2697 

(732) Bach Fower Remedies Limited 

Nelson House, 83 Parkside, Wimbledon, 

London SW19 5LP, GB 

 

(111) 4553 

(732) Bach Fower Remedies Limited 

Nelson House, 83 Parkside, Wimbledon, 

London SW19 5LP, GB 

 

(111) 4667 

(732) Advance Magazine Publishers Inc. 

One World Trade Center, New York, NY 

10007, US 

 

(111) 4668 

(732) Advance Magazine Publishers Inc. 

One World Trade Center, New York, NY 

10007, US 

 

(111) 4669 

(732) Advance Magazine Publishers Inc. 

One World Trade Center, New York, NY 

10007, US 

 

(111) 2409 

(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT 1-

5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les 

Moulineaux, FR 

 

(111) 4735 

(732) Libby's Brand Holding Limited Road 

Town, Tortola, VG 

 

(111) 2919 
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(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo 

Mesto, SI 

 

(111) 6800 

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 

Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR 

 

(111) 6801 

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 

Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR 

 

(111) 6875 

(732) GOODY'S Societe Anonyme of 

Catering Services (скратен назив -

GOODY'S S.A.) 

Athens Internatonal Airport EL. Venizelos, 

14B Building, 19019 Spata, GR 

 

(111) 9241 

(732) STMicroelectronics International 

N.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol 

Boulevard 265, NL-1118 BH Schiphol 

Amsterdam, NL 

 

(111) 8148 

(732) JAN BECHER Karlovarska 

Becherovka T.G. Masaryka 282/57, 360 01 

Karlovy Vary, CZ 

 

(111) 8762 

(732) PINAR SÜT MAMÜLLERI SANAYII 

ANONIM ŞIRKETI Kemalpaşa Asfalti, No:1, 

Pinarbaşi, 35060, Izmir, TR 

 

(111) 8572 

(732) Danisco US Inc. 925 Page Mill Road, 

Palo Alto, Callifornia 94304, US 

 

(111) 8571 

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb,, 26300, Vršac, RS 

 

(111) 8571 

(732) HEMOFARM KONCERN 

AKCIONARSKO DRUSTVO Farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put, 

Vršac, RS 

 

(111) 8566 

(732) Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round 

Rock, Texas, US 

 

(111) 8569 

(732) Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round 

Rock, Texas, US 

 

(111) 9477 

(732) Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round 

Rock, Texas, US 

 

(111) 8564 

(732) Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round 

Rock, Texas, US 

 

(111) 9478 

(732) Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round 

Rock, Texas, US 

 

(111) 8567 

(732) Dell Inc. One Dell Way, 78682 Round 

Rock, Texas, US 

 

(111) 9479 

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО ул. Шишка бр. 

37 , 1430, Кавадарци , MK 

 

(111) 8616 

(732) Citigroup Inc., (Delaware 

corporation) 388 Greenwich Street, New 

York, New York 10013, US 

 

(111) 9269 

(732) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, NY 

10017 New York, US 
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(111) 9490 

(732) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, NY 

10017 New York, US 

 

(111) 8709 

(732) NEW Wave Group AB 

Kungsportsavenyen 10, SE-411 36, 

Göteborg, SE 

 

(111) 8890 

(732) Advance Magazine Publishers Inc. 

One World Trade Center, New York, NY 

10007, US 

 

(111) 10067 

(732) Друштво за трговија, 

производство, услуги, шпедиција, увоз-

извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр. 

44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 10066 

(732) Друштво за трговија, 

производство, услуги, шпедиција, увоз-

извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр. 

44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 10065 

(732) Друштво за трговија, 

производство, услуги, шпедиција, увоз-

извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр. 

44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 10064 

(732) Друштво за трговија, 

производство, услуги, шпедиција, увоз-

извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр. 

44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 9653 

(732) Bristol-Myers Squibb Company 430 

East 29th Street, 14th Floor, New York, 

New York 10016, US 

 

(111) 9722 

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 

West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 

60642, US 

 

(111) 10079 

(732) BorgWarner BERU Systems GmbH 

Mörikestraße 155, D-71636 Ludwigsburg, 

DE 

 

(111) 10079 

(732) BorgWarner BERU Systems GmbH 

Mörikestraße 155, D-71636 Ludwigsburg, 

DE 

 

(111) 12943 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 12944 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 13515 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 13498 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 12994 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 14235 
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(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 12954 

(732) TOTTIS-BINGO S.A. 131-139 Nea 

Leoforos Spaton, 15344 Gerakas, Athens, 

GR 

 

(111) 12957 

(732) TOTTIS-BINGO S.A. 131-139 Nea 

Leoforos Spaton, 15344 Gerakas, Athens, 

GR 

 

(111) 15470 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE 

 

(111) 15467 

(732) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE 

 

(111) 16773 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15745 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15746 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15757 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15758 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15611 

(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300 

Vantaa, FI 

 

(111) 15610 

(732) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300 

Vantaa, FI 

 

(111) 16238 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 16239 

(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET 

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR 

 

(111) 15936 

(732) BIOSTAR MICROTECH INT'L CORP. 

2F., NO. 108-2, MIN CHUAN RD., XINDIAN 

DIST., NEW TAIPEI CITY 231, TW 

 

(111) 16469 

(732) Ford Models, Inc 11 East 26th Street, 

14th Floor, New York, NY 10010, US 

 

(111) 15868 

(732) Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd. A corporation 

organized and existing under the laws of 

China No. 555, Qianmo Road Binjiang 

District, Hangzhou, Zhejiang Province, CN 

 

(111) 15867 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало "РИО" 

ДООЕЛ увоз-извоз ул. 34 бр. 28, 

населба Илинден, 1000, Скопје, MK 
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(111) 16287 

(732) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев 

бр. 2, кат 3, Скопје, MK 

 

(111) 16474 

(732) NOVA BRANDS S.A., 24, EMILE 

REUTER. 2420 LUXEMBOURG, LU 

 

(111) 18565 

(732) iCARD AD Sofia, 1407, Lozenetz 

District, 76A James Baucher Blvd., BG 

 

(111) 17226 

(732) iCARD AD Sofia, 1407, Lozenetz 

District, 76A James Baucher Blvd., BG 

 

(111) 15928 

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, KR 

 

(111) 15929 

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, KR 

 

(111) 16729 

(732) Друштво за услуги и трговија БЛУ 

БЛЕК ДООЕЛ Скопје ул. Томе Арсовски 

бр. 20, MK 

 

(111) 16675 

(732) „СИБАКС-МС“ ДОО ул.Јадранска 

Магистрала бр. 18, Скопје, MK 

 

(111) 16411 

(732) „СИБАКС-МС“ ДОО ул.Јадранска 

Магистрала бр. 18, Скопје, MK 

 

(111) 18059 

(732) Туристичка агенција АВИОНЕТ доо 

Скопје Даме Груев 7 лок. 8, Скопје, MK 

 

(111) 17796 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ул. ПЛОШТАД 

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 1, Скопје, 

MK 

 

(111) 18583 

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a 

Delaware corporation 430 East 29th Street, 

14th Floor, New York, New York 10016, US 

 

(111) 17847 

(732) Otis Elevator Company One Carrier 

Place, Connecticut, 06032, Farmington, US 

 

(111) 17848 

(732) Otis Elevator Company One Carrier 

Place, Connecticut, 06032, Farmington, US 

 

(111) 18693 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 24954 

(732) Друштво за трговија, 

производство, услуги, шпедиција, увоз-

извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје ул. 10 бр. 

44, с. Кадино, 1041 Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 18333 

(732) Друштво за комуникациски услуги 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ул. ПЛОШТАД 

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Бр. 1, Скопје, 

MK 

 

(111) 19366 

(732) Spectrum Brands, Inc. 3001 Deming 

Way, Middleton, Wisconsin 53562, US 
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(111) 18900 

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a 

Delaware corporation 430 East 29th Street, 

14th Floor, New York, New York 10016, US 

 

(111) 18937 

(732) Premier Brands IP LLC 1411 

Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 19247 

(732) Premier Brands IP LLC 1411 

Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 18963 

(732) Premier Brands IP LLC 1411 

Broadway, New York, NY 10018, US 

 

(111) 20105 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 20684 

(732) Адвокат Маја Парговска бул. 8-ми 

Септември бр. 3/2-75, Општина Карпош, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 21308 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 21306 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 21307 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 23203 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 23204 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 23205 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 22163 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 23151 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 22457 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 22458 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 
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(111) 22460 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 22953 

(732) Друштво за производство, 

трговија и услуги Евро Млекара ДООЕЛ 

Скопје 

ул.34. бр.13, Илинден, Скопје, MK 

 

(111) 21854 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 21855 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 21857 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 21858 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 21859 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 21863 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 21864 

(732) Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 

98134, US 

 

(111) 25531 

(732) Друштво за неживотно 

осигурување Кроација Осигурување АД 

Скопје ул. Костурски херои бр. 38/4-ти 

кат, Скопје, MK 

 

(111) 21506 

(732) ENDAVA PLC 125 Old Broad Street, 

London, EC2N 1AR, GB 

 

(111) 21505 

(732) ENDAVA PLC 125 Old Broad Street, 

London, EC2N 1AR, GB 

 

(111) 23160 

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 
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ПОНИШТУВАЊА 

 

(111) 13575 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/02/2016 

 

(111) 17016 

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2019 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 

 

 

(111) 4877 

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, 

LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-

Salem North Carolina 27105, US 

 

(111) 4878 

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, 

LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-

Salem North Carolina 27105, US 

 

(111) 4880 

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, 

LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-

Salem North Carolina 27105, US 

 

(111) 6343 

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, 

LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-

Salem North Carolina 27105, US 

 

(111) 6344 

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, 

LLC 1000 East Hanes Mill Road, Winston-

Salem North Carolina 27105, US 

 

(111) 17870 

(732) Perdue Foods LLC 31149 Old Ocean 

City Road, Salisbury, Maryland 21804, US 

 

(111) 19366 

(732) Spectrum Brands, Inc. 3001 Deming 

Way, Middleton, Wisconsin 53562, US 

 

(111) 27479 

(732) APOTEX INC 150 Signet Drive 

Toronto, Ontario Canada M9L 1T9, CA 
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ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 756   (186) 02/07/2030 

(111) 3858   (186) 16/03/2030 

(111) 3860   (186) 16/03/2030 

(111) 3864   (186) 16/03/2030 

(111) 3082   (186) 22/01/2030 

(111) 3877   (186) 13/07/2029 

(111) 3391   (186) 30/09/2028 

(111) 3091   (186) 18/02/2030 

(111) 6310   (186) 30/09/2028 

(111) 3116   (186) 16/04/2030 

(111) 3134   (186) 26/04/2030 

(111) 3155   (186) 05/09/2028 

(111) 2521   (186) 24/04/2030 

(111) 2925   (186) 23/01/2030 

(111) 1871   (186) 14/10/2028 

(111) 1875   (186) 14/10/2028 

(111) 1891   (186) 14/10/2028 

(111) 3015   (186) 22/08/2028 

(111) 1498   (186) 15/02/2029 

(111) 842   (186) 23/01/2030 

(111) 5579   (186) 12/04/2030 

(111) 4068   (186) 15/03/2030 

(111) 6332   (186) 02/08/2030 

(111) 4113   (186) 15/02/2030 

(111) 4124   (186) 10/05/2029 

(111) 3424   (186) 10/05/2029 

(111) 4153   (186) 20/02/2030 

(111) 1176   (186) 14/06/2030 

(111) 4228   (186) 15/03/2030 

(111) 4230   (186) 15/03/2030 

(111) 4231   (186) 15/03/2030 

(111) 4245   (186) 10/02/2030 

(111) 4246   (186) 10/02/2030 
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(111) 1586   (186) 26/08/2028 

(111) 1237   (186) 15/03/2030 

(111) 2987   (186) 16/03/2030 

(111) 3245   (186) 25/04/2030 

(111) 1337   (186) 25/04/2030 

(111) 4357   (186) 25/04/2030 

(111) 2504   (186) 05/09/2028 

(111) 4394   (186) 12/04/2030 

(111) 4403   (186) 15/05/2030 

(111) 2663   (186) 15/02/2029 

(111) 4425   (186) 25/06/2028 

(111) 4498   (186) 22/01/2030 

(111) 2697   (186) 25/01/2030 

(111) 4553   (186) 25/01/2030 

(111) 2220   (186) 22/02/2030 

(111) 2221   (186) 22/02/2030 

(111) 4667   (186) 30/05/2030 

(111) 4668   (186) 30/05/2030 

(111) 4669   (186) 30/05/2030 

(111) 2409   (186) 25/12/2028 

(111) 4735   (186) 22/10/2029 

(111) 2919   (186) 22/01/2030 

(111) 9241   (186) 06/05/2028 

(111) 8139   (186) 14/05/2028 

(111) 8140   (186) 14/05/2028 

(111) 8143   (186) 19/05/2028 

(111) 8148   (186) 20/05/2028 

(111) 8270   (186) 20/05/2028 

(111) 8762   (186) 27/05/2028 

(111) 8562   (186) 29/05/2028 

(111) 8572   (186) 29/05/2028 

(111) 8561   (186) 29/05/2028 

(111) 8571   (186) 01/06/2028 

(111) 8566   (186) 04/06/2028 

(111) 8569   (186) 04/06/2028 

(111) 9477   (186) 04/06/2028 
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(111) 8564   (186) 04/06/2028 

(111) 9478   (186) 04/06/2028 

(111) 8567   (186) 04/06/2028 

(111) 8484   (186) 10/06/2028 

(111) 8448   (186) 12/06/2028 

(111) 8125   (186) 15/06/2028 

(111) 9161   (186) 07/07/2028 

(111) 9479   (186) 08/07/2028 

(111) 8526   (186) 09/07/2028 

(111) 8353   (186) 09/07/2028 

(111) 8616   (186) 28/07/2028 

(111) 9390   (186) 04/08/2028 

(111) 8642   (186) 13/08/2028 

(111) 9367   (186) 21/08/2028 

(111) 9368   (186) 21/08/2028 

(111) 8458   (186) 25/08/2028 

(111) 8413   (186) 28/08/2028 

(111) 8415   (186) 28/08/2028 

(111) 8414   (186) 28/08/2028 

(111) 8416   (186) 28/08/2028 

(111) 8476   (186) 28/08/2028 

(111) 8417   (186) 28/08/2028 

(111) 8418   (186) 28/08/2028 

(111) 9091   (186) 09/09/2028 

(111) 9269   (186) 11/09/2028 

(111) 9490   (186) 24/09/2028 

(111) 9282   (186) 30/09/2028 

(111) 9283   (186) 30/09/2028 

(111) 9637   (186) 02/10/2028 

(111) 9317   (186) 02/10/2028 

(111) 9487   (186) 02/10/2028 

(111) 10007   (186) 02/10/2028 

(111) 9563   (186) 02/10/2028 

(111) 9319   (186) 09/10/2028 

(111) 8273   (186) 10/11/2028 

(111) 8272   (186) 10/11/2028 
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(111) 9389   (186) 08/12/2028 

(111) 9465   (186) 14/12/2028 

(111) 9466   (186) 14/12/2028 

(111) 8510   (186) 14/12/2028 

(111) 9303   (186) 18/12/2028 

(111) 9304   (186) 18/12/2028 

(111) 9495   (186) 17/01/2030 

(111) 8890   (186) 31/01/2030 

(111) 9497   (186) 01/02/2030 

(111) 9595   (186) 02/02/2030 

(111) 9219   (186) 03/02/2030 

(111) 10067   (186) 03/02/2030 

(111) 10066   (186) 03/02/2030 

(111) 10065   (186) 03/02/2030 

(111) 10064   (186) 03/02/2030 

(111) 9116   (186) 11/02/2030 

(111) 9117   (186) 11/02/2030 

(111) 9505   (186) 28/02/2030 

(111) 9506   (186) 28/02/2030 

(111) 9507   (186) 28/02/2030 

(111) 9607   (186) 01/03/2030 

(111) 9511   (186) 03/03/2030 

(111) 9613   (186) 15/03/2030 

(111) 9542   (186) 17/03/2030 

(111) 9559   (186) 31/03/2030 

(111) 9541   (186) 03/04/2030 

(111) 10282   (186) 07/04/2030 

(111) 9627   (186) 14/04/2030 

(111) 9634   (186) 17/04/2030 

(111) 9639   (186) 18/04/2030 

(111) 9653   (186) 03/05/2030 

(111) 9678   (186) 19/05/2030 

(111) 9722   (186) 25/05/2030 

(111) 9808   (186) 22/06/2030 

(111) 9845   (186) 24/07/2030 

(111) 10280   (186) 07/12/2030 
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(111) 10548   (186) 14/12/2030 

(111) 15342   (186) 21/09/2027 

(111) 15794   (186) 14/03/2028 

(111) 15795   (186) 14/03/2028 

(111) 15791   (186) 14/03/2028 

(111) 15793   (186) 14/03/2028 

(111) 15790   (186) 14/03/2028 

(111) 15494   (186) 14/03/2028 

(111) 15792   (186) 21/03/2028 

(111) 16773   (186) 29/04/2028 

(111) 15745   (186) 29/04/2028 

(111) 15746   (186) 29/04/2028 

(111) 15757   (186) 29/04/2028 

(111) 15758   (186) 29/04/2028 

(111) 16060   (186) 20/05/2028 

(111) 15611   (186) 30/05/2028 

(111) 15610   (186) 30/05/2028 

(111) 16263   (186) 04/06/2028 

(111) 15646   (186) 04/06/2028 

(111) 15647   (186) 04/06/2028 

(111) 16238   (186) 05/06/2028 

(111) 16239   (186) 05/06/2028 

(111) 15668   (186) 12/06/2028 

(111) 18427   (186) 16/06/2028 

(111) 15936   (186) 17/06/2028 

(111) 15937   (186) 23/06/2028 

(111) 16276   (186) 24/06/2028 

(111) 15850   (186) 24/06/2028 

(111) 16469   (186) 25/06/2028 

(111) 17180   (186) 03/07/2028 

(111) 17179   (186) 03/07/2028 

(111) 15868   (186) 03/07/2028 

(111) 16193   (186) 04/07/2028 

(111) 15867   (186) 08/07/2028 

(111) 15870   (186) 09/07/2028 

(111) 16211   (186) 15/07/2028 
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(111) 19312   (186) 15/07/2028 

(111) 16177   (186) 18/07/2028 

(111) 16287   (186) 25/07/2028 

(111) 16122   (186) 28/07/2028 

(111) 17227   (186) 28/07/2028 

(111) 15962   (186) 28/07/2028 

(111) 16217   (186) 30/07/2028 

(111) 16215   (186) 30/07/2028 

(111) 16219   (186) 30/07/2028 

(111) 16165   (186) 30/07/2028 

(111) 15852   (186) 06/08/2028 

(111) 15614   (186) 06/08/2028 

(111) 16102   (186) 07/08/2028 

(111) 16474   (186) 11/08/2028 

(111) 18565   (186) 12/08/2028 

(111) 17226   (186) 12/08/2028 

(111) 19467   (186) 15/08/2028 

(111) 16078   (186) 18/08/2028 

(111) 15928   (186) 19/08/2028 

(111) 15929   (186) 19/08/2028 

(111) 15899   (186) 21/08/2028 

(111) 16184   (186) 29/08/2028 

(111) 16372   (186) 03/09/2028 

(111) 16497   (186) 11/09/2028 

(111) 16804   (186) 12/09/2028 

(111) 16514   (186) 18/09/2028 

(111) 16524   (186) 22/09/2028 

(111) 16525   (186) 22/09/2028 

(111) 16684   (186) 26/09/2028 

(111) 16729   (186) 14/10/2028 

(111) 17334   (186) 15/10/2028 

(111) 16675   (186) 22/10/2028 

(111) 16411   (186) 22/10/2028 

(111) 16432   (186) 22/10/2028 

(111) 24344   (186) 22/10/2028 

(111) 20434   (186) 22/10/2028 
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(111) 16633   (186) 06/11/2028 

(111) 16631   (186) 06/11/2028 

(111) 17049   (186) 06/11/2028 

(111) 16632   (186) 06/11/2028 

(111) 16551   (186) 12/11/2028 

(111) 20097   (186) 20/11/2028 

(111) 16588   (186) 01/12/2028 

(111) 16596   (186) 01/12/2028 

(111) 16587   (186) 01/12/2028 

(111) 16639   (186) 01/12/2028 

(111) 16652   (186) 01/12/2028 

(111) 16677   (186) 01/12/2028 

(111) 16645   (186) 01/12/2028 

(111) 17026   (186) 01/12/2028 

(111) 16649   (186) 01/12/2028 

(111) 16647   (186) 01/12/2028 

(111) 16648   (186) 01/12/2028 

(111) 16644   (186) 01/12/2028 

(111) 16651   (186) 01/12/2028 

(111) 16657   (186) 01/12/2028 

(111) 16643   (186) 01/12/2028 

(111) 16642   (186) 01/12/2028 

(111) 17027   (186) 01/12/2028 

(111) 16650   (186) 01/12/2028 

(111) 17028   (186) 01/12/2028 

(111) 16722   (186) 05/12/2028 

(111) 16713   (186) 05/12/2028 

(111) 18061   (186) 16/05/2028 

(111) 18059   (186) 26/11/2029 

(111) 17898   (186) 13/01/2030 

(111) 17823   (186) 21/01/2030 

(111) 17821   (186) 21/01/2030 

(111) 17796   (186) 21/01/2030 

(111) 18178   (186) 28/01/2030 

(111) 17836   (186) 28/01/2030 

(111) 18026   (186) 03/02/2030 
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(111) 17905   (186) 04/02/2030 

(111) 17870   (186) 04/02/2030 

(111) 17783   (186) 04/02/2030 

(111) 18583   (186) 05/02/2030 

(111) 17912   (186) 09/02/2030 

(111) 17911   (186) 09/02/2030 

(111) 18598   (186) 09/02/2030 

(111) 18344   (186) 11/02/2030 

(111) 17714   (186) 18/02/2030 

(111) 17711   (186) 19/02/2030 

(111) 17847   (186) 19/02/2030 

(111) 17848   (186) 19/02/2030 

(111) 18693   (186) 22/02/2030 

(111) 17846   (186) 23/02/2030 

(111) 18030   (186) 23/02/2030 

(111) 18284   (186) 02/03/2030 

(111) 18285   (186) 02/03/2030 

(111) 17844   (186) 08/03/2030 

(111) 17843   (186) 08/03/2030 

(111) 18063   (186) 09/03/2030 

(111) 17939   (186) 16/03/2030 

(111) 17999   (186) 23/03/2030 

(111) 24954   (186) 25/03/2030 

(111) 17966   (186) 29/03/2030 

(111) 17965   (186) 29/03/2030 

(111) 17964   (186) 29/03/2030 

(111) 17963   (186) 29/03/2030 

(111) 17941   (186) 08/04/2030 

(111) 17962   (186) 30/04/2030 

(111) 18657   (186) 04/06/2030 

(111) 18728   (186) 04/06/2030 

(111) 18736   (186) 04/06/2030 

(111) 18727   (186) 04/06/2030 

(111) 18717   (186) 04/06/2030 

(111) 18724   (186) 04/06/2030 

(111) 18333   (186) 09/08/2030 
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(111) 18900   (186) 02/11/2030 

(111) 18946   (186) 18/11/2030 

(111) 18784   (186) 07/12/2030 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2019/33  (45) 29/02/2020 

(22) 16/12/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата 

(73) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет - Скопје 

ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000, Скопје, MK 

(51) 11-02 

(54) "3Д дизајн"  

 

       

 

 

(21) ID  2019/34  (45) 29/02/2020 

(22) 17/12/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Петре Ристески 

(73) Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(51) 23-04 

(54) "Пречистувач на воздух"  
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(21) ID  2019/35  (45) 29/02/2020 

(22) 17/12/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Петре Ристески 

(73) Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(51) 23-04 

(54) "Пречистувач на воздух"  
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(21) ID  2019/36  (45) 29/02/2020 

(22) 27/12/2019    

(28) 9 (девет) дизајни, дводимензионални 

(72) Марија Ичокаева; Влатко Бојковски; Стефан Ристовски; Јован Стојановски ; Александар 

Талев; Даниел Досев; Зоран Спасов; Киро Шопов and Андреа Ичокаева-Бундалевска 

(73) КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул."11-ти Октомври" 33А, Скопје, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје 

(51) 14-04 

(54) "Кориснички интерфејс екран за платформа за читање книги"  
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(21) ID  2020/1  (45) 29/02/2020 

(22) 13/01/2020    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Зајкоски Зоран 

(73) Зајкоски Зоран ул. Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп, MK 

(51) 06-09 

(54) "Перница"  
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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) 

11-02 MK/I/ 2019/33 

23-04 MK/I/ 2019/34 

23-04 MK/I/ 2019/35 

14-04 MK/I/ 2019/36 

06-09 MK/I/ 2020/1 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

(73) (21) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет – Скопје ул. Руѓер 
Бошковиќ бр. 18, 1000, Скопје, MK 

MK/I/ 2019/33 

Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK MK/I/ 2019/34 

Дарис инженеринг ДООЕЛ ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1000, Скопје, MK MK/I/ 2019/35 

КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул."11-ти Октомври" 33А, Скопје, MK MK/I/ 2019/36 

Зајкоски Зоран ул. Кузман Јосифоски бр. 336, Прилеп, MK MK/I/ 2020/1 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени 
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 880  (45) 29/02/2020 

(21) ID  2019/19 (22) 19/09/2019    

(18) 19/09/2024 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Атанасова Тања (ул. Капиштец бр. 14, 1000, Скопје) 

(73) Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје 

ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000, Скопје, MK 

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

(51) 09-01 

(54) Шише 
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ПРЕГЛЕДИ 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

09-01 880 

 
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) 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз 
Скопје ул. „Перо Наков“ бр. 21, 1000, Скопје, MK 

880 MK/I/ 2019/19 

 
 

 
 
 
 
 

ОБНОВУВАЊЕ 

 

 

(111) 453    (186) 18/02/2025 
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ВПИШУВАЊЕ 

 

232. Игор Тасевски, адвокат 
ул. Петричка бр.  6/1-3 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 071 314857 
факс. 02 3220 012 
e-mail:igor.tasevski@stsh-legal.com 
 
233. Мартин Иванов, адвокат 
Бул. Партизански Одреди бр.  14 кат 3-канц. 4 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 077 704783 
e-mail:ivanovlaw@outlook.com 
    
234. Никола Стојановски, адвокат 
Ул. Сава Ковачевиќ бр. 1 ламела 4 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 077 723645 
e-mail:advokat_stojanovski@outlook.com 
 
235. Адвокатско друштво ЛАЗОВ БАДЕВА АДВОКАТИ Скопје 
Ул. Ѓорѓи Пешков бр. 6/ 4 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
тел. 02 3172050 
e-mail:contact@lba.mk 
 
 
 

ПРОМЕНИ 

 
 
105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје 
 Дрштво за застапување и заштита  на  
 интелектуална сопственост 
 Ул. Сава Ковачевиќ бр.47J/2-20 
 1000 Скопје 
  Република Македонија 
  Тел/факс  02 2784-427 
   e- mail: senzaldooel@yahoo.com                        

 
 
 
 

mailto:senzaldooel@yahoo.com
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ИСПРАВКИ 
- Вп Гласник бр. 11 пд 2019 на стр. 127 кај тргпвската марка бр. (210) ТМ 2019/845 е 

направена грещка вп списпкпт на услуги. Тргпвската марка се пбјавува: 

(210) TM  2019/845  

(220) 05/07/2019 

(442) 30/11/2019 

(731) Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ 

ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен ул.„Мите Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен, 7310, 

Ресен, MK 

(740) Цветковски Васко ул.„Димитар Божиновски“ бр. 11 , 7310, Ресен 

(540)  

 

(591) светла и темна зелена, црвена, виолетова, сина, кафена 

(531) 01.03.16;05.07.13;18.01.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) Класа 35: услуги за посредување во трговија;компјутерско рекламирање 

преку интернет;промовирање на продажба на трети лица 
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- Вп Гласник бр. 3 пд 2019 на стр. 99 кај тргпвската марка ТМ 2018/1299, вп Гласник бр. 

3 пд 2019 на стр. 108, и кај тргпвската марка  ТМ 2018/1301 и вп Гласник бр. 6 пд 2019 

на стр. 76 кај тргпвската марка  ТМ 2018/1300, се направени грещки вп списпкпт на 

прпизвпди и услуги. Тргпвските марки се пбјавуваат сп класите (510,511): 

 

(210) TM 2018/1299  

(220) 18/12/2018  

(442) 31/03/2019  

(731) Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) 1-14-1 

Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158- 0094, JP (740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје  

(540)  

 

(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.21  

(551) индивидуална (510, 511) 

 

 

 

(210) TM 2018/1301  

(220) 18/12/2018  

(442) 31/03/2019 (731) Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of 

Japan) 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158- 0094, JP (740) АНА ПЕКЕВСКА-

ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар 

Аура, 1000, Скопје  

(540)  

 

(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.17  

(551) индивидуална (510, 511) 
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(210) TM  2018/1300  

(220) 18/12/2018 

(442) 30/06/2019 

(731) Rakuten Inc. (a corporation organized and existing under the laws of Japan) 1-14-1 

Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094, JP 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, 

локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје 

(540) Rakuten 

(551) индивидуална (510, 511) 

 

(510, 511) 

класа 9 

Апликации за кпмпјутерски спфтвер кпи мпжат да се преземат; Кпмпјутерски спфтвер; 

Кпмпјутерски спфтвер кпј мпже да се преземе; Прпграми за игри за мпбилни телефпни; 

Спфтвер за щифрираое; Спфтвер за пнлајн праќаое на ппраки; Спфтвер за защтита на 

приватнпста; Кпмпјутерски спфтвер за е-тргпвија и мпбилна тргпвија кпја им дпзвплува на 

кприсниците да изврщуваат електрпнски бизнис трансакции пп пат на глпбална кпмпјутерска 

мрежа; Спфтвер за кпмпјутерски апликации за мпбилни телефпни, таблети, и рашни 

кпмпјутери, вклушувајќи и спфтвер за е-тргпвија, мпбилна тргпвија, и пнлајн пазаруваое; 

Кпмпјутерски спфтвер за е-тргпвија, мпбилна тргпвија, и пнлајн пазаруваое, вклушувајќи и 

спфтвер за разгпвараое и праќаое ппраки ппврзани сп е-тргпвија, мпбилна тргпвија и 

пнлајн пазаруваое; Кпмпјутерски спфтвер за е-тргпвија, мпбилна тргпвија, и пнлајн 

пазаруваое, вклушувајќи и виртуелни тастатури, креираое ликпви, и кприснишки интерфејс 

за ппмпщ при пазарни трансакции; Електрпнски публикации; Мпбилни телефпни; 

Кпмпјутери; Апарати за снимаое, пренпс или репрпдукција на звук или слики; Камери; 

Телевизпри; Микрпфпни; Слущалки; Кпмуникација и репрпдукција за кпмпјутерска ппрема и 

апарати, звушници и кпмппненти; Спфтвер за сппделуваое на лпкација; Спфтвер за 

навигација; GPS спфтвер; Спфтвер за мапи; Мрежен спфтвер; Спфтвер за кпмпјутерски 

апликации; Графики за мпбилни телефпни кпи мпжат да се преземат; Емптикпни за мпбилни 

телефпни кпи мпжат да се преземат; Спфтвер за игри; Телекпмуникациски апарати щтп се 

нпсат; Кпмуникациски апарати щтп се нпсат вп фпрма на рашен шаспвник; Мпбилни 

апликации кпи мпжат да се преземат, за кпристеое сп кпмпјутерски уреди щтп се нпсат; 

Спфтвер за сппделуваое на датптека; Интерактивен спфтвер за забава; Интерактивен 

спфтвер; Интерактивен кпмпјутерски спфтвер кпј пвпзмпжува размена на инфпрмации; 

Спфтвер кпј мпже да се презема кпј пвпзмпжува прикашуваое, пбјавуваое, ппкажуваое, 

прикажуваое, пзнашуваое (таг), блпгираое, сппделуваое или на друг нашин пбезбедуваое 

на електрпнски медиуми или инфпрмации преку Интернет или друга кпмуникациска мрежа; 

Публикации кпи мпжат да се преземат; Кпмпјутерски прпграми кпи мпжат да се преземат; 
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Кпмпјутерски прпграми; Видеп записи кпи мпжат да се преземат; Датптеки на слики кпи 

мпжат да се преземат; Снимени видеп дискпви и видепленти; Читаши и снимаши на картишки 

сп интегралнп кплп; Спфтвер за апликации; Слики и видеп снимки кпи мпжат да се преземат; 

Терминали за електрпнскп плаќаое; Кпмпјутерски спфтвер за прибираое инфпрмации пд 

кредитни картишки и електрпнски пари и за врщеое на наплата сп кредитни картишки и 

електрпнски пари; Читаши на магнетни картишки за кредитни картишки; Апарати и 

инструменти за електришна кпмуникација; Електрпнски апарати и инструменти, и нивни 

делпви и ппрема; Таблети, нивни делпви и ппрема; Кпмпјутерски прпграми за таблети; 

Нпсаши на ппдатпци снимени сп кпмпјутерски прпграми за таблети; Регистарски каси; Лишни 

дигитални асистенти; Кпмпјутерски прпграми за лишни дигитални асистенти; Кпмпјутерски 

прпграми за мпбилни телефпни вклушувајќи и смартфпни (паметни телефпни); Мпбилни 

телефпни вклушувајќи и смартфпни; Делпви и ппрема за мпбилни телефпни вклушувајќи и 

смартфпни; Нпсаши на ппдатпци снимени сп кпмпјутерски прпграми за мпбилни телефпни 

вклушувајќи и смартфпни; Автпматски благајни за деппнираое, ппвлекуваое или трансфер 

на паришни средства *АТМ+; Картишки сп интегралнп кплп; Паметни шаспвници; Смартфпни; 

ПОС уреди и нивни кпмпјутерски прпграми; Шифрирани електрпнски шип картишки; Празни 

магнетни картишки; Претхпднп снимени магнетни ленти, картишки сп интегралнп кплп, 

магнетни дискпви, пптишки дискпви, пптишки магнетни дискпви и други видеп дискпви и 

видеп ленти; Апликациски спфтвер за исплата или уплата на електрпнски пари, кредитни 

картишки и дебитни картишки кпи се кпристат сп шиташи за баркпд или QR кпд; Кпмпјутерски 

прпграми за шиташи и снимаши на картишки сп интегралнп кплп кпи мпжат да се преземат; 

Терминали за исплата и уплата на електрпнски пари; Кпмпјутерски прпграми за пперативни 

терминали за исплата и уплата на електрпнски пари кпи мпжат да се преземат; Кпмпјутерски 

прпграми за исплата и уплата на електрпнски апарати кпи мпжат да се преземат, 

Кпмпјутерски прпграми за пплнеое на картишки сп интегралнп кплп, кпи мпжат да се 

преземат; Апарати за пплнеое на картишки сп интегралнп кплп; Кпмпјутерски прпграми за 

шиташи сп NFC технплпгија (кпмуникација на кратпк ппсег) кпи мпжат да се преземат; Читаши 

сп NFC технплпгија (кпмуникација на кратпк ппсег); Кпмпјутерски прпграми за кпмпјутери 

кпи се нпсат, кпи мпжат да се преземат; Кпмпјутерски прпграми за прпдажни автпмати кпи 

мпжат да се преземат; Прпдажни автпмати; Пешаташи за сметки; Кпмпјутерски прпграми кпи 

мпжат да се преземат, за управуваое и трансакции сп виртуелни валути, криптпвалути и 

вреднпсни куппни; Кпмпјутерски прпграми за пбезбедуваое на блпкшејн мрежи или 

дистрибутивни мрежи; Кпмпјутерски прпграми кпи мпжат да се преземат за пбезбедуваое 

на блпкшејн мрежи за виртуелни валути или криптпвалути или дистрибутивни мрежи за 

виртуелни валути или криптпвалути; Кпмпјутерски прпграми кпи мпжат да се преземат за 

блпк шејн мрежи или дистрибутивни мрежи за прпмпвираое на дпбра и услуги пд други 

преку управуваое сп прпдажни и прпмптивни ппттикнувашки щеми кпи вклушуваат ппени за 

лпјалнпст. Апарати и инструменти: наушни, ппмпрски, гепдетски, фптпграфски, 

кинематпграфски, пптишки, за вагаое, за мереое, сигнализација, кпнтрпла (инспекција), 

спасуваое и настава; Апарати и инструменти за спрпведуваое, вклушуваое, 

трансфпрмираое, акумулираое, регулираое или кпнтрплираое на електрицитетпт; Апарати 

за снимаое, пренпс или репрпдукција на звук или слика; Магнетски нпсаши на ппдатпци, 
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дискпви за снимаое; Кпмпакт-дискпви, ДВД и други дигитални медиуми за снимаое; 

Механизми за апарати щтп се активираат сп мпнети; Регистар каси, мащини за сметаое и 

ппрема за пбрабптка ппдатпци, кпмпјутери; Кпмпјутерски спфтвер; Апарати за гаснеое 

ппжар 

класа  35 

Услуги за рекламираое и пгласуваое; Обезбедуваое на прпстпр за рекламираое на дпбра и 

услуги, Прпмпција и маркетинг на туди дпбра и услуги преку дистрибуција на рекламен 

материјал, куппни, и пппусти преку спфтвер за мпбилни апликации; Рекламираое преку 

плаќаое пп клик; Услуги за прпдажба на малп или на гплемп за пбезбедуваое на музика, 

видеп записи и слики пнлајн; Обезбедуваое куппни, издаваое на картишки за пппуст и 

пбезбедуваое на инфпрмации; Прпмпција на туди дпбра и услуги преку администрација на 

прпдажба и прпмптивни ппттикнувашки щеми кпи вклушуваат тргпвски маркици; Интернет 

аукции; Организација на аукции; Обезбедуваое на инфпрмации за написи вп весник; Бизнис 

кпнсултации и спветпдавни услуги; Уредуваое на прпмптивни маркетинг настани за други; 

Организација на излпжби или саеми за кпмерцијални или рекламни цели; Рекламираое; 

Бизнис меначмент; Бизнис администрација; Канцелариски рабпти; Онлајн малппрпдажни 

услуги кпи вклушуваат и забавна и пбразпвна спдржина; Рекламираое и прпмпција на 

прпдажба ппврзана сп дпбра и услуги, ппнудени и нарашани пд телекпмуникациски или 

електрпнски медиуми; Услуги за прпдажба на малп или на гплемп за видеп записи кпи 

мпжат да се преземат; Услуги за прпдажба на малп или гплемп за музишки инструменти и 

плпши; Обезбедуваое на пнлајн рекламен впдиш кпј мпже да се пребарува кпј ги вклушува 

дпбрата и услугите на пнлајн прпдавашите; Онлајн тргпвски услуги кпи ја плеснуваат 

прпдажбата на туди дпбра и услуги преку кпмпјутерска мрежа; Рекламни услуги за 

прпмпција на е-тргпвија; Онлајн услуги за сппредба на цена; Спвети и инфпрмации за 

пптрпщувашки услуги и управуваое сп прпизвпди и цени на Интернет сајтпви ппврзани сп 

набавки преку Интернет; Прпмпција на прпдажба, вклушувајќи и за други; Услуги за 

лпјалнпст на пптрпщувашите и услуги за клуб на пптрпщуваши за кпмерцијални, прпмптивни 

и рекламни цели; Услуги за щеми за лпјалнпст; Услуги за картишки за лпјалнпст; 

Прпмпвираое на туди дпбра и услуги преку прганизираое сппнзпри да ги ппврзуваат свпите 

дпбра и услуги сп наградни прпграми; Прпмпвираое на туди дпбра и услуги преку 

дистрибуција на картишки за пппуст, преку наградуваое сп ппени при купуваое сп 

кпристеое на кредитна картишка и сп издаваое на наградни картишки за лпјалнпст и пнлајн 

ппдарпк-картишки; Управуваое, прганизација, рабпта и надгледуваое на лпјалнпста на 

пптрпщувашите, ппттикнувашки и/или прпмптивни щеми; Спрпведуваое на пптрпщувашки 

прпграми за лпјалнпст, наградуваое, афинитети и ппттикнуваое за кпмерцијална прпмпција 

и за рекламни цели; Прпмпвираое на кпристеоетп на сметки за платежни и кредитни 

картишки на други преку управуваое сп ппттикнувашки прпграми; Издаваое, надзпр и 

намируваое на куппн ппени за пппуст, вклушувајќи и електрпнски ппени за прпмпција на 

прпдажба на дпбра и услуги; Издаваое, надзпр и намируваое на куппн ппени за размена 

или пппуст на дпбра и услуги, пбезбедени прпппрципналнп сп набавенипт изнпс; 
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Прпмптивни услуги, вклушувајќи и прганизираое на ппврзани прпдавници и шленпви да се 

приклушат кпн прпграмата за лпјалнпст на пптрпщуваши и наградни картишки за лпјалнпст и 

управуваое сп истите; Издаваое и намируваое на наградни картишки за лпјалнпст; 

Организација и рабптеое сп наградните картишки за лпјалнпст; Издаваое на тргпвски 

маркици; Обезбедуваое на инфпрмации вп врска сп кпмерцијална прпдажба; Прпнапдаое 

или управуваое сп кприсници, вп име на кпмпании кпи издаваат кредитни картишки или 

дебитни картишки; Даваое на спвети и инфпрмации вп врска сп сите гпренаведени услуги. 

Рекламираое; Впдеое на рабптеое; Управуваое сп рабпти; Канцелариски рабпти 

класа  36 

Финансиски и мпнетарни услуги; Финансиски трансфери и трансакции, и услуги за плаќаое; 

Услуги за псигуруваое; Услуги за пбрабптка на плаќаое на прпграма за лпјалнпст; Пренпс на 

пари и пренпс на средства преку Интернет; Агенциски услуги за спбираое наплата на сметки 

за плин, електришна енергија, телефпн или други кпмунални услуги, и пбезбедуваое на 

инфпрмации вп врска сп нив; Издаваое на ппдарпк-картишки; Исплаќаое на защтеди и 

извещтаи за салдп преку платежни картишки; Услуги за издаваое на платежни картишки; 

Агенции за издаваое на платежни картишки; Услуги за пбрабптка на наплата пд кредитни 

картишки, дебитни картишки или патнишки шекпви; Издаваое на платежни картишки и 

дебитни картишки; Услуги за платежни картишки и дебитни картишки; Прпнапдаое или 

управуваое сп кприсници вп име на кпмпании кпи издаваат кредитни картишки или дебитни 

картишки; Обезбедуваое инфпрмации за трансакциски детали на кредитни и дебитни 

картишки; Обезбедуваое псигуруваое при купуваое за дпбра купени сп кредитни или 

дебитни картишки; Агенциски услуги за пбрабптка на услуги за плаќаое пп пат на кредитни 

или дебитни картишки; Кредитна гаранција пп ппвпд кпристеое на кредитни или дебитни 

картишки; Услуги за финансираое на кприсници на кредитни или дебитни картишки; 

Обезбедуваое инфпрмации за детали пд издаваое или трансакции на кредитни картишки; 

Рефундираое на трпщпци за ппправка на дпбра купени сп кредитни картишки; Испитуваое 

на кредит пп ппвпд кпристеое на кредитни картишки пд страна на шленпвите на кредитните 

картишки; Агенциски услуги за заклушуваое на дпгпвпрпт на шленпвите на кредитните 

картишки, и пбезбедуваое инфпрмации вп врска сп тпа; Обезбедуваое инфпрмации 

ппврзани сп детали за трансакции сп електрпнски пари; Обрабптуваое на плаќаоа на 

кредитни картишки за кприсници на кредитни картишки или електрпнски пари, и 

пбезбедуваое инфпрмации за нив; Регрутираое и управуваое сп шленпви или прпдавница 

на шленпвите, вп име на кпмпанијата за кредитни картишки; Обрабптка на плаќаое сп 

картишки за наплата; Обезбедуваое инфпрмации вп врска сп детали за трансакции сп 

кредитни картишки; Пренпс на средства сп кпристеое на кпмпјутери; Обрабптка на плаќаое 

на кпмерцијални трансакции сп кпристеое на кпмпјутерски кпмуникациски системи; 

Агенциски услуги за пбрабптка на плаќаое на кпмерцијални трансакции сп кпристеое на 

кпмпјутерски кпмуникациски системи; Фактпринг; Услуги за издаваое на претплатени 

картишки; Изнајмуваое на автпмати за намируваое на плаќаое за кредитни/дебитни 

картишки, шиташи на картишки или снимаш на картишки; Девизни трансакции; Размена сп 
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странски (фјушерс) пазарни хартии пд вреднпст; Агенции за ппсредуваое сп ппсредници пд 

дпверба за тргуваое сп прпвизија на странски пазари за хартии пд вреднпст и индексни 

хартии пд вреднпст (фјушерс); Ппсредуваое сп закуп; Обезбедуваое инфпрмации за берза; 

Финансиска прпцена за кредибилитетпт на кпмпанијата; Дпверуваое рабпти сп пари, хартии 

пд вреднпст, паришни ппбаруваоа, лишен импт, земјищте, правп на прирастпци, или закуп на 

земјищте; Стекнуваое и пренпс на паришни ппбаруваоа; Кредитнп бирп; Обезбедуваое на 

финансиски инфпрмации; Дпверуваое на финансиски фјушерс дпгпвпри; Управуваое сп 

згради; Услуги на агенции за лизинг или изнајмуваое на згради; Лизинг или изнајмуваое на 

згради; Купуваое и прпдаваое на згради; Услуги на агенции за купуваое или прпдаваое на 

згради; Прпцена на недвижнпсти; Обезбедуваое инфпрмации за згради или земјищта 

(рабпти сп недвижнпсти); Изнајмуваое на автпмати за гптпвина или автпматизирани брпјаши 

на пари (банкпмати); Агенции за биланс на исплата на гптпвина или увид вп спстпјба на 

сметка; Агенции за автпматски гптпвински плаќаоа или трансфери; Прпцена на кредитни 

сппспбнпсти на приватни финансии; Услуги за псигуруваое пд пдгпвпрнпст на физишки лица; 

Агенции за претплата на пбврзници; Агенциски услуги за наплата на дплг; Гаранција за 

пдгпвпрнпст и прифаќаое меници; Изнајмуваое на мащини за брпеое или пбрабптка на 

банкнпти или мпнети; Финансираое на заеми и пппуст на меници; Спбираое прилпзи за 

дпбрптвпрни фпндпви; Клиринг (финансии); Услуги за кпнсалтинг и ппсредуваое кпи се 

пднесуваат на псигуруваое пд ппследици на несреќни слушаи (несреќа); Осигуруваое пд 

ппследици на несреќен слушај; Управуваое сп банкарска сметка за пбрабптуваое на 

електрпнска тргпвија кај трансакција за прпдажба на дпбра; Агенции за спбираое на 

наплати вп врска сп прпдажба на дпбра или нудеое на услуги; Агенција за тргуваое сп 

фјушерс стпки; Ппсредуваое при кредитни набавки; Услуги ппврзани сп акредитиви; Пренпс 

на пари и паришни средства и пбезбедуваое на инфпрмации вп врска сп тпа; Обезбедуваое 

на инфпрмации за банкарска сметка за ексклузивен трансфер на деппзит; Прпмпвираое на 

банкарска сметка за ексклузивен трансфер на деппзит; Пренпс на пари и паришни средства 

преку банкарска сметка за ексклузивен трансфер на деппзит; Услуги за живптнп 

псигуруваое; Ппсредуваое вп живптнптп псигуруваое; Издаваое на вреднпсни тпкени и 

пбезбедуваое инфпрмации вп врска сп нив; Издаваое на претплатени електрпнски пари; 

Регулираое на надпмест кај неживптнптп псигуруваое; Услуги за неживптнп псигуруваое; 

Агенции за неживптнп псигуруваое; Ппзајмуваое прптив залпжнп пбезбедуваое; Услуги за 

издаваое на електрпнски пари; Спбираое на пбјави за финансиски средства вп име на 

пвластен издаваш на електрпнски пари; Обезбедуваое инфпрмации за трансакции сп 

електрпнски пари; Агенциски услуги за пбрабптка на плаќаоа сп електрпнски пари; 

Агенциски услуги за деппзит на електрпнски пари на електрпнски паришни картишки за 

кприсници на електрпнски пари; Агенциски услуги за деппзит на електрпнски пари на 

медиуми, вклушувајќи картишки сп интегриранп кплп или мпбилни телефпни за кприсниците 

на електрпнските пари; Агенциски услуги за наплата на дпбра преку директнп задплжуваое 

на финансиски институции преку кпмуникација преку кпмпјутерски терминали; Издаваое на 

електрпнски претплатени картишки преку кпмпјутерски терминал; Издаваое на електрпнски 

претплатени картишки; Регулираое на плаќаое и управуваое сп електрпнска тргпвија; 

Услуги за трансфер на електрпнски пари; Агенциски услуги за бараое на банкарската 
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спстпјба преку телефпн, факсимил или интернет; Управуваое сп земјищте; Агенциски услуги 

за издаваое на земјищте на лизинг или ппд закуп; Лизинг на земјищте; Купппрпдажба на 

земјищте; Агенциски услуги за купппрпдажба на земјищте; Дпмащна наплата; Издаваое на 

претплатени картишки сп мпжнпст за деппнираое; Финансираое на купуваое на рати; 

Спветуваое за псигуруваое; Услуги за псигуруваое; Ппсредуваое при псигуруваое; 

Обезбедуваое инфпрмации за псигуруваое; Пресметуваое на висината на премијата пд 

псигуруваоетп; Чуваое на скаппценпсти вклушувајќи хартии пд вреднпст и благпрпдни 

метали (услуги за шуваое вп сефпви); Тргуваое сп ппциски хартии пд вреднпст и странски 

фјушерс пазарни хартии пд вреднпст; Ппсредуваое сп хартии пд вреднпст; Заем на хартии пд 

вреднпст; Нудеое на хартии пд вреднпст; Услуги за ппсредуваое кпи се пднесуваат на 

издаваое хартии пд вреднпст или нудеое; Тргуваое сп хартии пд вреднпст, индексни 

фјушерс хартии пд вреднпст, ппции, и странски фјушерс пазарни хартии пд вреднпст; Агенција 

за ппсредуваое сп хартии пд вреднпст, индексни фјушерс хартии пд вреднпст, ппции и 

странски фјушерс пазарни хартии пд вреднпст; Агенции за ппсредуваое на ппсредници пд 

дпверба за тргуваое сп прпвизија на дпмащни пазари за хартии пд вреднпст, индексни 

фјушерс хартии пд вреднпст и ппции; Тргуваое сп индексни фјушерс хартии пд вреднпст; 

Агенции за ппсредуваое на термински дпгпвпри за хартии пд вреднпст, термински дпгпвпри 

за индексни фјушерс хартии пд вреднпст, термински дпгпвпри за ппции, мпментални и 

термински трансакции сп индексни фјушерс хартии пд вреднпст; Ппсредуваое при 

ликвидација на хартии пд вреднпст; Прифаќаое на деппзити (вклушувајќи и заменскп 

издаваое на пбврзници) и прифаќаое на деппзит на рати сп фиксни интервали; 

Обезбедуваое на инфпрмации за трансакции на банкарска сметка; Агенција за издаваое на 

патнишки шекпви; Услуги на менувашница; Издаваое на такси ваушери и намируваое на 

плаќаое на истите; Кредитна гаранција за кприсници на плаќаоа на рати; Услуги на 

кредитнп бирп; Издаваое на патнишки шекпви; Издаваое и купуваое на патнишки шекпви; 

Странски дпзнаки за патници; Услуги за издаваое на IC картишки за кредитираое, 

Електрпнска пбрабптка на електрпнски плаќаоа преку глпбална кпмпјутерска мрежа, и 

услуги за спветуваое, кпнсултација и пбезбедуваое инфпрмации за истите; Утврдуваое и 

електрпнска наплата кпја се пднесува на електрпнска трансакција сп кпристеое на пнлајн 

налпг, и услуги за спветуваое, кпнсултација и пбезбедуваое инфпрмации за истптп; 

Издаваое, управуваое или размена на вреднпсни куппни, услуги за спветуваое, 

кпнсултација и инфпрмираое вп врска сп издаваое, управуваое или размена на вреднпсни 

куппни; Услуги за пбрабптуваое на електрпнски плаќаоа; Услуги за трансфер на пари; 

Наплата на плаќаое за рпба пд кпнсигнаципни складпви; Услуги за пбрабптуваое на 

плаќаоа, упптреба на бипметриски метпди на идентификација какп щтп е индивидуалнп 

преппзнаваое на зеницата на пкптп или индивидуалнп преппзнаваое на лицетп, за 

кприсници на електрпнски пари, кредитни картишки и дебитни картишки; Услуги за пбрабптка 

на плаќаоа сп кпристеое на шиташ на бар кпд или шиташ на QR кпд за кприсници на 

електрпнски пари, кредитни картишки или дебитни картишки; Услуги за пбрабптка на 

плаќаоа сп кпристеое на кпмуникација на кратпк ппсег (NFC) за кприсници на електрпнски 

пари, кредитни картишки или дебитни картишки; Издаваое на претплатени електрпнски 

виртуелни валути; Издаваое, управуваое или размена на виртуелни валути, криптпвалути, 
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или вреднпсни куппни; Услуги за спветуваое, кпнсултации и инфпрмации кпи се пднесуваат 

на издаваое, управуваое или размена на виртуелни валути, криптпвалути, или вреднпсни 

куппни; Заменуваое и управуваое сп ппени издадени за прпмпција на дпбра и услуги за 

виртуелни валути или криптпвалути; Агенциски услуги и ппсредуваое за заменуваое и 

управуваое сп ппени издадени за прпмпција на дпбра и услуги за виртуелни валути или 

криптпвалути; Тргуваое сп виртуелни валути или криптпвалути. Осигуруваое; Финансиски 

рабпти; Мпнетарни рабпти; Рабпти ппврзани сп недвижнпсти 

класа  38 

Телекпмуникациски услуги; Пренпс на щифрирана кпмуникација; Онлајн услуги за размена 

на ппраки; Безжишни дигитални услуги за ппраки; Интернет и кпмпјутерски рамнпправен 

пристап (пир-ту-пир) на кпмуникација, електрпнски пренпс на ппдатпци и дпкументи преку 

кпмпјутерски терминали; Електрпнски, електришен и дигитален пренпс на глас, ппдатпци, 

аудип записи, видеп записи, графика, слики, сигнали и инфпрмации; Безжишен пренпс на 

глас и ппдатпци; Обезбедуваое услуги за мрежна тпшка за пристап; Безжишни 

кпмуникациски мрежи, и Интернет; Услуги за размена на ппраки, вклушувајќи и испраќаое, 

примаое и препраќаое на ппраки вп фпрма на текст, аудип записи, слики или видеп записи; 

Обезбедуваое и управуваое сп електрпнски кпнференции, групи за дискусија и спби за 

разгпвпр; Стриминг на аудип-визуелен материјал на Интернет; Обезбедуваое на пнлајн 

електрпнски пгласни табли, спби за разгпвпр и фпруми за пренпс на ппраки и фптпграфски 

слики ппмеду кпмпјутерски кприсници; Кпмуникациски услуги дп кпи се пристапува преку 

брпј за пристап; Кпмуникациски услуги преку кпристеое на мпдул на претплатнишки 

идентитет (SIM) картишки; Пејчер услуги; Услуги за електрпнска ппщта; Обезбедуваое на 

ппвеќекратен интерактивен пристап на кприсникпт на глпбалната кпмуникациска мрежа; 

Пренпс и емитуваое на аудип и видеп прпграми пд секакви типпви преку телефпн, 

телевизија, и глпбални кпмуникациски мрежи; Видеп и аудип телекпнференции преку 

Интернет, услуги за асинхрпн пренпсен режим (АТМ), услуги на интегрирана дигитална 

мрежа (ISDN), кпмуникациски услуги за Интернет прптпкпл (IP), VPN услуги и приватни 

линиски услуги; Услуги за менуваое на глас, ппдатпци, видеп записи и мултимедија; Услуги 

сп гпвпрна ппщта; Обезбедуваое на бесплатни услуги и услуги за рутираое на ппвици; 

Услуги за центар за размена на ппраки вп пбласта на услуги за телефпнски гпвпрни ппраки; 

Видеп, аудип и дата телефпнски кпнференциски услуги; Обезбедуваое пристап дп 

кпмпјутерски, електрпнски и пнлајн бази на ппдатпци; Обезбедуваое на пнлајн фпруми за 

кпмуникација за теми пд ппщт интерес; Обезбедуваое на линкпви за кпмуникација кпи ги 

пренесуваат кприсниците на веб страната на други лпкални и глпбални веб страни; 

Обезбедуваое на пристап дп веб страни за други, кпи се хпстирани на кпмпјутерски сервери 

дпстапни преку глпбална кпмпјутерска мрежа; Услуги за аудип, текстуални и видеп 

емитуваоа преку Интернет или други кпмуникациски мрежи вклушувајќи ппставени, 

пбјавени, и пзнашени (тагнати) аудип, текстуални и видеп спдржини пд други; Обезбедуваое 

пристап дп кпмпјутерски бази на ппдатпци вп пбласта на спцијални мрежи; Обезбедуваое и 

ракуваое сп електрпнски кпнференции, групи за дискусија и спби за разгпвпр преку 
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Интернет; Пренпс на ппдатпци и инфпрмации преку пејчери; Пренпс и емитираое на аудип 

и видеп прпграми пд сите видпви преку телефпн, телевизија, и глпбални кпмуникациски 

мрежи, видеп и аудип телекпнференции преку Интернет, услуги на асинхрпн пренпсен 

режим (АТМ), услуги на интегрирана дигитална мрежа (ISDN), кпмуникациски услуги за 

Интернет прптпкпл (IP) вклушувајќи и VOIP, IPTV услуги; Пренпс на глас, ппдатпци, графика, 

слики, аудип и видеп записи преку телекпмуникациски мрежи, безжишни кпмуникациски 

мрежи и Интернет; Пренпс на аудип, видеп записи, слики, текст и други ппдатпци преку 

кпмуникациска мрежа; Пренпс на глас, ппдатпци, слики, аудип, видеп записи и инфпрмации 

преку телефпнски и глпбални кпмуникациски мрежи; Обезбедуваое на глас преку услуги на 

Интернет прптпкпл; Пренпс на ппраки и слики сп ппмпщ на кпмпјутер; Интернет и видеп 

кпнференциски услуги; Кпнференциски услуги преку кпмпјутерска мрежа; Услуги за брза 

размена на ппраки; Услуги за праќаое SMS и MMS ппраки преку телекпмуникациски и 

кпмпјутерски мрежи; Кпмпјутерски пренпс на инфпрмации, VOIP, размена на ппраки, видеп 

ппвици и кпнференции; Лишни кпмуникациски услуги; Услуги за приватна телефпнска линија; 

Обезбедуваое на бесплатни телефпнски услуги и услуги за рутираое на ппвици; Услуги за 

електрпнскп испраќаое ппраки; Услуги за мпбилна телефпнија; Обезбедуваое на 

ппвеќекратен пристап за кприсници дп кпмуникациска мрежа; Онлајн спби за разгпвпр и 

електрпнски пгласни табли ппмеду кприсници за пренпс на ппраки за спцијалнипт живпт, 

ппщти интереси, пгласи, виртуелна заедница, спцијални мрежи, сппделуваое на фптпграфии 

и пренпс на фптпграфски слики; Електрпнски пренпс на аудип снимки, текстуални и видеп 

снимки пд други; Електрпнска кпмуникација преку спби за разгпвпр, линии за разгпвпр и 

интернет фпруми; Фпруми и спби за разгпвпр за спцијални мрежи; Пренпс на дигитални 

датптеки; Обезбедуваое на фпруми на заедницата и спби за разгпвпр за кприсниците да 

пбјавуваат, пребаруваат, гледаат, сппделуваат, критикуваат, пценуваат и кпментираат на 

видеп записи и други мултимедијални спдржини преку Интернет и други кпмуникациски 

мрежи; Телекпмуникации; Пренпс на аудип и видеп записи на бараое; Стриминг на аудип и 

визуелни спдржини; Емитуваое на аудип-визуелни прпграми; Пренпс и исппрака на аудип и 

визуелни спдржини; Услуги за емитуваое на видеп записи преку Интернет; Радип, 

телевизиски и каблпвски услуги; Услуги за емитуваое преку Интернет; Пренпс на видеп 

ппдатпци преку Интернет. Телекпмуникации 

класа  41 

Обезбедуваое на пбука; Организираое и спрпведуваое на рабптилници (пбуки); Забава; 

Обезбедуваое на инфпрмации ппврзани сп сппрт и забава; Обезбедуваое на игри; забавни 

услуги за сппделуваое на аудип, видеп, слики, текст и други ппдатпци; Образпвни и забавни 

услуги, вклушувајќи и пбезбедуваое на веб страна кпја вклушува аудип клиппви, видеп 

клиппви, музишки изведби, музишки видеа, клиппви пд филм, фптпграфии, пстанати 

мултимедијални материјали, и ппврзани инфпрмации преку Интернетпт и други 

кпмуникациски мрежи на щирпк спектар на теми и предмети; Образпвни услуги; Онлајн 

пбразпвни услуги; Објавуваое на едукативни текстпви; Објавуваое на приказни; 

Образпвание; Сппртски и културни активнпсти; Обезбедуваое на аудип и видеп спдржини 
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вп пплиоата на забава и пбразпвание; Услуги за изнајмуваое и дистрибуција вклушувајќи 

забавна и пбразпвна спдржина; Обезбедуваое на инфпрмации, прегледи и преппраки вп 

пплиоата на забава и пбразпвание; Обезбедуваое на пнлајн видеа кпи не се преземаат; 

Презентација на кинп или прпдукција и дистрибуција на филмпви; Изнајмуваое на 

претхпднп снимени дискпви и магнетни ленти. Образпвание; Обука; Забава; Сппртски и 

културни активнпсти 

класа  42 

Даватели на услуги за апликации (ASP) и спфтвер какп услуга (SAAS) кпи вклушуваат спфтвер 

за е-тргпвија, мпбилна тргпвија пнлајн пазаруваое; Даватели на услуги за апликации (ASP) и 

спфтвер какп услуга (SAAS) кпи вклушуваат спфтвер за е-тргпвија, мпбилна тргпвија и пнлајн 

пазаруваое, вклушувајќи виртуелни тастатури, креираое ликпви, и кприснишки интерфејс за 

ппмпщ при пазарни трансакции; Даватели на услуги за апликации (ASP) и спфтвер какп 

услуга (SAAS) кпи вклушуваат спфтвер за е-тргпвија, мпбилна тргпвија и пнлајн пазаруваое, 

вклушувајќи и спфтвер за разгпвараое и праќаое ппраки вп врска сп електрпнска тргпвија, 

мпбилна тргпвија и пнлајн пазаруваое; Истражуваое и дизајнираое вп пбласта на 

телекпмуникациите и инфпрматишките технплпгии; Индустриска анализа и услуги за 

истражуваое вп пбласта на телекпмуникациите и инфпрматишките технплпгии; 

Дизајнираое, пдржуваое и развпј на кпмпјутерски хардвер и спфтвер; Кпмпјутерски услуги 

вп врска сп електрпнски бази на ппдатпци; Обезбедуваое на интернет платфпрми; Услуги за 

щифрираое; Шифрираое, дещифрираое, и пптврдуваое на автентишнпста на 

инфпрмациите, ппраките и ппдатпците; Дизајнираое и развпј на спфтвери за кпмпјутерски 

игри; Обезбедуваое привремена упптреба на спфтвер кпј не мпже да се преземе, какп би се 

пвпзмпжилп прикашуваое, пбележуваое, пбјавуваое, прикажуваое, уредуваое, пущтаое, 

стриминг, гледаое, прегледуваое, ппкажуваое, пзнашуваое, блпгираое, сппделуваое, 

ппдесуваое, дистрибуираое, издаваое, кппираое и на друг нашин пбезбедуваое на 

електрпнски медиуми, мултимедијална спдржина, видеп запис, филмпви, слики, прикази, 

текстпви, фптпграфии, кприснишки спдржини, аудип спдржини и инфпрмации пп пат на 

Интернет и други мрежи за кпмуникација; Обезбедуваое привремена упптреба на спфтвер 

кпј не мпже да се преземе за сппделуваое на инфпрмација за лпкацијата сп други 

индивидуи; Обезбедуваое привремена упптреба на спфтвер кпј не мпже да се преземе за 

следеое на лица; Изнајмуваое електрпнски мемприски прпстпр на Интернет; Обезбедуваое 

привремена упптреба на интерактивен спфтвер кпј не мпже да се преземе; Дизајнираое, 

развпј, пдржуваое, ппправка и ажурираое на интерактивен кпмпјутерски спфтвер; 

Изнајмуваое кпмпјутерски системи; Изнајмуваое мемприски прпстпр на кпмпјутерски 

сервери; Изнајмуваое мемприски прпстпр на сервери на мрежи за кпмуникација; 

Обезбедуваое спфтвер за апликација преку мрежи за кпмуникација; Дизајнираое, 

прпизвпдствп или пдржуваое на кпмпјутерски прпграми; Изнајмуваое кпмпјутери; 

Обезбедуваое кпмпјутерски прпграми кпи не мпжат да се преземаат; Изнајмуваое 

пристапнп време дп кпмпјутерски бази сп ппдатпци за електрпнска тргпвија; Обезбедуваое 

или изнајмуваое на блпкшејн мрежи или дистрибутивни мрежи; Обезбедуваое или 
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изнајмуваое кпмпјутерски прпграми за блпкшејн мрежа или дистрибутивна мрежа; 

Обезбедуваое или изнајмуваое кпмпјутер за блпкшејн мрежа или дистрибутивна мрежа; 

Дизајнираое, прпизвпдствп или пдржуваое на кпмпјутерски прпграми за блпкшејн мрежа 

или дистрибутивна мрежа; Обезбедуваое или изнајмуваое блпкшејн мрежа или 

дистрибутивна мрежа за виртуелни валути или криптпвалути; Обезбедуваое или 

изнајмуваое кпмпјутерски прпграми за блпкшејн мрежа или дистрибутивна мрежа за 

виртуелна валута или криптпвалута; Обезбедуваое или изнајмуваое кпмпјутер за блпкшејн 

мрежа за виртуелна валута или криптпвалута или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута 

или криптпвалута; Дизајнираое, прпизвпдствп или пдржуваое кпмпјутерски прпграми за 

блпкшејн мрежа или дистрибутивна мрежа за виртуелна валута или криптпвалута; 

Обезбедуваое или изнајмуваое блпкшејн мрежи или дистрибутивна мрежи за прпмпција на 

дпбра и услуги на други преку администрираое сп прпдажни и прпмптивни ппттикнувашки 

щеми кпи вклушуваат ппени за лпјалнпст (тргпвски маркици); Обезбедуваое или 

изнајмуваое кпмпјутерски прпграми за блпкшејн мрежа или дистрибутивна мрежа за 

прпмпција на дпбра и услуги на други преку администрираое сп прпдажни и прпмптивни 

ппттикнувашки щеми кпи вклушуваат ппени за лпјалнпст ( тргпвски маркици); Обезбедуваое 

или изнајмуваое на кпмпјутери за блпкшејн мрежа или дистрибутивна мрежа за прпмпција 

на дпбра и услуги на други преку администрираое сп прпдажни и прпмптивни 

ппттикнувашки щеми кпи вклушуваат ппени за лпјалнпст (тргпвски маркици); Дизајнираое, 

прпизвпдствп или пдржуваое кпмпјутерски прпграми за блпкшејн мрежа или дистрибутивна 

мрежа за прпмпција на дпбра и услуги на други преку администрираое сп прпдажни и 

прпмптивни ппттикнувашки щеми кпи вклушуваат ппени за лпјалнпст (тргпвски маркици). 

Наушни и технплпщки услуги и истражуваое и прпектираое ппврзанп сп нив; Услуги за 

индустриски анализи и истражуваоа; Прпектираое и развпј на кпмпјутерски хардвер и 

спфтвер 

класа  45 

Услуги за спцијалнп вмрежуваое; Обезбедуваое на интерактивни веб страници за 

лпцираое на други пбласти заради сигурнпст, безбеднпст или за цели за кпристеое на 

спцијалнп вмрежуваое преку кпристеое на глпбален ппзиципнен систем. Правни услуги; 

Безбеднпсни услуги за физишка защтита на импт и лица; Лишни и ппщтествени услуги щтп ги 

даваат трети лица за задпвплуваое на пптребите на ппединците 
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