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Патенти / Patentat

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

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за
признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не
постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.
/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë
industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi
Industriale për njohjen e asaj të drejte.
Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на
траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице,
согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për
tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në
përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.
По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за
ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на
порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред
поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht
nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të
drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse
gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të
mëvonshme.
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ПАТЕНТИ / PATENTAT
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në
përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të
dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.
Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се
објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот
66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се навeдува бројот на другите патентни
барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe
abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet
pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.
Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за
проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të
dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse
është paguar tarifa e paraparë.
Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните
податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e
patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë
në INID.
(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit
(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:
А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi
А2-дополнителен патент/patentë shtesë
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për
patentën evropjanë
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një
patente evropiane me pretendime të modifikuara
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit
(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të
Patentave (KNP)
2

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

Патенти / Patentat

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

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
3

Патенти / Patentat

Гласник Бр.2/2021 - 28/02/2021

(54) СОЛАРЕН СИСТЕМ НА ЦИРКУЛАЦИЈА

(51) F 24D 3/02, F 24H 1/00
(11) 11170

(13) А

СО ПРИТИСОК НА ТРОЈНА ЕНЕРГИЈА

(21) 2019/930

(22) 30/10/2019

(57) Оваа иновација нуди подобрен соларен
систем на циркулација со притисок кој што

(45) 28/02/2021
(30) П20190930 30/10/2019 MK
(73) Global Sol Energy S.A. Systems of

опфаќа еден бојлер со најмалку два
топлински изменувачи, едно соларно коло,

Solar Energy 31A, Chariton str. GR-175 64
P.Faliro,Athens,Greece, GR

едно електрично коло, еден систем на
топлинска пумпа и негова инсталација во

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

системи за производство на топла вода за

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ELIAS NOMIKAS and Slave Jordanov

користење и затоплување.
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Патенти / Patentat

Гласник Бр.2/2021 - 28/02/2021

ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА

(51) G 06F 13/00, G 07F 7/06, B 29B 17/02
(11) 11169

(13) А

ПОДАТОЦИ

(21) 2019/945

(22) 05/11/2019

(57) Систем за селективно собирање на
отпад од пакување и анализа на податоци

(45) 28/02/2021
(30) П20190945 05/11/2019 MK
(73) ПАКОМАК ДОО Скопје бул.

којшто е составен од хардверски дел и
софтверски дел кој ги интегрира сите

Партизански одреди,Порта Влае,блок4
Скопје, MK

засегнати страни во областа на постапување
на отпад од пакување, и тоа, примарни

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

селектори на отпад, стимулатори,

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Ивановски Филип
(54) ИНОВАТИВЕН И СТИМУЛИРАЧКИ
СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ НА

производители/компании, собирачи,
транспортери и рециклирачи на отпад, како и
секторот за заштита на животната средина.
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Патенти / Patentat

Гласник Бр.2/2021 - 28/02/2021

ПРЕНОС / BARTJE
(11) 8239
(73) Estetra SPRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE
(11) 8239
(73) Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 8992
(73) Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstrasse 50 68229 Mannheim, DE

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1169
(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Drop Code 1104, Indianapolis, IN
46285, US
(11) 1234
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 1270
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 1358
(73) JUWEL AQUARIUM GmbH & CO. KG KARL-GOX-STRASSE 1, D-27356
ROTENBURG/WUMME, DE
(11) 1419
(73) MERCKLE GMBH Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, DE
(11) 1500
(73) Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(11) 1779
6
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Гласник Бр.2/2021 - 28/02/2021

(73) MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg, DE
(11) 1895
(73) WHITE ENERGY Srl Via Marche 1 00100 Roma, IT
(11) 1826
(73) Pharmacia & Upjohn Company LLC 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001, US
(11) 1805
(73) HULL Angelina Fjallvagen 3b S-181 31 Lidingo, SE
(11) 1905
(73) H. LUNDBECK A/S OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(11) 1926
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 2267
(73) Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE
(11) 2174
(73) Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(11) 2305
(73) Merck Sante 37, rue Saint Romain,69008 Lyon, FR
(11) 2372
(73) Southern Research Institute 2000 Ninth Avenue South Birmingham, Alabama 35205, US
(11) 2420
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare 47, 00144 Roma,
IT
(11) 3155
(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje , SE and Osaka-shi, Osaka
541-0045, JP
(11) 3162
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
(11) 3156
(73) Fondazione Monte Tabor Via Olgettina, 60, 20132 Milano, IT

7
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Гласник Бр.2/2021 - 28/02/2021

(11) 3336
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
(11) 3422
(73) AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje , SE and 1-8, Doshomachi
3-chome, Chuo-ku Osaka 541-0045, JP
(11) 3424
(73) Dompe farmaceutici S.p.A. Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122 Milano (MI),, IT
(11) 3468
(73) Kuhs GmbH Lingertstrasse 3 und 21 79541 Lorrach, DE
(11) 4931
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
(11) 5750
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,, LU
(11) 5749
(73) EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,, LU
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(51) C 07C 317/14, C 07D 307/64, A 61K 31/18, A

(72) BROOKFIELD, Frederick Arthur; KALISH,

61P 9/04

Vincent Jacob; COURTNEY, Stephen Martin;

(11) 11111
(21) 2019/843

(13) Т1
(22) 03/10/2019

FROST, Lisa Marie and TOSCANO, John P.
(54) Нитроксил донори со подобрен

(45) 28/02/2021
(30) US201361754237P 18/01/2013 US and

терапевтски индекс

US201361782781P 14/03/2013 US
(96) 17/01/2014 EP17195759.0

метод на модулација на in vivo нитроксил
нивоа, каде што фармацевтскиот состав

(97) 24/07/2019 EP3284463
(73) Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc. 1450
Raleigh Rd., Suite 212 Chapel Hill, NC 27517,

содржи соединение со формулата (1):

US

има уште 10 патентни барања

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во

и најмалку еден фармацевтски прифатлив
ексципиент.

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИПМИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

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

(51) H 04N 19/105, H 04N 19/139, H 04N 19/96, H
04N 19/176, H 04N 19/70, H 04N 19/147
(11) 11112
(21) 2019/844

(13) Т1
(22) 03/10/2019

(72) Lee, Kyo-Hyuk; Han, Woo-Jin and LEE,
Tammy
(54) АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА

(45) 28/02/2021
(30) KR20090074896 13/08/2009 KR
(96) 13/08/2010 EP13185335.0

ДВИЖЕЧКИ ВЕКТОРИ

(97) 02/10/2019 EP2677749
(73) Samsung Electronics Co., Ltd

вектор на постоен блок од слика од податочен
тек се состои од кодирано видео, апаратурата

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

се состои од:
предвидувач (1330) кој, кога информација за

(57) 1 Апаратура за декодирање на движечки

9
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021
- 28/02/2021
- 28/02/2021

режимот на предвидување од постојниот блок е

квадратни единици за кодирање од кодирани

меѓупредвидена и предвидувачот на движење

длабочини согласно на длабочини од еднакво

на вектор на постоен блок е одреден врз
основа на информација од предвидувач на

поделени и на висина и на ширина од
максималната единица за кодирање на две,

движење на вектор означувајќи го
предвидувачот на движење на векторот на

каде што единицата за кодирање на постојната
длабочина е една од квадратните податочни

постојната единица за предвидување, е
конфигуриран да прима информација од

единици разделена од единицата за кодирање
од највисоката длабочина, каде што единицата

предвидувачот на движечки вектор,

за кодирање на постојната длабочина е

предвидувач на движење на вектор одредува
кандидати со користење на движечки вектори

разделена на квадратни единици за кодирање
од пониска длабочина, независно од соседните

од претходно декодирани соседни блокови на
постојниот блок, и предвидувачот на движечки

единици за кодирање, со еднакво поделување
и на висина и на ширина од единиците за

вектор го одредува постојниот блок кој е едно
движење на вектор селектирано помеѓу

кодирање од постојната длабина на две, и
каде што секоја од кодираните единици содржи

кандидатите на движење на вектор врз основа

една или повеќе предвидувачки единици за

на информацијата од предвидувачот на
движење на вектор, информацијата од

предвидено декодирање, каде што едната или
повеќе предвидувачки единици се добиени со

предвидувачот на движење на вектор е
добиена од податочниот тек; и

еднакво разделување на ширина или на висина
од постојната единица за кодирање на две, или

движечки вектор на единица за доведување во
првобитна состојба (1340) која е конфигурирана

со еднакво разделување и на висината и на
ширината на постојната единица за кодирање

да добие движечки вектор на постојниот блок

на две, или со одредување на постојната

врз основа на предвидувачот на движење на
вектор и диференцијален вектор добиен од

единица за кодирање како една единица за
предвидување, и

податочниот тек,
каде што претходно декодираните блокови се

каде што секоја од единиците за кодирање
содржи една или повеќе единица за

состојат од прв блок лоциран на долната лева
страна од постојниот блок, тоа е, директно под

трансформација за инверзна трансформација,
каде што едната или повеќето единици за

најдолниот блок помеѓу соседните леви

трансформација се добиени со еднакво

блокови на левата страна од постојниот блок и
лоциран надвор од постојниот блок и вториот

поделување и на висината и на ширината на
постојната единица за кодирање или со

блок е лоциран на горната страна од првиот
блок, каде што сликата е разделена на

одредување на постојната единица за
кодирање како една единица за

мноштво од максимални квадратни единици за
кодирање, согласно на информација за

трансформација; и
каде што постојниот блок е единица за

максимална големина на кодирана единица, и

предвидување добиена од една од единиците

секој од мноштвото од максимални единици за
кодирање се независно разделени на

за кодирање.
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021
- 28/02/2021
- 28/02/2021

(51) C 07K 14/54, C 07K 19/00, C 07K 14/47, C
12N 15/00, C 12N 5/10, C 12N 15/09, A 61K

(72) TAMADA, Koji; SAKODA, Yukimi and
ADACHI, Keishi
(54) ВЕКТОР НА ИЗРАЗУВАЊЕ CAR И

35/76, A 61K 35/26, A 61P 35/00
(11) 11113
(21) 2019/845

(13) Т1
(22) 04/10/2019

КЛЕТКИ КОИ ШТО ИЗРАЗУВААТ CAR
(57) 1 Вектор на изразување CAR кој што

(45) 28/02/2021
(30) JP2014208200 09/10/2014 JP

содржи нуклеинска киселина која што кодира
химерен антигенски рецептор (CAR) и

(96) 06/10/2015 EP15849416.1
(97) 11/09/2019 EP3205720
(73) Yamaguchi University 1677-1, Yoshida

нуклеинска киселина која што кодира фактор за
зајакнување на имунолошката функција на Т-

Yamaguchi-shi Yamaguchi 753-8511, JP
(74) Друштво за застапување од областа на

што кодира фактор за зајакнување на
имунолошката функција е нуклеинска киселина

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

која што кодира интерлеукин-7 и нуклеинска
киселина која што кодира CCL19.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

има уште 9 патентни барања

клетката, при што нуклеинската киселина која
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(57) 1 Артемисинин соединение за употреба
во лекувањето на дијабетес пациенти за да се

(51) C 12N 5/071, A 61K 31/357, A 61K 31/366, A
61P 5/48, A 61P 3/10
(11) 11114

(13) Т1

зголеми нивото на инсулин, кадешто

(21) 2019/846

(22) 04/10/2019

артемисинин соединението е соединение со
општа формула I

(45) 28/02/2021
(30) EP20140164471 11/04/2014 -(96) 09/04/2015 EP15717842.7

или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:

(97) 17/07/2019 EP3129019
(73) CeMM-Forschungszebtrum für Molekulare

----- е единечна или двојна врска;
R1, R2, R3, R4, и R6 претставуваат независно

Medizin GmbH Lazarettgasse 14/AKH BT 25.3

еден од друг H, халоген, -CF3, =CH2, -ORa, -

1090 Wien, AT

NRaRb, -(CH2)nCOORa, -(CH2)nC(=O)Ra, (CH2)nCONRaRa C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија бр.
27/2/22, 1000 Скопје
(72) LI,Jin and KUBICEK, Stefan
(54) МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА
АРТЕМИСИНИН СОЕДИНЕНИЈА И ГЕФИРИН

6 алкинил, C3-7циклоалкил, C37хетероциклоалкил, арил или хетероарил; и

АГОНИСТИ

O(CH2)nCOORa, -OC(=O)(CH2)nCOORa, -

R5 претставува H, халоген, =O, -ORa, -NRaRb, (CH2)nCF3, -(CH2)nCHF2, -(CH2)nC(=O)Ra, OC(=O)Ra, C1-6алкил, C2-6алкенил, C212

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

6алкинил, C3-7циклоалкил, C3-

Ra и Rb заедно со средниот азотен атом

7хетероциклоалкил, арил или хетероарил; и

претставува хетероциклична група, кадешто

X претставува O или -NRa;
Ra претставува H или опционално супституиран

хетероцикличниот атом е N, O или S, и кадешто
хетероцикличниот атом е опционално

C1-6алкил, C2-6алкенил, или C2-6алкинил; и
Rb претставува H или опционално супституиран

супституиран (артемизон); и
n е 0,1, 2 или 3.

C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил,
циклоалкил, арил, хетероарил или arалкил; или

има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 9/00, A

(72) BRENNEMAN,Jehrod Burnett; GINN, John

61P 3/00, A 61P 13/00, A 61P 25/00

David; LOWE,Michael D.; SARKO,Christopher

(11) 11115
(21) 2019/847

(13) Т1
(22) 04/10/2019

Ronald; TASBER,Edward S. and
ZHANG,Zhonghua
(54) АЛКОКСИ ПИРАЗОЛИ КАКО
РАСТВОРЛИВИ ГВАНИЛАТ ЦИКЛАЗНИ

(45) 28/02/2021
(30) US201261697899P 07/09/2012 US

АКТИВАТОРИ

(96) 03/09/2013 EP13762666.9
(97) 31/07/2019 EP2892891
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
13

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(57) 1 Соединение со формулата I

метокси група;
R2 е избран од H, F, Cl, C1-3, -CN, -OMe и -CF3;
R3 е избран од H и -CH3;
R4 е избран од H F, -CH3 и -OMe;
R5 е избран од H, Cl -CH3, -CH2CH3, -CF3, F, и
-OMe;
R6 е сврзан за азотот на A и е избран од H, C16алкил, -(CH2)nC3-6циклоалкил, -C(O)C16алкил, -(CH2)n хетероциклил, -(CH2)n арил, (CH2)n хетероарил, -SO2арил, SO2C1-6алкил
кадешто споменатиот C1-6алкил, -(CH2)n
хетероциклил, -(CH2)n циклоалкил, -(CH2)n
арил и -(CH2)n хетероарил се опционално

кадешто:

супституирани со една до четири групи
независно избрани од C1-3алкил, халоген, C1-3

A е 5-7 член заситена хетероциклил група
којашто содржи еден азот и опционално еден

алкокси, -CF3, -OH, оксо, -(CH2)1-3O(CH2)2-

кислород, кадешто еден јаглерод од

3OH, и-SO2CH3;
R7 е избран од H, -CH3, -CH2CH3, -CF3, F, и -

споменатата хетероциклил група е опционално
супституирана со една или две групи избрани

CN;
n е 0, 1 или 2

од C1-3алкил и оксо;
R1 е C1-4 алкил опционално супституиран со

или негова сол.
има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 31/57, A 61P 25/08, A 61P 25/00

(54) НЕУРОАКТИВНИ СТЕРОИДНИ

(11) 11121
(21) 2019/871

(13) Т1
(22) 15/10/2019

ФОРМУЛАЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ
КОМПЛЕКС ОД АЛОПРЕГНАНОЛОН И

(45) 28/02/2021
(30) US201261589740P 23/01/2012 US

СУЛФОБУТИЛ ЕТЕР БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИН

(96) 23/01/2013 EP13740743.3

формулиран за парентерална примена кој што

(97) 09/10/2019 EP2806877
(73) Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street

содржи
комплекс
алопрегнанолон и

Cambridge, MA 02142, US
(74) Друштво за застапување од областа на

циклодекстрин, каде што алопрегнанолонот е
со концентрација од 5 mg/ml, а сулфобутил

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

етер β-циклодекстринот е со концентрација
помеѓу 25-400 mg/mL, каде што формулацијата

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

е ублажена до pH од 6, а ублажувачот е цитрат

(72) REDDY,Kiran

ублажувач.
има уште 4 патентни барања

(57)
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етер β-

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(51) C 07D 213/75, A 61K 31/444, A 61P 9/00
(11) 11122
(21) 2019/872

(72) MUCI, Alex; CUI, Sheng; MORRISON, Henry;

(13) Т1
(22) 15/10/2019

NAGAPUDI, Karthik; WALKER, Shawn;
BERNARD, Charles; HANSEN, Karl, Bennett;

(45) 28/02/2021
(30) US201361785763P 14/03/2013 US

LANGILLE, Neil, Fred; ALLGEIER, Alan, Martin;
MENNEN, Steven; WOO, Jacqueline and

(96) 14/03/2014 EP14720369.9
(97) 14/08/2019 EP2970123
(73) Amgen Inc. and Cytokinetics, Inc. One

MORGAN, Bradley, Paul
(54) СОЛ НА ОМЕКАМТИВ МЕКАРБИЛ И

Amgen Center Drive,Thousand Oaks, California
91320-1799, US and 280 East Grand Avenue,

(57) 1 Дихидрохлорид хидрат сол на
омекамтив мекарбил.

South San Francisco, CA 94080, US

има уште 14 патентни барања

ПРОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ СОЛ

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

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(51) G 01N 33/74
(11) 11123

(13) Т1

антибиотик кај споменатиот субјект, којашто ги
содржи чекорите на:

(21) 2019/873

(22) 15/10/2019

(i) определување на примерок во крв, плазма

(45) 28/02/2021
(30) EP20090157886 14/04/2009 --

или серум од споменатиот субјект којшто
страда од примарна не-инфективна болeст на

(96) 14/04/2010 EP10717531.7
(97) 31/07/2019 EP2419741
(73) B.R.A.H.M.S GmbH Neuendorfstrasse 25
16761 Hennigsdorf, DE

нивото на Прокалцитонин (ПКТ) или негов
фрагмент или прекурсор или негов фрагмент

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

(ii) корелација на определувачкото ниво за

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BERGMANN,Andreas and STRUCK,

потенцијален ризик предизвикан со
администрацијата на антибиотик,

Joachim
(54) РИЗИК ПРОЦЕНКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО

(iii) кадешто концентрацијата на ПКТ или
фрагмент или прекурсор или негов фрагмент

АНТИБИОТИЦИ КАЈ ПАЦИЕНТИ КОИШТО
СТРАДААТ ОД ПРИМАРНА НЕ-ИНФЕКТИВНА

којшто има должина од барем 12
аминокиселински остатоци под 200 pg/mL во

БОЛЕСТ СО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОТО

споменатиот примерок корелира со покачен

НА ПРОКАЛЦИТОНИН
(57) 1 Ин-витро дијагностичка постапка за

ризик предизвикан со потенцијалната
администрација на антибиотик и кадешто

идентификацијата на субјект којшто страда од
примарна не-инфективна болест којшто има

споменатиот субјект не изразува било какви
симптоми на бактериска инфекција.

покачен ризик на несакан исход потенцијално

има уште 9 патентни барања

којшто има должина од барем 12
аминокиселински остатоци,

предизвикан со администрацијата на

16
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(51) C 08L 69/00
(11) 11124

(13) Т1

(21) 2019/874

(22) 16/10/2019

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) ALLEN, Scott, D. and NAIK,Sanjeev
(54) “MЕШАВИНА НА ПОЛИМЕР”

(45) 28/02/2021
(30) US20100392010P 11/10/2010 US and

(57) 1 Екструдирана полимерна мешавина што

US201161535573P 16/09/2011 US
(96) 11/10/2011 EP11833280.8

содржи барем еден алифатичен поликарбонат
и најмалку еден полиолефин, каде што

(97) 31/07/2019 EP2627713
(73) Novomer, Inc. 1 Bowdoin Square, Suite

мешавината на полимер содржи повеќе
алифатичен поликарбонат од полиолефин.

300 Boston, Massachusetts 02114, US

има уште 15 патентни барања

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

17

Патенти

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(51) A 61K 9/16, A 61K 9/48, A 61K 9/28, A 61K

единици ја опфаќаат првата активна состојка со

9/20

најмалку една амино група,

(11) 11125
(21) 2019/876

(13) Т1
(22) 16/10/2019

каде што таа прва активна состојка од
вредноста pH oд 1,1 има растворливост во вода

(45) 28/02/2021
(30) DE102011075354 05/05/2011 DE and

од помалку од 10 mg/ml, при што таа прва
активна состојка се избира од групата која што

DE102011075356 05/05/2011 DE
(96) 02/05/2012 EP12719667.3

ја сочинуваат антихистаминици и/или
антагонисти на калцијум,

(97) 02/10/2019 EP2704698
(73) Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg
Liebigstraße 1-2 65439 Flörsheim am Main, DE

назначен со тоа, што првата единица

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

подготвена како отпорна на сокот на
желудникот, другата единица која што ја

(72) FRANCAS, Gernot and PRZYKLENK, KarlHeinz
(54) ДОЗНА ФОРМА ЗА КОНТРОЛИРАНО

содржи активната состојка ја содржи матрицата
на активната состојка која што го опфаќа

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ
СОСТОЈКИ

состојка, при што првата активна состојка е
диспергинизирана во матрицата на активната

(57) 1 Дозна форма која што опфаќа
• најмалку една прва единица која што ја

состојка, и понатаму назначен со тоа, што
матрицата на активната состојка ја содржи

содржи активната состојка и
• најмалку една втора единица која што ја

првата активна состојка и полимерот на
матрицата во масениот однос од најповеќе 1:1.

содржи активната состојка, при што тие

има уште 10 патентни барања

(51) G 01N 33/50, G 01N 33/569, G 01N 33/68, G
01N 33/566, C 07K 16/12, C 12Q 1/37

(73) ALLERGAN, INC. 2525 Dupont Drive,
Irvine, CA 92612, US

(11) 11126
(21) 2019/877

моментално ја ослободува првата активна
состојка во желудникот, а другата единица е

полимерот на матрицата и првата активна

(13) Т1
(22) 16/10/2019

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

(45) 28/02/2021
(30) US20080036723P 14/03/2008 US

(72) Fernandez-Salas, Ester; Wang, Joanne;
Garay, Patton E.; Wong, Lina S.; Hodges, D. Diane

(96) 13/03/2009 EP16153819.4

and Aoki, Kei Roger

(97) 24/07/2019 EP3031825
18

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(54) ИМУНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА НА

фаза, каде што анти-SNAP-25 антитело го

АКТИВНОСТИТЕ НА БОТУЛИНУМ ТОКСИН

врзува епитоп кој што го опфаћа карбоксилен

ОД СЕРОТИП А
(57) 1 Постапката на детекција на BoNT/A

терминус на P1 на остаток од цепливата врска
на местото на цепење на BoNT/A од производот

активности кај цицачите, кој ги опфаќа фазите:
a. третирање на клетките од утврдената линија

на цепење SNAP-25, каде што анти-SNAP-25 на
антителото поседува константна брзина на

на клетките која што го експримира SNAP-25, со
примерокот на испитување кој што го опфаќа

асоцијација за епитоп кој што не го опфаќа
карбоксилен терминус на глутамин од

BoNT/A, каде што клетката од утврдената

цепливата врска од местото на цепење на

клеточна линија е подложна на BoNT/A
интоксикација, при што клетката од утврдената

BoNT/A од производот на цепење SNAP-25 од
помалку од 1 x 101 M-1 s-1 ; a aнти-SNAP-25

клеточна линија е подложна на BoNT/A
интоксинација од околу 500 pM или помалку

антитело ја поседува константата на рамнотежа
на дисоцијација за тој епитоп од помалку од

BoNT/A, и каде што спомнатата клетка се
избира од групата која што ја сочинуваат SiMa

0.450 nM;
d. детекција на присаство на комплексот на

на клеточната линија, и Neuro-2a на клеточна

антителото-антиген, кој што опфаќа анти-SNAP-

линија;
b. изолирање од третираните клетки на

25 на антитело и производот на цепење SNAP25 кој што го опфаќа карбоксилен терминус на

производот со цепење на SNAP-25 кој што има
карбоксилен терминус на P1 остатокот на

P1 од остаток на цепливата врска од местото
на цепење на BoNT/A од производот на цепење

цепливата врска на местото на цепење на
BoNT/A;

SNAP-25;
при што детекцијата на комплексот на

c. доведување во контакт на проиѕводот на

антитело-антиген во фазата d е индикатор на

цепење SNAP-25 со моноклонален анти-SNAP25 со антитело врзано за подлогата на цврстата

BoNT/A активности.
има уште 8 патентни барања
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(51) C 07K 16/30, C 07K 16/46, C 07K 14/705, C

регулаторен протеин на alfa (SIRPα) или

07K 16/28, C 07K 16/32, C 12N 9/16, A 61K 38/00

варијанта на SIRPα који содржат секвенца на

(13) Т1
(22) 16/10/2019

амино-киселина најмалку 80% идентична (a) на
остатоци 3-115 SEQ ID NO:6, (b) на остатоци 3-

(45) 28/02/2021
(30) US201462038196P 15/08/2014 US

114 SEQ ID NO:8 или (c) на остатоци 1-115 SEQ
ID NO:190, при што варијанта на SIRPα содржи

(96) 14/08/2015 EP15750744.3
(97) 25/09/2019 EP3180363
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse

модификација на амино-киселина на една или
повеќе позицији који одговараат на позицији 6,

250 64293 Darmstadt, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

ID NO: 8 или SEQ ID NO:190, при што таа
модификација претставува супституција

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LO, Kin-Ming; ZIZLSPERGER, Nora and

избрана од група која ја сочинуваат: V6I; V27I;
A27I; 131R; I31T; Q37W; Q37H; E54P; H56P;

SIRCAR, Aroop
(54) ФУЗИОНЕН ПРОТЕИН SIRP-ALFA НА

S66Q; L66Q; и M72R; и
(ii) молекул на имуноглобулин или негов дел кој

ИМУНОГЛОБУЛИН

се врзува за површина на антиген на клетка

(57) 1 Фузионен протеин на SIRPα на
имуноглобулин кој содржи:

која потстакнува заболување.
има уште 22 патентни барања

(11) 11127
(21) 2019/878

27, 31, 37, 54, 56, 66 или 72 SEQ ID NO:6, SEQ

(i) IgV екстрацелуларен домен на сигнален

20
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

порозно тело врз база на циркониум диоксид

(51) C 01G 25/02, C 01G 25/00
(11) 11128

(13) Т1

има пик на дијаметар на пори на 20 до 100 nm

(21) 2019/879

(22) 16/10/2019

во дистрибуциа на дијаметар на пора по пат на
BJH постапка, P/W однос од 0.05 или поголем,

(45) 28/02/2021
(30) JP20140070424 28/03/2014 JP
(96) 25/04/2014 EP14887437.3

каде W престставува половина од ширина на
пик,, a големо P претставува висина на пик

(97) 09/10/2019 EP3085667
(73) Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd.

крива измерена дистрибуција на пори, и вкупен
волумен на порите од 0.5 cm3/g или поголема;

4-4-9, Kitahama Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-

и

0041, JP

(2) тоа порозно тело врз база на циркониум
диоксид има пик на дијаметра на порите од 20

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) KODAMA,Hiroshi
(54) ПОРОЗНО ТЕЛО ВРЗ БАЗА НА
ЦИРКОНИУМ ДИОКСИД И ПОСТАПКА ЗА

до 100 nm, P/W сооднос од 0.03 или поголема,
специфична површина од најмалку 40 m2/g, и

НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО

текот на 12 часа.

(57) 1 Порозно тело врз база на циркониум
диоксид, во облик на честичка, при што (1) тоа

има уште 5 патентни барања

вкупен волумен на порите oд 0.3 cm3/g или
поголема, по термичка обработка на 1000°C во
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Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021
- 28/02/2021

(51) C 07D 491/10, C 07D 471/10, A 61K 31/439,
A 61P 11/00
(11) 11131
(21) 2019/880

(13) Т1
(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021
(30) EP20140184613 12/09/2014 --

Aе

(96) 08/09/2015 EP15757523.4
(97) 07/08/2019 EP3191487
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE
кадешто

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

W е избран од групата составена од CH и N;
X е избран од групата составена од CH и N;

(72) VINTONYAK,Viktor; GRAUERT, Matthias;
GRUNDL, Marc and PAUTSCH, Alexander
(54) СПИРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА

Y е избран од групата составена од CH и N;
со клаузулата дека максимум еден од W, X и Y
може да биде N;

КАТЕПСИН C

D-E е избран од групата составена од N(R2)C(O), CH2CH2, C(O)-O и CH2-O;

(57) 1 Соединение со формула I или негови
фармацевтски прифатливи соли или солвати,

R2 е избран од групата составена од H и C1-3алкил;
R1 е избран од групата составена од H, C1-3алкил, CH3OCH2CH2-, оксетанил,
тетрахидрофуранил, 4-тетрахидропиранил и 3тетрахидропиранил;
i е 1, 2 или 3;
j е 1, 2 или 3;
со клаузулата дека збирот од i+j е 2, 3 или 4.

кадешто
Cy е

има уште 27 патентни барања

или
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(54) Метод за детоксификација на глутенски
протеини од житни зрна и нивна примена во

(51) C 12C 1/02, A 21D 13/06, A 23B 9/04, A 23L
5/20, A 23L 3/3472, A 23L 3/3463
(11) 11133
(21) 2019/881

(13) Т1
(22) 17/10/2019

медицинска област

(45) 28/02/2021

житни зрна, кој ги содржи следниве чекори:

(57) 1 Метод за детоксификација на глутен од

(30) IT UB20159442 17/12/2015 IT
(96) 16/12/2016 EP16823236.1

a) хидрирање на житните зрна со вода до
степен на влажност на зрната помеѓу 15 и 18%;

(97) 14/08/2019 EP3389400
(73) New Gluten World S.r.I. Viale Michelangelo

b) третирање на хидрираните зрна со
електромагнетни бранови некое време и со

177 71121 Foggia, IT
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

енергија потребна да се достигне температура
на зрната помеѓу 60 и 70°C;

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

c) суспендирање на зрачењето додека не се

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) LAMACCHIA, Carmela

постигне температура помеѓу 50 и 60°C и
истовремено испарување на водата со губиток
на влажноста на зрната помеѓу 14 и 16% во
споредба со чекор a);
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Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

d) третирање на хидрираните житни зрна со

енергија потребна да се постигне температура

електромагнетни бранови некое време и со

на зрната помеѓу 110 и 120°C;

енергија потребна да се постигне температура
на зрната помеѓу 80 и 90°C;

g) суспендирање на зрачењето до температура
помеѓу 80 и 90°C и истовремено испарување на

e) суспендирање на зрачењето до температура
помеѓу 70 и 80°C и истовремено испарување на

водата со губиток на влажноста на зрната
помеѓу 50 и 60% во споредба со чекор a);

водата со губиток на влажноста на зрната
помеѓу 40 и 44% во споредба со чекор a);

h) бавно ладење на детоксифицирани зрна на
собна температура.

f) третирање на хидрираните житни зрна со

има уште 15 патентни барања

електромагнетни бранови некое време и со

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(51) C 12N 15/67
(13) Т1
(22) 17/10/2019

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim; ORLANDINI

(45) 28/02/2021
(30) PCT/EP2015/073180 07/10/2015 --

VON NIESSEN, Alexandra; FESSER, Stephanie;
VALLAZZA, Britta; KUHN, Andreas and

(96) 05/10/2016 EP16778784.5
(97) 25/09/2019 EP3337902
(73) BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH

POLEGANOV, Marco Alexander
(54) 3‟ UTR НИЗИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА
RNA

and TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

(57) 1 Молекула на нуклеинска киселина која
што содржи во 5’ → 3’ правецот на

Universität An der Goldgrube 12 55131 Mainz,
DE and, DE

траскрипција:
(a) промотор;

(74) Друштво за застапување од областа на

(б) низа на нуклеинска киселина која што може

индустриската сопственост ЖИВКО

да се транскриптира или низа на нуклеинска

(11) 11144
(21) 2019/882
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киселина за воведување на низа на нуклеинска

на нуклеинска киселина или фрагментот кои

киселина која што може да се транскриптира; и

што се најмалку 90% идентични на споменатата

(в) низа на нуклеинска киселина која што, при
нејзина транскрипција под контрола на

низа на нуклеинска киселина или фрагмент,
(c-3) низата на нуклеинска киселина на 3’-

промоторот (а), кодира 3'-нетранслатиран
регион во транскриптот кој што не е природно

нетранслатираниот регион на Хемокин лиганд
22 (Chemokine Ligand 22 - CCL22) која што се

поврзан со низата на нуклеинска киселина (б),
при што споменатиот 3'- нетранслатиран регион

состои или содржи низа на нуклеинска
киселина селектирана од групата која што се

содржи

состои од НИЗИ ИД БР: 73 до 85, пожелно

(i) (c-4) низата на нуклеинска киселина на 3’нетранслатираниот регион на Амино-

НИЗА ИД БР: 79, нејзин фрагмент или
варијанта на споменатата низа на нуклеинска

терминален засилувач на поделба (AminoTerminal Enhancer Of Split - AES) која што се

киселина или фрагментот кои што се најмалку
90% идентични на споменатата низа на

состои или содржи низа на нуклеинска
киселина селектирана од групата која што се

нуклеинска киселина или фрагмент,
(c-4) низата на нуклеинска киселина на 3’-

состои од НИЗИ ИД БР: 86 до 89, пожелно

нетранслатираниот регион на Амино-

НИЗИ ИД БР: 86, нејзин фрагмент или
варијанта на споменатата низа на нуклеинска

терминален засилувач на поделба (AminoTerminal Enhancer Of Split - AES) која што се

киселина или фрагментот кои што се најмалку
90% идентични на споменатата низа на

состои или содржи низа на нуклеинска
киселина селектирана од групата која што се

нуклеинска киселина или фрагмент; или
(ii) (c-8) која било комбинација на (c-4) и една

состои од НИЗИ ИД БР: 86 до 89, пожелно
НИЗА ИД БР: 86, нејзин фрагмент или

или повеќе низи на нуклеинска киселина

варијанта на споменатата низа на нуклеинска

селектирани од групата која што се состои од:
(c-1) низата на нуклеинска киселина на 3’-

киселина или фрагментот кои што се најмалку
90% идентични на споменатата низа на

нетранслатираниот регион на Fc фрагмент на
IgG, рецептор, транспортер, алфа (FCGRT) која

нуклеинска киселина или фрагмент,
(c-5) низата на нуклеинска киселина на 3’-

што се состои или содржи низа на нуклеинска
киселина селектирана од групата која што се

нетранслатираниот регион на Фосфолипаза
член на Д фамилија 3 (PLD3) која што се состои

состои од НИЗИ ИД БР: 1 до 50, пожелно НИЗА

или содржи низа на нуклеинска киселина

ИД БР: 27, нејзин фрагмент или варијанта на
споменатата низа на нуклеинска киселина или

селектирана од групата која што се состои од
НИЗИ ИД БР: 90 до 104, пожелно НИЗА ИД БР:

фрагментот кои што се најмалку 90% идентични
на споменатата низа на нуклеинска киселина

96, нејзин фрагмент или варијанта на
споменатата низа на нуклеинска киселина или

или фрагмент,
(c-2) низата на нуклеинска киселина на 3’-

фрагментот кои што се најмалку 90% идентични
на споменатата низа на нуклеинска киселина

нетранслатираниот регион на Лимфоцит

или фрагмент,

специфичен протеин 1 (Lymphocyte Specific
Protein 1 - LSP1) која што се состои или содржи

(c-6) низата на нуклеинска киселина на
некодирачката RNA на Митохондриално

низа на нуклеинска киселина селектирана од
групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 51

кодираната 12S RNA (Mitochondrially Encoded
12S RNA - MTRNR1) која што се состои или

до 72, пожелно НИЗА ИД БР: 52, нејзин
фрагмент или варијанта на споменатата низа

содржи низа на нуклеинска киселина
селектирана од групата која што се состои од
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НИЗИ ИД БР: 105 до 121, пожелно НИЗА ИД

фрагментот кои што се најмалку 90% идентични

БР: 115, нејзин фрагмент или варијанта на

на споменатата низа на нуклеинска киселина

споменатата низа на нуклеинска киселина или
фрагментот кои што се најмалку 90% идентични

или фрагмент,
каде што низите на нуклеинска киселина (b) и

на споменатата низа на нуклеинска киселина
или фрагмент, и

(c) под контролата на промоторот (a) може да
бидат транскрибирани за да дадат заеднички

(c-7) низата на нуклеинска киселина на 3’нетранслатираниот регион на Главен комплекс

транскрипт во кој што низата на нуклеинска
киселина која што е транскрибирана од низата

на хистокомпатибилност класа II DR бета 4

на нуклеинска киселина (c) е активна така да ја

(Major Histocompatibility Complex Class II DR
Beta 4 - HLA-DRB4) која што се состои или

зголемува ефикасноста на преведувањето
и/или стабилноста на низата на нуклеинската

содржи низа на нуклеинска киселина
селектирана од групата која што се состои од

киселина транскрибирана од низа на
нуклеинската киселина која што може да се

НИЗИ ИД БР: 122 до 143, пожелно НИЗА ИД
БР: 126, нејзин фрагмент или варијанта на

транскрибира (b).
има уште 22 патентни барања

споменатата низа на нуклеинска киселина или

(51) A 61K 31/00, A 61K 31/137, A 61K 31/4174,

(30) US201113218584 26/08/2011 US;

A 61P 27/02
(11) 11145

(13) Т1

US201113270577 11/10/2011 US and
US201161448949P 03/03/2011 US

(21) 2019/883

(22) 17/10/2019

(96) 24/02/2012 EP12709421.7

(45) 28/02/2021

(97) 25/09/2019 EP2680829
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(73) Voom,LLC M.D.,625 Via Trepadora Santa

(57) 1 Оксиметазолин или негова

Barbara,CA 93110, US

фармацевтски прифатлива сол, за употреба

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

при третирање на птоза кај субјект, каде што
оксиметазолинот или неговата фармацевтски

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул.
Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

прифатлива сол е наменета за примена на
надворешната површина на окото.

(72) SILVERBERG,Mark,M.D.
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НЕХИРУРШКО

има уште 18 патентни барања

ТРЕТИРАЊЕ НА ПТОЗА

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

(51) C 07H 15/203, A 61P 25/02, A 61P 25/28
(11) 11180
(21) 2019/884

(13) Т1
(22) 17/10/2019

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BLAGG,Brian, S.J.; KUSUMA, Bhaskar,

(45) 28/02/2021

Reddy and SUNDSTROM, Teather
(54) HSP90 ИНХИБИТОРИ НА C-ЗАВРШЕТОК

(30) US201261597004P 09/02/2012 US
(96) 08/02/2013 EP13706822.7
(97) 28/08/2019 EP2812341
(73) The University of Kansas 245 Strong Hall
1450 Jayhawk Boulevard Lawrence, KS 66045,
US
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(57) 1 Соединение во согласност со формула I:

R3 е отсутен кога Y е =N-;
R4 е водород, хидрокси, алкил, арилалкокси,
карбоксил, -R13-O-R14, или -R13-R15; и
кадешто
R13 е ковалентна врска или алкилен, и
R14 е водород, C-амидо, или ацил или
R15 е N-амидо, -POR16R17, -SO2R18, или
сулфонамидо и кадешто
R16, R17, R18 се независно алкокси;

кадешто
R1 е водород, хидрокси, хало, трифлуороалкил,
алкил, алкенил, алкинил, карбоцикличен,

R5 е водород, хидрокси, алкил, арилалкокси,
алкенил, алкинил, арил, или аралкил;

хетероцикличен, арил, аралкил, карбоксил,

R6 е водород, хидрокси, сулфанил, алкил,
алкенил, алкинил, арил, арилалкил, алкокси,

амидо, амино, алкокси, сулфанил, сулфенил,
сулфонил, или етер;

арилокси, арилалкокси, или хетероцикличен

R2 е водород, хало, хидрокси,
трифлуорометил, алкокси, алкил, алкенил,

прстен којшто има 4 до 8 прстенести членови со
барем еден хетероатом избран од кислород

алкинил, карбоцикличен, алкилкарбоцикличен,
алкилхетероцикличен, хетероцикличен, или -

или азот;
R7 е водород, хидрокси, арилалкокси, алкил,

R9-OR10, кадешто

ацил, карбоксил, или е отсутен;
R8 е водород, хидрокси, или арилалкокси;

R9 е ковалентна врска или алкилен, и
R10 е водород, алкил, C-амидо, или ацил; или

X1 е -CHR19- или -CR19=, и кадешто

R2 заедно со R3 и атоми кон којшто тие се

R19 е избран од водород, хало, алкил, алкенил,
или алкинил; или

сврзани формираат карбоцикличен прстен со 5
до 7 прстенести членови или хетероцикличен

X1 заедно со X2 формира карбоцикличен
прстен којшто има 3 до 7 прстенести членови;

прстен којшто има 4 до 8 прстенести членови со

или кадешто X1-X2 е -C≡C-;
X2 е -CHR20- или =CR20-, и кадешто

барем еден хетероатом избран од кислород
или азот;

R20 е избран од водород, хало, алкил, алкенил,

R3 e водород, хидрокси, хало, трифлуороалкил,
алкил, алкокси, сулфанил, или -R11-OR12,

или алкинил; или
X2 заедно со X1 формира карбоцикличен

кадешто

прстен којшто има 3 до 7 прстенести членови;
или кадешто X1-X2 е -C≡C-;

R11 е ковалентна врска или алкилен, и

X3 е O или CH2;
X е =CR21- или =N-, кадешто

R12 е алкил, C-амидо, или ацил; или

R21 е водород, хало, трифлуорометил, алкил,
R3 заедно со R2 и атомите кон којшто тие се
сврзани формираат карбоцикличен прстен со 5

алкенил, алкинил, алкокси, или хидрокси;
R’ е H или алкил;

до 7 прстенести членови или хетероцикличен
прстен којшто има 4 до 8 прстенести членови со

R" е алкил, алкокси, халоалкил,
алкилциклоалкил, или алкиламидоалкил;

барем еден хетероатом избран од кислород

Y е =CR3- или =N-;
Z е CH, или Z-Z1 е -C=C-;

или азот; или
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Z1 е CH, O, S, N, или Z-Z1 е-C=C-; и

или негова фармацевтска прифатлива сол.

n е 0, 1, 2, или 3;

има уште 16 патентни барања

(51) B 01D 53/94, B 01D 53/92, F 01N 3/08, F

моноксид, азотни оксиди и честички, кој што се

01N 3/20, F 01N 3/033
(11) 11181

(13) Т1

наоѓа зад бензинскиот мотор со директно
вбризгување (5, 102), при што системот за

(21) 2019/885

(22) 18/10/2019

обработка на емисии на гасови се состои од:

(45) 28/02/2021
(30) US26190 05/02/2008 US
(96) 04/02/2009 EP09707406.6

адсорбер на катализирани честички (13, 110) кој
што содржи катализатор за тринасочна

(97) 18/09/2019 EP2318673
(73) BASF Corporation 100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932, US

конверзија (TWC) обложен во рамките на

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

тринасочна конверзија е обложен и од влезната
страна и од излезната страна на адсорберот на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

честички; и
каде што една од влезната страна или

(72) LI, Yuejin; WASSERMANN, Knut and WEI,

излезната страна е обложена со слој за

Junmei
(54) СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЕМИСИИ

плакнење кој што содржи паладиум, носач и
компонента за складирање на кислород, а

НА ГАСОВИ ОД БЕНЗИНСКИ МОТОР КОИ
ШТО ИМААТ АДСОРБЕРИ НА ЧЕСТИЧКИ

другата од влезната страна или излезната
страна е обложена со слој за плакнење кој што

(57) 1 Систем за обработка на емисија на

содржи родиум, носач и компонента за

гасови (3, 100) погоден за обработка на издувен
гас кој што содржи јаглеводороди, јаглерод

складирање на кислород..
има уште 6 патентни барања

адсорберот на честички,
каде што составот на катализаторот за
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аудио и видео репродукција имаат една или

(51) G 07F 17/32, A 63F 5/00
(11) 11151
(21) 2019/886

(13) Т1
(22) 18/10/2019

повеќе камери (6) поставени на споменатата
преместена локација за играње (3);

(45) 28/02/2021
(30) ITRM20150181 28/04/2015 IT

- средства (5) за виртуелно повторување во
споменатата оддалечена локација за играње (2)

(96) 28/04/2016 EP16734442.3
(97) 07/08/2019 EP3288650
(73) Novomatic AG

на површина за играње (10) која што постои во
споменатата преместена локација за играње

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT
(74) Друштво за застапување од областа на

виртуелно повторување се состојат од маса за
играње (5) на чија што површина има монитор

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

при што се репродуцира ажурирана слика во
реално време на површината за играње што

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) ROTA, Franco Sergio; PANDOLFO, Emilio

постои во споменатата преместена локација за
играње; и

and LYPKA, Marcin Wojciech
(54) СИСТЕМ ЗА УЧЕСТВО ВО РЕАЛНО
ВРЕМЕ ОД ОДДАЛЕНА ЛОКАЦИЈА ЗА

- еден или повеќе уреди за интерфејс (20),

ИГРАЊЕ ВО ИГРА КОЈА ШТО СЕ ОДВИВА
ВО ПРЕМЕСТЕНА ЛОКАЦИЈА ЗА ИГРАЊЕ

што постои во споменатата преместена
локација за играње (3), каде што споменатиот

(57) 1 Систем 1 за учество во реално време на
еден или повеќе учесници од оддалечена

еден или повеќе уреди за интерфејс (20) имаат
најмалку еден електронски уред безжичен тип

локација за играње (2) во игра која што се

што може да се програмира од; и

одвива на преместена локација за играње (3),
кој што се состои од:

- каде што мониторот е адаптиран за
репродукција на QR-код на просторијата кој што

- средства за аудио и видео репродукција (4, 6)

ја идентификува масата за играње и секој од
електронските уреди кои што може да се

на снимки од преместената локација за играње
(3) на споменатата оддалечена локација за

програмираат е адаптиран за придружување на
конкретниот учесник во преместената локација

играње (2), каде што споменатите средства за

за играње (3) по скенирањето и обработката на

(3), каде што споменатите средства (5) за

наменети да овозможат интеракција помеѓу
учесникот и споменатата површина за играње
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QR-кодот; и

додека облозите што ги прави конкретниот

- каде што секој од наведените електронски

учесник ќе бидат репродуцирани на масата за

уреди кои што може да се програмираат е
програмиран така да му овозможи на

играње (5) во споменатата оддалечена
локација за играње (2).

конкретниот учесник да учествува во играта на
споменатата преместена локација за играње (3)

има уште 5 патентни барања

(51) D 02G 3/34, D 04D 7/02

(74) Друштво за застапување од областа на

(11) 11152
(21) 2019/887

(13) Т1
(22) 18/10/2019

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SENÇOPUR,Mehmet,Abdullah
(54) МЕТОД ЗА ПЛЕТЕЊЕ СО УПОТРЕБА НА
КОНЕЦ СО ПРСТЕНИ

(45) 28/02/2021
(30) TR201704579 27/03/2017 TR
(96) 17/08/2017 EP17859349.7
(97) 18/09/2019 EP3478885
(73) Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited

(57) 1 Метод (100) за добивање на плетени

Sirketi Isparta Süleyman Demirel Organize
Sanayi Bölgesi 102 Cad. No:10 Gümüsgün,

површини без употреба на машини за плетење,
како што се ченгели за платење, игли за

Isparta, TR

плетење и слични средства за плетење, со
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користење на конец (1) која што опфаќа

- горенаведените два чекори се повторуваат сè

мноштво прстени (2) кои што се наоѓаат на

додека не се добие саканата големина на

конецот, кои што се оддалечени едни од други,
што се каракатеризира со тоа што споменатиот

материјалот,
- откако ќе се постигне посакуваната големина,

метод се состои од следниве чекори;

ќе се изврши врзување на конците;

- обезбедување дека конецот (1) е поставен во
два реда,

така што големината на прстените (2) кои што
се наоѓаат во конецот (1) се во согласност со

- прстените (2) од редот кој што се наоѓа во

големината на јамката на предметот што треба

задниот дел се вденуваат низ прстените во
редот во предниот дел,

да се формира.
има уште 1 патентни барања

(51) C 07K 16/28, C 07K 16/24, C 07K 16/44, A
61K 39/00, A 61K 38/01, A 61K 39/395
(13) Т1
(22) 18/10/2019

PRATTA, Michael; FURSOV, Natalie; NASO,
Michael and HALL, LeRoy
(54) ST2L АНТАГОНИСТИ И ПОСТАПКИ НА
УПОТРЕБА

(45) 28/02/2021

(57) 1 Изолиран антагонист на антитела или

(11) 11153
(21) 2019/888

(96) 29/04/2013 EP13785158.0
(97) 21/08/2019 EP2844292
(73) Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview
Drive Horsham, PA 19044, US

негов фрагмент што специфично се врзува за
доменот I (SEQ ID NO: 9) на човечки ST2L, кој

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

(VL), каде:
(a)
VH содржи SEQ ID NO: 191; и

(72) WU, Sheng-Jiun; LUO, Jinquan; TORNETTA,

(b)

Mark; WHEELER, John; DUFFY, Karen; HEALY,
Catherine; LAMB, Roberta; MALAVIYA, Ravi;

има уште 10 патентни барања

содржи варијабилен регион на тежок синџир
(VH) и варијабилен регион на лесен синџир
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(51) F 03D 1/04
(11) 11154

(13) Т1

(21) 2019/889

(22) 18/10/2019

воздух и којшто е подржан преку oпрема за
одржување на правецот на ветерот (6) на
вертикална ротациона оска на држачот на
турбината, и

(45) 28/02/2021
(30) PL2015413664 25/08/2015 PL

- ротор (2) со лопатки (7) којшто ротира во

(96) 24/08/2016 EP16770101.0
(97) 04/09/2019 EP3341608
(73) Staszór,Roman Ul.Jednosci Narodowej 8
97-300 Piotrków Trybunalski , PL

рамнината на грлото (Rt) на дифузерот (1) и
долни завршетоци коишто се конектирани со

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

конзистентна на аеродинамичниот профил на
обвивката (4) којашто е конектирана со ребра

(72) Staszór,Roman
(54) ТУНЕЛНА ВЕТЕРНА ТУРБИНА СО
ХОРИЗОНТАЛНА ОСКА НА РОТАЦИОНИОТ

(5) со дифузерот (1), се карактеризира со

РОТОР
(57) 1 Тунелна ветерна турбина со

преку димензиите на долниот процеп (z2),
димензиите се определени преку висината на

хоризонтална оска на ротациониот ротор,
којашто вклучува:

конекторите (8) монтирани на долните
завршетоци на лопатките (7) и кон осовината

осовина (3) со лежиште коаксијално монтирани
со дифузерот (1) и којшто има контура

тоашто долните краеви на лопатките (7) се
одалечени од површината на осовината (3)

(3), димензиите на горниот процеп (z1) помеѓу
- дифузер (1) во форма на зидот на
ротационото тело којшто, во својот аксијален

горните завршетоци на лопатките (7) и
површината на грлото (Rt) и долните процепи

дел, форма на конвексно-конкавен
аеронаутички профил со испуст (17) обликуван

(z2) во опсег од 0.5 до 15% од радиусот на
грлото (Rt), по можност од 3 дo 8%.

за да биде насочен во правец на доточниот

има уште 14 патентни барања
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(51) F 28D 1/053, F 28D 21/00, F 28F 9/16, F 28F

(57) 1 Цевчест радијатор (1) за греење, кој

9/02, F 28F 9/18, F 28F 21/08
(11) 11129
(13) Т1

содржи пар шини (2) со поголем број на отвори
(13), аксијално оддалечени еден од друг по

(21) 2019/890

должината на шините (2) и со соодветни предни
влезни отвори (15) на надворешната површина

(22) 18/10/2019
(45) 28/02/2021

(30) ITMI20131806 30/10/2013 IT

(11) на шините (2); и поголем број на цевки (3)

(96) 30/10/2014 EP14809522.7
(97) 07/08/2019 EP3063488
(73) FONDITAL S.p.A. Via Cerreto 40 Vobarno
(BS), IT

поставени помеѓу шините (2) и споени со
шините (2) на соодветни аксијални краеви (21)

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

прицврстени на шините (2) со соодветни
механички интерференциски спојки (30); секој

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

отвор (13) содржи надворешен дел (17) во

ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје
(72) FUSI,Fabio
(54) ЦЕВЧЕСТ РАДИЈАТОР ЗА ГРЕЕЊЕ И
МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕВЧЕСТ

непосредна близина на отворот (15) и
дефинира седиште (14); и внатрешен дел (18)

РАДИЈАТОР ЗА ГРЕЕЊЕ

формира од дел за спојување (24) поставен на

на цевките (3) вметнати во соодветни отвори
(13); краевите (21) на цевките (3) се

кој се наоѓа покрај надолжната внатрешна
комора (6) на шините (2); секоја спојка (30) се
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едниот крај (21) на цевката (3); и седиште (14),

со цел да се приклучи цевката (3) на шината (2)

каде делот за спојување (24) е вметнат преку

преку механичка интерференција; назначен со

радијална интерференција во седиштето (14) и
делот за спојување (24) и седиштето (14) се во

тоа што, секој дел за спојување (24) е барем
делумно заострен кон крајот (21) на цевката (3),

меѓусебен контакт на одредени прстенести
површини поставени аксијално по должината на

при што секој дел за спојување (24) содржи
конусна зона (25) почнувајќи од слободниот крај

оската (В) на цевката (3) и двата се во основа
цилиндрични околу оската (В); и при тоа секоја

на предниот раб (22) конвергирајќи кон
слободниот крај на предниот раб (22) на делот

спојка (30) е трајно прицврстена на флуидно-

за спојување (24), и каде отворите (13) се

непропустлив начин и секој крај е трајно
прицврстен на соодветното седиште (14); при

изведени преку цврстиот основен дел (7) на
страничниот ѕид (5) на секоја шина (2) помеѓу

тоа секој дел за спојување содржи во основа
цилиндрична зона на интерференција (26); и

спротивните површини (11,12) на основниот
дел (7), и за дебелината на основниот дел (7)

надворешниот дел (17) и внатрешниот дел (18)
на секој отвор (13) се во основа цилиндрични и

на страничниот ѕид (5); и каде секој крај (21) на
цевките (3) е трајно зацврстен за соодветно

паралелни со оската (В), имаат различен

седиште (14) со помош на слој на лепило (31),

дијаметар, и се споени со прстенесто рамо (20)
насочено кон отворот (15) и во основа

поставен околу делот за спојување (24) за да
формира прстенест елемент за затворање (34);

нормално на оската (В); при што делот за
спојување (24) и седиштето (14) се во контакт

или со помош на кугла (37) од материјалот на
цевката (3) и/или шината (2), каде куглата (37) е

преку зоната на интерференција (26) и
наведениот надворешен дел (17), кои се во

поставена околу периферниот крај (36) на
отворот (15) при што на флуидно-непропустлив

основа цилиндрични, зоната на интерференција

начин цврсто ги спојува цевката (3) со шината

(26) има дијаметар да може да се вметне преку
радијална интерференција во седиштето (14),

(2).
има уште 21 патентни барања
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(51) A 61K 31/428, A 61K 9/20, A 61K 9/08, A

(54) Сублингвална формулација на рилузол

61K 9/00

(57) 1 Сублингвална формулација во облик на

(11) 11155
(21) 2019/891

(13) Т1
(22) 21/10/2019

лиофилизиран фармацевтски состав која
обезбедува сублингвална апсорпција на

(45) 28/02/2021
(30) US201462083094P 21/11/2014 US

рилузол која содржи ефикасна количина на
рилузол или фармацевтски прифатлива сол,

(96) 17/11/2015 EP15823415.3
(97) 24/07/2019 EP3220891
(73) Biohaven Therapeutics Ltd. 215 Church

солват, аномер, енантиомер, хидрат или
пролек, при што наведената формулација

Street New Haven, CT 06510, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

таблети, шеќерен алкохол избран од групата
која се состои од манитол и сорбитол како

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

агенс за зголемување на маса, и докусат
натриум како агенс за солубизација.

(72) CORIC,Vladimir; BERMAN,Robert,M.;
VLADYKA,Ronald,Samuel; SALEH,Amgad and

има уште 4 патентни барања

понатаму содржи средство за врзување за

YU,Danny

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(51) C 12Q 1/68, A 61K 31/401, A 61P 29/00, A
61P 25/02
(11) 11156

(13) Т1

(21) 2019/892

(22) 21/10/2019

(72) MORISSET, Valerie
(54) ТРЕТИРАЊЕ НА ПАРОКСИЗМАЛНО
ПОРЕМЕТУВАЊЕ СО ЕКСТРЕМНА БОЛКА

(45) 28/02/2021
(30) GB201417500 03/10/2014 GB
(96) 02/10/2015 EP15790624.9

(57) 1 (5R)-5-(4-{[(2флуорофенил)метил]окси}фенил)-L-

(97) 31/07/2019 EP3200785
(73) Convergence Pharmaceuticals Limited

пролинамид или негова фармацевтски
прифатли¬ва сол за употреба при третирање

90 High Holborn London WC1V 6XX , GB

на пароксизмално пореметување со екстремна

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

болка.
има уште 4 патентни барања

(51) A 61K 31/454, A 61P 35/00
(11) 11157
(13) Т1

(72) MANN, William; FRIEND, John; POLVINO,
William; ALLEN, Suzan; LU, Ming; DUUS,

(21) 2019/893

Elizabeth; GIORGINO, Ruben and BARONI,

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021
(30) US201462045976P 04/09/2014 US

Enrico
(54) МЕДИЦИНСКИ ТРЕТМАНИ ВРЗ БАЗА НА

(96) 28/08/2015 EP15838548.4
(97) 02/10/2019 EP3188599
(73) Helsinn Healthcare SA Via Pian Scairolo 9
6912 Lugano, CH

АНАМОРЕЛИН

(74) Друштво за застапување од областа на

кахексијата е дефинирана како индекс на

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

телесна маса помал од 20 кKg/m2, каде што
споменатиот метод се состои од давање на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

анаморелин на споменатиот пациент на дневна

(57) 1 Анаморелин за употреба во метод за
третирање на замор како резултат на кахексија
кај човечки пациент со канцер, при што
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основа за терапевтски ефикасен временски

има уште 14 патентни барања

период.

(51) A 61K 31/20, A 61K 31/201, A 61K 31/202, A

(54) Смеса од масни киселини за употреба

61K 45/06, A 61K 9/08, A 61K 9/14, A 61P 17/00,
A 61P 19/00, A 61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P

во третман на инфламаторни патологии

29/00
(11) 11158

(13) Т1

киселини, избрани од палмитинска киселина,
олеинска киселина, стеаринска киселина,

(21) 2019/894

(22) 21/10/2019

линоленска киселина, алфа-линоленска

(57) 1 Смеса од најмалку девет масни

(45) 28/02/2021
(30) ITMI20130354 08/03/2013 IT and

киселина, гама-линоленска киселина,
еикосапентанска киселина (EPA),

US201361774796P 08/03/2013 US
(96) 04/03/2014 EP14708015,4

докосахексанска киселина (DHA), азелаинска
киселина и миристинска киселина за употреба

(97) 21/08/2019 EP2964215
(73) Again Life Italia Srl Via Lago D'Orta 1

во третман и/или превенција на инфламаторни
патологии избрани од атопичен дерматитис,

Palazzo Work 36015 Schio (VI), IT

дерматомиозитис, склеродерма, псоријаза,

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

полимиозитис, пемфигус, пемфигоидна
епидермолизис булоза, Сјоргенов синдром,

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) BURATTIN,Lodovico

симпатетска офталмиа, увеитис, и увео-
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има уште 5 патентни барања
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дозволува пренос на силата врз регијата за

(51) B 65D 17/50, B 65D 17/40
(11) 11159

(13) Т1

отворање (11) и е изработен од пластичен

(21) 2019/895

(22) 21/10/2019

материјал;
каде вратницата (5) го покрива делот кој го

(45) 28/02/2021
(30) DE201510112428 29/07/2015 DE
(96) 01/04/2016 EP16713897.3

прима капакот (10) и врската за запечатување
има најмалку едно периферно спојно ребро (34)

(97) 04/09/2019 EP3310675
(73) Piech, Gregor Anton Föhrenwald 17a 6352

и отсечок (39) со соодветна форма формирана
помеѓу делот во форма на прстен и делот кој го

Ellmau, AT

прима капакот (10);

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

каде рачката за повлекување (15) е радијално
прицврстена од надворешната страна на делот

(72) THIELEN, Klaus and THIELEN, Eva-Maria
(54) КАПАК ЗА ЛИМЕНКА

кој го прима капакот (10) за фиксната регија
вратницата (5) и дворамен лост за отворање на

(57) 1 Капак за лименка со отвор за
запечатување, кој може да се отвора и затвора,

регијата за отворање се формира во
периферната регија од вратницата (5) во спој

наменет за лименки за пијалок, со регија за

со регијата за фиксирање (5); и

отворање (11) прицврстена за металниот
материјал од површината на капакот (3) како и

каде долната страна од металниот капак е
одделно обложена со цвст адхезив преку

елемент за подигање со две рамена наменет за
отворање на регијата за отворање (11),

целата површина на пластичниот материјал и
оваа облога е разредена или потенка околу

елементот за подигање е поврзан за рачка за
повлекување (15), од една страна, и

регијата за отворање, назначено со тоа што и
вратницата (5) и делот за прием на капакот (10)

прицврстување за регијата за отворање (11) од

имаат повеќе вкалапени носници (30)

површината на капакот (3), од друга страна, и
прицврстен е со лежиште кое ја пренесува

распоредени прстенесто;
со тоа што носниците (30) се издолжуваат низ

силата за отворање употребена врз рачката за
повлекување (15),

адаптираните отвори (31) низ металниот дел на
капакот;

каде регијата за отворање (11) е
конфигурирана како капак за затворање и е

и со тоа што вратницата (5) и делот за прием на
капакот (10) се поврзани за металниот дел од

поврзан со надворешните маргини на начин кој

капакот со соодветна форма и на начин да

дозволува пренос на силата врз вратницата (5)
изработен од пластичен материјал и дел за

може да се пренесува силата како и
деформирање на запечатувањето со носниците

прием на капакот (10) поврзан со вратницата
(5), делот за прием на капакот (10) е поврзан

(30) под дејство на топлина при поставувањето
на адхезивниот слој (37).

со површината на капакот (3) на начин кој

има уште 8 патентни барања
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Патенти / Patentat

елемент, флексибилно тело кое дефинира

(51) F 16B 5/06, F 16B 2/02
(11) 11160

(13) Т1

влез за внес (28) помеѓу горниот елемент и

(21) 2019/896

(22) 21/10/2019

долниот елемент;
најмалку една стега (22, 22а, 22б, 222,

(45) 28/02/2021
(30) US201314044704 02/10/2013 US
(96) 29/09/2014 EP14851397.1

322) поврзана за горниот елемент,
со тоа што

назначено

(97) 18/09/2019 EP3052817
(73) Array Technologies,Inc. 3901 Midway

најмалклу една стега (22, 22а, 22б, 222,
322) има закосена поврзуавчка површина (38)

Place NE Albuquerque NM 87109, US

која соодветствува со закривената површина

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(40) од горниот член (14) на начин да стегата
(22, 22а, 22б, 222, 322) се спојува со горниот

(72) WILLIAMSON, John N.; McLANE, Kaleb W.
and CORIO, Ronald, P.
(54) КОНСТРУКЦИЈА ЗА РАМКА ЗА
МОНТАЖА

член во дефинираниот агол (60), и со тоа што
конструкцијата за рамка за монтажа се состои и

(57) 1 Конструкција за рамка за монтажа (10)

прицврстува стегата за горниот елемент; и со

која се состои од:
флексибилно тело (12) со најмалку еден

тоа што навртката (36,136) ја зацврстува
завртката за горниот елемент.

горен елемент (14) и флексибилен закосен
долен елемент (16) поврзан со горниот

има уште 13 патентни барања

од навртка (32) кој поминува низ најмалку еден
горен член и најмалку една стега и ја
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(51) C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C

(57) 1 Ин витро постапка за добивање на

12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K

антитело коешто има способност за врзување

45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00
(11) 11161
(13) Т1

со CLD18A2 но не за CLD18A1 и се до
врзување за CLD18A2 поврзано со убивање на

(21) 2019/898

клетки со T клетки, постапката ги содржи
чекорите на:

(22) 22/10/2019
(45) 28/02/2021

(30) EP20050025657 24/11/2005 EP
(96) 24/11/2006 EP17192466.5

(a) трансформирање на човечки домаќин клетки
со експресионен вектор којшто ја изразува

(97) 16/10/2019 EP3312197
(73) Astellas Pharma Inc. and TRON Translationale Onkologie an der

тешка низа на антителото и експресионен

Universitätsmedizin der Johannes GutenbergUniversität Mainz gemeinnützige GmbH

ги изразува двете низи; и
(b) изолирање и прочистување на антителото

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP and Freiligrathstrasse 12

коешто е изразено со човечката домаќин
клетка;

55131 Mainz, DE

кадешто трансформираната човечка домаќин

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

клетка содржи:

(72) Türeci, Özlem; Usener, Dirk; Fritz, Stefan;
Uherek, Christoph; Brandenburg, Gunda; Geppert,

(i) нуклеинска киселинска секвенца којашто
кодира полипептид којшто ја содржи тешката

Harald-Gerhard; Schröder, Anja Kristina; Thiel,
Philippe and Sahin,Ugur
(54) МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ

низа на варијабилен регион од антителото (VH)
којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони

КЛАУДИН-18 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК

позиции 45-52, позиции 70-77, и позиции 116-

вектор којшто ја изразува лесната низа на
антителото или со експресиониот вектор којшто

коишто имаат аминокиселински секвенци на
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124 од SEQ ID NO: 117, соодветно; и

коишто имаат аминокиселински секвенци на

нуклеинска киселинска секвенца којашто

позиции 47-58, позиции 76-78, и позиции 115-

кодира полипептид којшто содржи лесна низа
на варијабилен регион од антителото (VL)

123 од SEQ ID NO: 121, соодветно; или
(iii) нуклеинска киселинска секвенца којашто

кojaшто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони
коишто имаат аминокиселински секвенци на

кодира полипептид којшто ја содржи тешката
низа на варијабилен регион од антителото (VH)

позиции 47-52, позиции 70-72, и позиции 109117 на SEQ ID NO: 123, соодветно; или

коjaшто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони
коишто имаат аминокиселински секвенци на

(ii) нуклеинска киселинска секвенца којашто

позиции 45-52, позиции 70-77, и позиции 116-

кодира полипептид којшто ја содржи тешката
низа на варијабилен регион од антителото (VH)

126 на SEQ ID NO: 118, соодветно; и
нуклеинска киселинска секвенца којашто

којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони
коишто имаат аминокиселинска секвенца на

кодира полипептид којшто содржи лесна низа
на варијабилен регион од антителото (VL)

позиции 45-52, позиции 70-77, и позиции 116126 на SEQ ID NO: 116, соодветно; и

којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони
коишто имаат аминокиселински секвенци на

нуклеинска киселинска секвенца којашто

позиции 47-58, позиции 76-78, и позиции 115-

кодира полипептид којшто содржи лесна низа
на варијабилен регион од антителото (VL)

123 на SEQ ID NO: 125, соодветно.
има уште 11 патентни барања

којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони
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(51) C 07D 231/54, C 07D 401/12, A 61K 31/435,

Y може да биде H, -OH, или -N (R11) (R12), во

A 61K 31/416, A 61P 9/00, A 61P 13/00, A 61P

кое

3/10
(11) 11162

(13) Т1

R11 може да биде водород, алкилна група која
има од 1 до 5 атоми на јаглерод, или R11

(21) 2019/899

(22) 22/10/2019

заедно со R12 формира хетероцикл со 4-до 7
члена,

(45) 28/02/2021
(30) EP20080425140 07/03/2008 EP
(96) 05/03/2009 EP09718483.2

R12 може да биде водород, алкилна група која
има од 1 до 5 атоми на јаглерод, или

(97) 21/08/2019 EP2262778
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70

R12 заедно со R11 формира хетероцикл со 4-

00181 Roma, IT
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

различни едни со други, може да бидат
водород, алкилна група која има од 1 до 5

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) CAZZOLLA, Nicola; FURLOTTI, Guido;

јаглеродни атоми, R3, R4 и R8, кои можат да
бидат идентични или различни едни со други,

MANGANO, Giorgina and GUGLIELMOTTI,

може да бидат водород, алкилна група која има

Angelo
(54) ДЕРИВАТИВИ НА 1-БЕНЗИЛ-3-

од 1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси група која
има од 1 до 3 јаглеродни атоми, халоген атом, -

ХИДРОКСИМЕТИЛИНДАЗОЛ И НИВНА
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ

OH, -N (R') (R"), -N (R') COR", -CN, -CONR'R ", SO2NR'R", -SO2R ', нитро и трифлуорометил;

БАЗИРАНИ НА ЕКСПРЕСИЈА НА MCP-1,
CX3CR1 и P40

со R' и R", кои можат да бидат идентични или
различни едни со други, претставени со

(57) 1 . Соединение со формулата (I)

водород и алкилна група со 1 до 5 јаглеродни

члена до 7-члена хетероцикл,
R1 и R2, кои можат да бидат идентични или

атоми,
R5 може да биде водород, алкилна група која
има од 1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси група
која има од 1 до 3 атоми на јаглерод, атом на
халоген, -OH,-N (R') (R"), -N (R') COR”, нитро и
трифлуорометил, или R5 заедно со оној од R6 и
R7 формира прстен со 5 или 6 атоми на
јаглерод; со R' и R", кои можат да бидат
идентични или различни едни со други,
претставени со водород и алкилна група со 1
до 5 јаглеродни атоми,

во кои:
А може да биде -X1- или -X1-O-X2-, во кое

R6 и R7, кои можат да бидат идентични или
различни едни на други, може да бидат

X1 и X2, кои можат да бидат идентични или
различни едни на други, може да бидат алкилна
група со 1 до 5 атоми на јаглерод, по избор

водород, алкилна група која има од 1 до 5
атоми на јаглерод, или заедно формираат група
C=O, или една од помеѓу R6 и R7, заедно со R5

може да биде супституирана со една или
повеќе алкилни групи со 1 до 5 атоми на

форми прстен со 5 или 6 јаглеродни атоми.
има уште 19 патентни барања

јаглерод или една или повеќе алкокси групи
што имаат од 1 до 3 јаглеродни атоми,
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(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА АКТИВИРАЊЕ

(51) C 07H 21/02, A 61K 31/7084, A 61P 37/02
(11) 11163

(13) Т1

НА "СТИМУЛАТОР НА ИНТЕРФЕРОНСКИ

(21) 2019/900

(22) 22/10/2019

ГЕНИ" - ДЕПЕНДЕНТНО СИГНАЛИРАЊЕ

(45) 28/02/2021
(30) US201361825005P 18/05/2013 US and
US201361902125P 08/11/2013 US
(96) 18/05/2014 EP14800848.5
(97) 21/08/2019 EP2996473
(73) The Regents of the University of California
and Aduro Biotech, Inc. 1111 Franklin Street,
12th Floor Oakland, CA 94607, US and 740
Heinz Avenue Berkeley, CA 94710, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

(57) 1 Соединение со формулата каде што R1
и R2 се секој H, или негова фармацевтски

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

прифатлива сол.

(72) DUBENSKY, Thomas, W., Jr.; KANNE,

има уште 14 патентни барања

David, B.; LEONG, Meredith, Lai Ling; GLICKMAN,
Laura, Hix; VANCE, Russell, E. and LEMMENS,
Edward, Emile

(54) КАПАК ЗА ЛИМЕНКА

(51) B 65D 17/00
(11) 11132

(13) Т1

(57) 1 Капак за лименка, поточно за лименки

(21) 2020/165

(22) 05/03/2020

за пијалоци, кој има споена регија за отворање
(4) врз металниот материјал од капакот од

(45) 28/02/2021
(30) DE201510122548 22/12/2015 DE
(96) 10/11/2016 EP16794325.7

површината на капакот (3); и дворамен дел за
кревање (5,6), наменет за отворање на регијата

(97) 29/01/2020 EP3377417
(73) Piech, Gregor Anton Föhrenwald 17a 6352
Ellmau, AT

за отворање (4),

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

од капакот,каде долната страна од металниот
капак (1) на адхезивен начин, преку целата

(72) THIELEN, Klaus and THIELEN, Eva-Maria

своја површина е обложена со пластичен

делот за кревање (5,6) е фиксно поврзан, со
нитна (7) или со заварена врска, за материјалот
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материјал, поточно со пластичен филм (10),

ефективно за време на процедурата за

назначено со тоа што регијата за отворање е

отворање; и

конфигурирана како јазиче (4) кое е оддвоено
од површината на капакот (3) со микропресек

со тоа што обвивката (10) е ослабена, поточно
делумно зарежана и по потреба на определени

(8), поточно панчан пресек, кој се протега до
периферијата на јазичето и основата на

делови е делумно отворено зарежана, близу то
микропресекот (8) помеѓу јазичето (4) и

јазичето поврзана за површината на капакот (3)
формира заоблено лежиште (9) кое станува

површината на капакот (3).
има уште 9 патентни барања

(51) A 61K 39/00

(и) 50 mg/mL адалимумаб,

(11) 11130

(13) Т1

(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(21) 2020/197

(22) 16/03/2020

(иии) 120 mM глицин,
(ив) 120 mM аргинин, и

(45) 28/02/2021
(30) 201261698138P 07/09/2012 US;
201361769581P 26/02/2013 US and

(в) 0.1 wt% полисорбат 80;
(Б)

201361770421P 28/02/2013 US
(96) 06/09/2013 EP13835291.9

(и) 50 mg/mL адалимумаб,
(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(97) 18/12/2019 EP2892550
(73) Coherus Biosciences, Inc. 201 Redwood
Shores Parkway Suite 200, Redwood City, CA

(иии) 120 mM глицин,

94065, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(Ц)
(и) 50 mg/mL адалимумаб,

бр.15a-13,1000 Скопје

(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(72) MANNING, Mark and PAYNE, Robert W.
(54) СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ

(иии) 120 mM глицин,
(ив) 120 mM аргинин, и

ФОРМУЛАЦИИ ОД АДАЛИМУМАБ
(57) 1 Воден фармацевтски состав составен

(в) 0.01 wt% полисорбат 80;
(Д)

од:
(A)

(и) 50 mg/mL адалимумаб,
(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(ив) 120 mM аргинин, и
(в) 0.05 wt% полисорбат 80;
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(иии) 120 mM глицин,

(иии) 150 mM глицин,

(ив) 120 mM аргинин, и

(ив) 100 mM аргинин, и

(в) 0.05 wt% полисорбат 20;
(Е)

(в) 0.01 wt% полисорбат 80; или
(Г)

(и) 50 mg/mL адалимумаб,
(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(и) 50 mg/mL адалимумаб,
(ии) 20 mM хистидин пуфер,

(иии) 120 mM глицин,
(ив) 120 mM аргинин, и

(иии) 120 mM глицин,
(ив) 120 mM аргинин, и

(в) 0.1 wt% плуронски F-68;

(в) 0.01 wt% полисорбат 20;

(Ф)
(и) 50 mg/mL адалимумаб,

назначено со тоа, што секое од (A)-(G) има pH
од 5.2.

(ии) 20 mM хистидин пуфер,

има уште 1 патентни барања

(51) C 07K 16/30, A 61K 43/00, A 61P 35/00

(74) Друштво за застапување од областа на

(11) 11149
(21) 2020/237

(13) Т1
(22) 01/04/2020

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(45) 28/02/2021

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

(30) US167690P 08/04/2009 US and
US222227P 01/07/2009 US

(72) FAULSTICH, Heinz; MOLDENHAUER,
Gerhard; WERNER, Simon; ANDERL, Jan and

(96) 08/04/2010 EP17158119.2
(97) 25/03/2020 EP3192529
(73) Deutsches Krebsforschungszentrum and
Faulstich, Heinz, Dr. Im Neuenheimer Feld 280

MÜLLER, Christoph
(54) ТЕРАПЕВТСКИ КОМПОНЕНТИ КОИ ШТО

69120 Heidelberg, DE and Greifstrasse 21

ДИЗАЈНИРАНИ ЗА ТЕРАПИЈА НА ТУМОР

СОДРЖАТ АМАТОКСИН И КОИ ШТО СЕ
ВРЗУВААТ ЗА КЛЕТОЧНАТА ПОВРШИНА

69123 Heidelberg, DE
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(57) 1 Конјугат на целно-врзувачка половина и

состои од:

отров кој што содржи:

(i) антитело или негов антиген-врзувачки

(i) целно-врзувачка половина;

фрагмент;
(ii) протеин сличен на антитело, каде што

(ii) најмалку еден аматоксин; и
(iii) линкер L2;

споменатиот протеин сличен на антитело е
селектиран од групата која што се состои од

каде што најмалку еден аматоксин е поврзан со

афитела, антикалини, дизајнирани анкирин
повторливи протеини и протеини со потпори

линкерот L2 преку 6’ C-атомот на аматоксин

базирани на убиквитин; и

аминокиселина 4, каде што целно-врзувачката
половина е селектирана од групата која што се

(iii) аптамер на нуклеинска киселина.
има уште 15 патентни барања
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туморски клетки и реагира специфично со

(51) G 01N 33/543, G 01N 33/74, G 01N 33/574
(11) 11168

(13) Т1

циркулирачките туморски клетки, до значително

(21) 2020/391

(22) 28/05/2020

исклучување на другите компоненти на
примерокот, и овозможува одвојување на

(45) 28/02/2021
(30) 201213432248 28/03/2012 US and
US201161470618P 01/04/2011 US

таквите врзани циркулирачки туморски клетки
од другите компоненти на примерокот од

(96) 30/03/2012 EP12716825.0
(97) 04/03/2020 EP2694971
(73) Menarini Silicon Biosystems S.p.A. Via G.

биолошкиот примерок;
б) доведување во контакт на примерокот од

di Vittorio, 21 B/3 40013 Castel Maggiore (BO) ,
IT

специфично го врзува примерокот од чекор (а),
при што реагенсот е супстанца што прави

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

разлика помеѓу различни типови клетки;
в) доведување во контакт на примерокот од

(72) CHIANESE, David, A.
(54) ТЕСТОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА

чекор (б) со агенс кој има афинитет за
врзување со стероидни рецептори во клетките;

СТЕРОИДНИ РЕЦЕПТОРИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА

и

ТУМОРСКИ КЛЕТКИ
(57) 1 Постапка за карактеризирање на

г) анализа на примерокот за да се утврди
присуство на циркулирачки туморски клетки кои

циркулирачки туморски клетки во биолошки
примерок добиен од пациент со метастатски

експримираат стероидни рецептори;
при што предметната постапка понатаму

карцином на дојка, која ги содржи следниве
чекори:

содржи чекор за утврдување на бројот на
циркулирачките туморски клетки кои

а) доведување во контакт на биолошки

експримираат стероидни рецептори.

примерок со протеин што врзува маркери на
клеточната површина на циркулирачките

има уште 11 патентни барања

(51) C 12N 15/86, C 12N 5/16, C 12N 7/00, A 61K

(30) US201461984558P 25/04/2014 US

38/17, A 61K 35/12

(96) 24/04/2015 EP15783117.3

(11) 11171
(21) 2020/401

чекор (а) со најмалку еден реагенс кој

(13) Т1
(22) 22/05/2020

(97) 22/04/2020 EP3134095
(73) Bluebird Bio, Inc. 60 Binney Street

(45) 28/02/2021

Cambridge, MA 02142, US
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(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

којшто содржи i) интерлеукин-2 (IL-2), ii) анти-

бр.27/2/22, 1000 Скопје

CD3 антитело или негов CD3-врзувачки

(72) MORGAN, Richard; FRIEDMAN, Kevin and
MAIER, Dawn
(54) ПОДОБРЕНИ ПОСТАПКИ ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРИЛАГОДЕНИ

фрагмент и iii) анти-CD28 антитело или негов
CD28-врзувачки фрагмент B7-1 или негов

КЛЕТОЧНИ ТЕРАПИИ
(57) 1 Ин витро постапка за произведување на

ги активира и стимулира T клетките;
c) трансдукцијата на популацијата на PBMCs

терапевтска T клетка којашто содржи:

активирана во чекор b) со лентивирусен вектор

a) обезбедување на популација од човечки

којшто кодира химеричен антиген рецептор
(CAR); и

периферни крвни мононуклеарни клетки
(ПКМКи/PBMCs) коишто содржат T клетки и

d) култивирање на популацијата на
(ПКМКи/PBMCs) во клеточен растечки медиум

антиген презентирани клетки (AПKи/APCs);
b) култивирање на популацијата на

за да се прошири на трансдуцираните T клетки;
при тоа произведување на терапевтската T

(ПКМКи/PBMCs) за 16 часа до 32 часа пред

клетка.

трансдукцијата во клеточен културен медиум

има уште 12 патентни барања

CD28-врзувачки фрагмент или B7-2 или негов
CD28-врзувачки фрагмент, кадешто културата
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кој е фиксно поврзан за материјалот од

(51) B 65D 17/00
(11) 11172

(13) Т1

лименката во регијата за отворање (4), поточно

(21) 2020/402

(22) 22/05/2020

со со нитна (7) или со заварена врска, кој
служи за подигање нагоре на јазичето (4) за

(45) 28/02/2021
(30) DE201610103801 03/03/2016 DE
(96) 07/02/2017 EP17703975.7

време на отворањето,
назначено со тоа што пластичниот дел во

(97) 06/05/2020 EP3408184
(73) Piech, Gregor Anton Rohrmoosweg 3 6370

форма на прстен кој е излеан во калап (15) е
прицврстен на долната страна од површината

Reith bei Kitzbühel, AT

на капакот (3) додека ја опкружува регијата за

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

отворање (4) за да се формира отвор кој може
да биде запечатен повторно;

(72) Piech, Gregor Anton
(54) КАПАК ЗА ЛИМЕНКА КОЈ МОЖЕ

и со тоа што пластичниот сопирач (16)
навлегува во излеаниот дел (15) е фиксно

ПОВТОРНО ДА СЕ ЗАТВАРА
(57) 1 Капак за лименка, поточно за лименки

поврзан за долната страна од јазичето (4) која
може да биде завртена за време на

за пијалоци, кој има регија за отворање (4) во

отворањето;

форма на јазиче поставено врз металниот
материјал од капакот од површината на капакот

и со тоа што периферната контура од јазичето
(4) е по потреба поставена во регијата на

(3) и поврзан за ослабениот дел од
материјалот; и

излеаниот дел (15) како претходно определено
растојание од стоперот (16).

дворамен дел за кревање (5,6), наменет за
отворање на регијата за отворање (4),

има уште 12 патентни барања
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(51) H 01L 23/051, H 01L 29/06, H 01L 29/739, H

дихтунг на менувачот на струја (32) прицврстен

01L 29/417, H 01L 29/66, H 01L 29/08

на долната површина од чипот (33), кадешто

(11) 11173
(21) 2020/403

(13) Т1
(22) 20/05/2020

радиусот на дихтунгот на менувачот на струја
(32) е помал од радиусот на чипот (33),

(45) 28/02/2021
(30) CN201310331846 01/08/2013 CN

дихтунгот на менувачот на струја (32) ја
покрива зоната на менувачот на струја,

(96) 16/06/2014 EP14831797.7
(97) 06/05/2020 EP3029734
(73) Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

радиусот на дихтунгот на емитерот (34) е помал
од радиусот на чипот (33), и кадешто дихтунгот

No. 169 Shidai Road Shifeng District Zhuzhou
Hunan 412001 , CN

поврзувачки зони (15) но не ја покрива
терминалната зона (12) која го опкружува

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

активниот регион на чипот (33);
електрода на менувачот на струја (31) во

(72) LI, Jilu; WU, Yudong and PENG, Yongdian
(54) IGBT УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПАКУВАЊЕ

електричен контакт со дихтунгот на менувачот
на струја (32) и електрода на емитерот (36) во

НА ЦЕЛОСЕН-ПОВЕЌСЛОЕН IGBT ЧИП

електричен контакт со дихтунгот на емитерот

(57) 1 IGBT уред, којшто содржи:

(34);
влезна водечка жица (37) поврзана со

целосен-повеќеслоен IGBT чип (33), кадешто
горната површина на целосниот-повеќеслоен

централната влезна поврзувачка зона (13),
кадешто влезната водечка жица (37) е

IGBT чип (33) cодржи централна влезна
поврзувачка зона (13) и множество на

изолирана од дихтунгот на емитерот (34) и
електродата на емитерот (36); и локацискиот

емитерски поврзувачки зони (15) кои ја

синџир (35), конфигуриран за прицврстување и

опкружуваат централната влезна поврзувачка
зона (13), емитерските поврзувачки зони (13) се

ограничување на дихтунгот на менувачот на
струја (32) и дихтунгот на емитерот (34), го

формирани на множество на целуларни зони,
една од целуларните зони е дефектна

прицврстува дихтугот на менувачот на струја
(32) на долната површина од чипот (33) и го

целуларна зона којашто има голема загуба на
струја помеѓу менувачот на струја и емитерот; и

прицврстува дихтунгот на емитерот (34) на
горната површина од чипот (33), кадешто

долната површина на целосниот-повеќеслоен

локацискиот синџир (35) содржи: надворешен

IGBT чип (33) содржи зона на менувачот на
струја, кадешто емитерската поврзувачка зона

прстен (353) којшто има горен отвор и долен
отвор, кадешто дијаметарот на долниот отвор

(15) која што е лоцирана на горната површина
од дефектната целуларна зона на чипот (33) е

на внатрешниот прстен (353) е иста како и
дијаметарот на дихтунгот на менувачот на

сплескана за да се добие висината на
емитерската поврзувачка зона (15) на

струја (32), долниот отвор на надворешниот
прстен (353) го прицврстува дихтунгот на

површината на дефектната целуларна зона

менувачот на струја (32), и горниот отвор на

пониска од онаа на заедничката рамнина
кадешто останатите емитерски поврзувачки

надворешниот прстен (353) содржи прв кружен
жлеб и втор кружен жлеб, кадешто

зони (15) се поставени така да дефектната
целуларна зона дисконектирана од дихтунгот

дијаметаротна првиот кружен жлеб е еднаков
на дијаметарот на чипот (33), чипот (33) е

на емитерот (34) формиран на горната
површина од чипот (33);

прицврстен на првиот жлеб, и дијаметарот на
вториот кружен жлеб е поголем од дијаметарот

на емитерот (34) ги покрива емитерските
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на чипот (33); и

внатрешниот прстен (354) е еднаков на

внатрешен прстен (354), кадешто надворешniot

дијаметарот на дихтунгот на емитерот(34), и

дијаметар на внатрешниот прстен (354) е
еднаков на дијаметарот на вториот жлеб,

дихтунгот на емитерот (34) е прицврстен на
внатрешниот прстен (354).

внатрешниот прстен (354) е прицврстен на
вториот жлеб, внатрешниот дијаметар на

има уште 6 патентни барања

(51) A 01N 35/00, C 07C 69/76, C 07C 65/30, C
07C 65/21, C 07D 215/14, C 07D 213/80, C 07D
231/56, C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61K
31/4985, A 61K 31/445, A 61K 31/4439, A 61K

(96) 28/12/2012 EP16194019.2
(97) 27/05/2020 EP3141542
(73) Global Blood Therapeutics, Inc. 181
Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA

31/4406, A 61K 31/437, A 61K 31/416, A 61K

94080, US

31/41, A 61K 31/235, A 61K 31/192, A 61K 31/11,
A 61P 7/06

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

(11) 11174
(21) 2020/405

(13) Т1
(22) 01/06/2020

(72) PAULVANNAN, Kumar; MORGAN, Bradley;
METCALF, Brian; CHUANG, Chihyuan;

(45) 28/02/2021
(30) US201161581053P 28/12/2011 US and

WARRINGTON, Jeffrey; ACOBSON, Matthew and
HUA, Lan

US201261661320P 18/06/2012 US
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(54) СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗАЛДЕХИДНИ

OH;

СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА

R6 и R7 заедно формира оксо;

УПОТРЕБА ВО ПОКАЧУВАЊЕ НА ТКИВНАТА
ОКСИГЕНАЦИЈА

секој Ra е независно избран од групата
составена од хало, Rb, ORd, OC(O)Re, SRd, CN,

(57) 1 Соединение со формула (I):

NO2, CO2Rd, CONRdRd, C(O)Rd, OC(O)NRdRd,
NRdC(O)Re, NRdC(O)2Rd, NRdC(O)NRdRd,
S(O)Re, S(O)2Re, NRdS(O)2Re, S(O)2NRdRd,
N3, арил опционално супституиран со еден до
три Rc, хетероарил опционално супституиран
со еден до три Rc, и хетероциклоалкил
опционално супституиран со еден до три Rc;
секој Rb е независно избран од групата
составена од C1-8алкил, C2-8алкенил, и C2-8
алкинил, секој опционално независно
супституиран со еден до три хало, ORd, или

или таутомер или негова фармацевтска
прифатлива сол, за употреба во лекувањето на

NRdRd;
секој Rc е независно избран од групата
составена од хало, C1-8 алкил, халоC1-8алкил,

човечко или животинско тело,
кадешто Q е пиридин-2-ил, пиридин-3-ил, или

C2-8алкенил, халоC2-8алкенил, C2-8 алкинил,
халоC2-8алкинил, (CH2)mORf, OC(O)Rg, SRf,

пиридин-4-ил, споменатиот Q е супституиран со
еден до три Ra кадешто барем еден Ra е
хетероарил опционално супституиран со еден

CN, NO2, CO2Rf, CONRfRf, C(O)Rf, OC(O)NRfRf,
(CH2)mNRfRf, NRfC(O)Rg, NRfC(O)2Rg,

до три Rc;
Y е CR1aR1b, кадешто R1a е H или хало и R1b

NRfC(O)NRfRf, S(O)Rg, S(O)2Rg, NRfS(O)2Rg,
S(O)2NRfRf, и N3 кадешто m е избран од
групата составена од 0, 1, 2, 3, 4, 5, и 6;

е H или хало, опционално кадешто барем еден
од R1a и R1b е F;
X е O;

секој Rd и Rf е независно избран од групата
составена од водород, C1-8 алкил, халоC1-

R2, R3, R4, и R5 се независно избрани од
групата составена од водород, хало, Rb, ORd,

8алкил, C2-8 алкенил, халоC2-8алкенил, C2-8
алкинил, и халоC2-8алкинил; и

OC(O)Re, SRd, CN, NO2, CO2Rd, CONRdRd,
C(O)Rd, OC(O)NRdRd, NRdRd, NRdC(O)Re,

секој Re и Rg е независно избран од групата
составена од C1-8 алкил, халоC1-8алкил, C2-8
алкенил, халоC2-8алкенил, C2-8 алкинил, и

NRdC(O)2Re, NRdC(O)NRdRd, S(O)Re,
S(O)2Re, NRdS(O)2Re, S(O)2NRdRd, и N3; или
R5 е -(CH2)pR5a кадешто p е 0 или 1 и R5a е

халоC2-8алкинил.
има уште 17 патентни барања
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(54) ДИХИДРОНАФТИРИДИНИ И СРОДНИ

нафтиридин-3-ил)-4-хлоро-2-флуорофенил)-3-

СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО КИНАЗНИ

(3-флуорофенил)уреа, 1-(5-(7-амино-1-етил-2-

ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН НА
ПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4хлоро-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-

(57) 1 Соединение за употреба во третман на
болест предизвикана од киназната активност на

хлоро-2-флуоро-5-(1-изопропил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

c-KIT, неговите онкогени форми, или неговите
полиморфи, кај пациент на кој му е потребно,

нафтиридин-3-ил)фенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(1етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

при што болеста е избрана од група која се

нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-

состои од гастроинтестинални стромални
тумори, оваријален канцер, меланом, акутна

фенилуреа, 1-[4-хлоро-5-(1-етил-7-метиламино2-оксо-1,2-дихидро-[1,6]нафтиридин-3-ил)-2-

миелоидна леукемија, герминативни клеточни
тумори на семином или дисгермином,

флуоро-фенил]-3-(3-флуоро-фенил)-уреа, 1-[4хлоро-5- (1-етил-7-метиламино-2-оксо-1,2-

тератоми, мастоцитоза, и мастоцитна
леукемија, што опфаќа внесување во пациентот

дихидро-[1,6]нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил]-3-(2-флуоро-фенил)-уреа, 1-(4-хлоро-3-

терапевтски ефективно количество на

(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

соединение избрано од група која се состои од:
1-(4-хлоро-3-(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2-

1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-(3цијанофенил)уреа, 1-(3-цијанофенил)-3-(5-(1-

метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-

етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)уреа, 1-

фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(2-флуоро-4-метил-5-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-

(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)уреа, 1-

флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(7-(2(диметиламино)етиламино)-1-етил-2-оксо-1,2-

(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(2,4-дифлуоро-5-(1метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(7-(3-

нафтиридин-3-ил)фенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

(диметиламино)пропиламино)-1-етил-2-оксо1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-(3-

флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-бромо-5-(1-

флуорофенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-

нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3фенилуреа, 1-(3-хлорофенил)-3-(5-(1-етил-7-

фенилуреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(4-хлоро5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-

(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, 1-

1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)уреа, 1(4-хлоро-3-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-

(3-цијанофенил)-3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4дифлуорофенил)уреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-

фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(4флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2-

дифлуорофенил)уреа,
1-(5-(7-амино-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(2-
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флуорофенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7-(2-

етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-

нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3фенилуреа, 1-(5-(1-етил-7-(2-

флуорофенил)уреа, 1-(4-бромо-5-(1-етил-7-(2метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3фенилуреа,

фенилуреа, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-

1-(4-бромо-5-(1-етил-7-(2(метилсулфонил)етиламино)-2-оксо-1,2-

метилфенил)-3-(2-флуорофенил)уреа, 1-(4-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

хлоро-5-(1-етил-7-(3-метоксипропиламино)-2оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(7ацетамидо-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

флуорофенил)-3-фенилуреа,
1-(2,4-дифлуоро-5-(1-изопропил-7-

нафтиридин-3-ил)-4-бромо-2-флуорофенил)-3фенилуреа, 1-(5-(7-ацетамидо-1-етил-2-оксо-

(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)фенил)-3-(3-

1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4-хлоро-2флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-

флуорофенил)уреа, 1-(2-флуоро-5-(1-

етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

изопропил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро1,6-нафтиридин-3-ил)-4-метилфенил)-3-(3-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3,5дифлуорофенил)уреа, 1-(4-бромо-2-флуоро-5-

флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-2оксо-7-(тетрахидро-2H-пиран-4-иламино)-1,2-

(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-фенилуреа, 1-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-фенилуреа, (S)-1-(4-хлоро-5-

(5-(7-амино-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-4-бромо-2-флуорофенил)-3-

(1-етил-7-(1-метоксипропан-2-иламино)-2-оксо-

фенилуреа, 1-(5-(7-амино-1-етил-2-оксо-1,2-

1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(1-етил-7-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4метилфенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-

(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-

(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

(3-флуорофенил)уреа, 1-(5-(7(циклопропиламино)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-

нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4метилфенил)уреа, 1-(3,5-дифлуорофенил)-3-(5-

1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-

(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

метилфенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(4хлоро-5-(1-етил-7-(1-метилпиперидин-4-

нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4метилфенил)уреа, 1-(2,5-дифлуорофенил)-3-(5-

иламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-

(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-

5-(1-етил-2-оксо-7-(THF-3-иламино)-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

метилфенил)уреа, 1-(2,5-дифлуорофенил)-3-(5(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-

нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, 1-

етил-7-(2-(метилсулфонил)етиламино)-2-оксо1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

(3,5-дифлуорофенил)-3-(5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1етил-7-(1-метилпиролидин-3-иламино)-2-оксо-

нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, N(3-(2-бромо-4-флуоро-5-(3-

1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-бромо-5-(1-

фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-2-
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цијаноацетамид, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-((4-

фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-

метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, N-(1-

дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-2цијаноацетамид,

етил-3-(4-флуоро-2-метил-5-(3фенилуреидо)фенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

1-(5-(7-ацетамидо-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-

нафтиридин-7-ил)ацетамид, N-(3-(2-хлоро-4флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-

фенилуреа, N-(3-(2-хлоро-5-(3-(3,5дифлуорофенил)уреидо)-4-флуорофенил)-1-

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3хидроксиазетидин-1-карбоксамид, 1-(5-(1-етил-

етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-

7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

ил)ацетамид, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3(3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа,

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(2,5дифлуорофенил)уреа, 1-(3-хлоро-5-

1-(4-бромо-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

флуорофенил)-3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

флуорофенил)-3-(3-((4-метилпиперазин-1ил)метил)фенил)уреа, (R)-N-(3-(2-хлоро-4-

флуоро-4-метилфенил)уреа, 3-(3-(2-хлоро-4-

флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-

флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3(диметиламино)пиролидин-1-карбоксамид, (S)-

диметилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-хлоро5-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-

дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)пиролидин-2карбоксамид, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-

(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

фенилуреидо)фенил)-1-изопропил-2-оксо-1,2-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3флуоро-5-метилфенил)уреа, метил (3-(2-хлоро-

дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, 1-(4хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-

4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-(4-флуоро-3-((4-

ил)карбамат, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-

метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(4хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-

дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-2-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

метоксиацетамид, 2-цијано-N-(3-(2,4-дифлуоро5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-

флуорофенил)-3-(3-флуоро-5-((4метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа,

дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, 1-(4цијано-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-

1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-2-

метилфенил)-3-(4-флуоро-3-((4метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(5-

флуоро-5-(1-изопропил-7-(метиламино)-2-оксо-

(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-(3флуорофенил)уреа, N-(1-етил-3-(4-флуоро-5-(3-

нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-(4флуоро-3-((4-метилпиперазин-1-

(3-флуорофенил)уреидо)-2-метилфенил)-2оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-

ил)метил)фенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

ил)ацетамид, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3цијанофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-((3-
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морфолинопропил)амино)-2-оксо-1,2-дихидро-

(бензо[b]тиофен-3-ил)уреидо)-4-флуоро-2-

1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-

метилфенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

фенилуреа, 1-(5-(7-амино-1-етил-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-

нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, 3-(3-(2бромо-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-

метилфенил)-3-(4-флуоро-3-((4метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(4-

етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)1,1-диметилуреа, 3-(1-етил-3-(4-флуоро-5-(3-(3-

хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-

флуорофенил)уреидо)-2-метилфенил)-2-оксо1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-

флуорофенил)-3-(3-((диметиламино)метил)-4-

диметилуреа, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-(4-

флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

флуоро-3(морфолинометил)фенил)уреидо)фенил)-1-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(4флуоро-3-(морфолинометил)фенил)уреа, (S)-N-

етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7ил)формамид, 3-(3-(5-(3-(3,5-

(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-

дифлуорофенил)уреидо)-4-флуоро-2метилфенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3-

нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(4-

(диметиламино)пиролидин-1-карбоксамид, 1-(4хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-

флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-

дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2флуорофенил)-3-(4-флуоро-3-(пиролидин-1-

7-ил)азетидин-1-карбоксамид, N-(1-етил-3-(4флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-2-

илметил)фенил)уреа, 3-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5(3-(3-флуорофенил)уреидо)фенил)-1-

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7ил)азетидин-1-карбоксамид, 1-(5-(1-етил-7-((6-

изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-

метилпиридин-3-ил)амино)-2-оксо-1,2-дихидро-

7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро5-(3-(3-флуорофенил)уреидо)фенил)-1-

1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4метилфенил)-3-фенилуреа, 3-(3-(2,4-дифлуоро-

изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин7-ил)ацетамид, N-(1-етил-3-(4-флуоро-5-(3-(4-

5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-

флуоро-3-((4-метилпиперазин-1ил)метил)фенил)уреидо)-2-метилфенил)-2-

диметилуреа, 3-(диметиламино)-N-(1-етил-3-(4флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-2-

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-

оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-

ил)формамид, 3-(1-етил-3-(4-флуоро-2-метил-5(3-фенилуреидо)фенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

ил)азетидин-1-карбоксамид, 1-(5-(1-етил-7(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(2хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-

нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-јодофенил)-3фенилуреа, и 1-(5-(1-етил-7-((1-метил-1H-

етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)3-(диметиламино)азетидин-1-карбоксамид, 3-(3-

пиразол-4-ил)амино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-

(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-

фенилуреа.

изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин7-ил)-1,1-диметилуреа, 3-(3-(5-(3-

има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 403/12, C 07D 413/12, C 07D 249/08,

(72) SANDANAYAKA, Vincent, P.; SHACHAM,

A 61K 31/4196, A 61P 25/00, A 61P 35/00

Sharon; SHECHTER, Sharon; BALOGLU, Erkan

(11) 11176
(21) 2020/407

(13) Т1
(22) 01/06/2020

and MCCAULEY, Dilara
(54) НУКЛЕАРНИ ТРАНСПОРТНИ
МОДУЛАТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(45) 28/02/2021
(30) US201261644802P 09/05/2012 US and

(57) 1 Соединение со формула I:

US201361798188P 15/03/2013 US
(96) 09/05/2013 EP18164757.9
(97) 04/03/2020 EP3404027
(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US
(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

или негова фармацевтски прифатлива сол,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје

солват или хидрат, каде што:
R1 е селектиран од водород и C1-C4 алкил;
R2 е O; и
R3 е селектиран од -N(R4)-(C3-C6 циклоалкил),
-C1-C6 алкил, -(C0-C4 алкилен)-хетероциклил,
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и -(C0-C4 алкилен)-хетероарил, каде што секој

заменет; и

алкил, алкилен, хетероциклил, и хетероарил

R4 е селектиран од водород и C1-C4 алкил.

дел од R3 е незадолжително и независно

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 31/416, A 61K 31/4174, A 61K
31/4196, A 61K 45/06, A 61P 31/10

(72) TONGIANI, Serena; MILANESE, Claudio;
CAPEZZONE DE JOANNON, Alessandra and

(11) 11177
(21) 2020/408

(13) Т1
(22) 01/06/2020

DONATI, Luca
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН

(45) 28/02/2021

НА МИКОЗА

(96) 08/01/2016 EP16700189.0
(97) 04/03/2020 EP3244889
(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
синергистичка комбинација на бензидамин и

00181 Roma, IT

употреба во третманот на Candida mycosis.
има уште 14 патентни барања

имидазол-антимикотик или нивна сол, и барем
еден фармацевтски прифатлив ексципиент, за

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
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друг во еден ред сместен на вертикалното

(51) E 01F 15/04
(11) 11178

(13) Т1

растојание (29) oд горната површина (6)

(21) 2020/409

(22) 01/06/2020

подлогата (7) и прицврстен е на столбовите (5),
при што тие столбови (5) се формирани во

(45) 28/02/2021
(30) 201610119836 18/10/2016 DE
(96) 10/10/2017 EP17195756.6

вертикална насока (V) во два дела кои што се
состојат од анкерен столб (9) фиксиран во

(97) 15/04/2020 EP3312344
(73) Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH

подлогата (7) и запирачки столб (8), a
прирабната плоча (12) e сместена на горниот

& Co. Bau- und Beteiligungs-KG

крај на анкерниот столб (9), додека прирабната

Bessemerstrasse 80 44793 Bochum , DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

плоча (13) е сместена на запирачкиот столб (8)
на долниот крај, при што двете прирабни плочи

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

(12, 13) рамно налегаат една врз друга и
меѓусебно се поврзани, и при што таа спојка се

(72) Laß, Herr Horst; Klein, Herr Walter; Heimann,
Herr Werner and von Linsingen-Heintzmann,

реализира со помош на завртките (15),
назначено со тоа, што прирабната плоча (12) на

Barbara
(54) КОНСТРУКЦИА НА ЗАШТИТНА ОГРАДА
СО АНКЕРНИ СТОЛБОВИ

анкерниот столб (9) има внатрешни нишки (32),

(57) 1 Конструкциата на заштитната ограда
која што нарочно се користи како систем на

плоча (13) на запирачкиот столб (8), со што се
издржува ефектот на смицање на завртките

пречка за возила на друмот, при што најмалку е
еден од низот (2) на штитници кои што се

(15) во случај на страничен удар во моторното
возило.

состојат од штитници заедно нанижани еден до

има уште 10 патентни барања

при што завртките (15) се вртат во внатрешните
нишки (32) така да се фатени низ прирабната
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(51) A 24B 13/00, B 29C 65/00, B 65B 51/26, B

должина на заптивка која што се протега по

65B 51/30, B 65B 9/10, B 65B 29/00, B 65B 51/22

должина на спомнататата попречна насока на

(13) Т1
(22) 01/06/2020

спомнатиот производ и ширина на заптивка која
што се протега по должина на надолжната

(45) 28/02/2021
(30) 20150197550 02/12/2015 EP

насока на производот, при што спомнатата
кесичка низ која што пропушта плунка понатаму

(96) 02/12/2016 EP1680973.8
(97) 29/04/2020 EP3383203
(73) Swedish Match North Europe AB 118 85

ја опфаќа поединачна дополнителна издолжена
заптивка со должина на заптивка која што се

Stockholm, SE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

производот и со ширина на заптивка која што се
протега по должина на попречната насока на

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

производот, назначен со тоа, што спомнатата
ширина на заптивка на секоја од спомнатата

(72) PERSSON, Tony and KINDVALL, Mårten
(54) ПРОИЗВОД НА БУРМУТ ВО ПАКЕТИ ЗА

прва издолжена заптивка и спомнатата друга
издолжена заптивка е во опсег од 0.1 mm дo 1

ОРАЛНА УПОТРЕБА

mm, како што е во опсег од 0.1 mm дo 0.5 mm,

(57) 1 Производот на бурмут во пакети за
орална употреба кој што го опфаќа

секоја од спомната прва издолжена заптивка и
спомнатата друга издолжена заптивка

материјалот за пополнување и кесичка низ која
што пропушта плунка, која што го обложува

представува ултразвучен вар, спомнатата прва
издолжена заптивка ја заптива првата крајна

материјалот за пополнување, при што
спомнатиот производ на бурмут во пакети за

порција на пакетот, а спомнатата друга
издолжена заптивка ја заптива другата крајна

орална употреба има надолжна насока и

порција на спомнатата кесичка низ која се

попречна насока управен на спомнатиот
надолжена насока, каде што спомнатата

пропушта плунка, e секоја од спомнатата прва
издолжена заптивка и спомнатата друга

кесичка низ која пропушта плунка ја опфаќа
првата издолежена заптивка и другата

издолжена заптивка во исти граници со крајен
раб од амбалажен материјал го формираат

издолжена заптивка, а секоја од спомнатите
првата и другата изолжена заптивка ја има

пакетот.
има уште 11 патентни барања

(11) 11179
(21) 2020/410

протега по должина на надложната насока на
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(11) 11182

(13) Т1

потенцијални енергии од даватели на H-врски,

(21) 2020/412

(22) 02/06/2020

којшто е водород, електростатски потенцијал,

(45) 28/02/2021
(30) 20120194206 26/11/2012 EP

хидрофобност и
пристапност,

(96) 25/11/2013 EP13796039.9
(97) 27/05/2020 EP2923291
(73) Innophore GmbH
Am Eisernen Tor 3 8010 Graz, AT

b) креирање на бази на податоци на облаци од
точки од соодветните облаци од точки за

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

c) пребарување на базите на податоци со

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GRUBER, Karl; STEINKELLNER, Georg and

бараните облаци од точки за да се
идентификува еден од предодредените

GRUBER, Christian
(54) ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НОВИ ЕНЗИМСКИ

протеини коишто имаат активно место на
шуплина коешто се совпаѓа со активното место

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СО УПОТРЕБА НА ТРИ
ДИМЕНЗИОНАЛНИ ОБЛАЦИ ОД ТОЧКИ

на шуплина од првиот ензим, при што се
идентификува вториот ензим како

КОИШТО ПРЕТСТАВУВААТ ФИЗИЧКО

катализаторот, со споредување на бараните

ХЕМИСКИ СВОЈСТВА НА ПРОТЕИНСКИ
ШУПЛИНИ

облаци од точки со соодветните облаци од
точки од базата на податоци за облаците од

(57) 1 Постапка за скрининг на катализатор за
предодредена хемиска реакција, којашто ги

точки,
кадешто

содржи чекорите на:

чекор d) содржи преклопување на бараните
облаци од точки и соодветните облаци од точки

a) определување на физичко-хемиски својства

од базата на податоци за облаци од точки,

на местата на мрежни воксели, кадешто
мрежата го вклучува активно место на шуплина

споредувањето содржи споредување на
физичко-хемиските својства на мрежните

од прв ензим, за да се добијат бараните облаци
од точки за секој тип на физичко-хемиски

воксели од бараните облаци од точки со
физичко-хемиски својства на најблиските

својства,
кадешто физичко-хемиските својства се

мрежни воксели од соодветните облаци од
точки од базата на податоци за облаци од точки

потенцијални енергии на не H-врзувачки атоми,

и генерирање на индивидуален резултат на

избрани од сулфур, хлор, калциум, магнезиум,
железо, цинк, бром, јод, флуор, магнезиум,

идентитетот којшто го претставува квалитетот
на совпаѓање за секое физичко-хемиско

фосфор, алифатичен јаглерод, ароматичен
јаглерод, азот и водород,

својство и генерирање на резултат на
идентитет како што е измерен збир на

потенцијални енергии на приматели на H-врска,
избрани од азот, сулфур и кислород,

индивидуалните резултати на идентитет.
има уште 1 патентни барања

активни места на шуплините од предодредени
протеини;
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(51) C 07K 14/47, C 07K 14/755, C 12N 15/86, A
61K 48/00, A 61K 38/37

PAUL-SMITH, Michael Christian; PRINGLE, Ian
Andrew; HYDE, Stephen Charles; GILL, Deborah

(11) 11183

(13) Т1

Rebecca; DAVIES, Lee Adrian; BOYD, Alan

(21) 2020/413

(22) 03/06/2020

Christopher; MCLACHLAN, Gerard and INOUE,
Makoto
(54) ЛЕНТИВИРУСНИ ВЕКТОРИ

(45) 28/02/2021
(30) 201409089 21/05/2014 GB
(96) 23/04/2015 EP15720762.2

(57) 1 Лентивурисен вектор псевдотипуван со

(97) 08/04/2020 EP3145949
(73) IP2IPO Innovations Limited and ID Pharma

хемаглутинин-неураминидаза (HN) и фузирани
(F) протеини од респираторен парамиксовирус,

Co., Ltd. Top Floor, The Walbrook Building, 25

назначено со тоа, што наведениот

Walbrook, London EC4N 8AF, GB and Techno
Park Oho, 6 Ohkubo, Tsukuba-shi, Ibaraki 300-

лентивирусен вектор содржи хибриден човечки
CMV засилувач/EF1a (hCEF) промотор и

2611, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

трансген, и каде што на лентивирусниот вектор
отсуствува интрон позициониран помеѓу

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) ALTON, Eric Walter Frederick Wolfgang;

наведениот промотор и наведениот трансген.
има уште 12 патентни барања

GRIESENBACH, Uta; PYTEL, Kamila Malgorzata;
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(51) G 01N 33/50, C 07K 16/28, A 61K 39/00, A

каскада, кадешто протоколот за зголемување

61P 35/02

на дозата содржи администрирање на прва
(13) Т1
(22) 03/06/2020

доза од антителото од прв период на време и
последователно администрирање на втора

(45) 28/02/2021
(30) 201462080716P 17/11/2014 US and

доза од споменатото антитело за втор период
од време, кадешто споменатата втора доза ја

201562160788P 13/05/2015 US
(96) 17/11/2015 EP15801637.8

преминува споменатата прва доза, кадешто
биспецифичното антитело содржи прв антиген-

(97) 27/05/2020 EP3221359
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

врзувачки домен којшто го врзува човечкиот

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

поврзан за секој од првиот и вториот антиген –
врзувачки домени, кадешто химеричниот Fc

(72) SMITH, Eric; THURSTON, Gavin;
VARGHESE, Bindu; DAVIS, Samuel;

домен содржи:

KIRSHNER, Jessica R.; LOWY, Israel and

(a) човечки lgG2 долнa аголна

BROWNSTEIN, Carrie
(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТУМОР

аминокиселинска секвенца којшто содржи
PCPAPPVA (SEQ ID NO: 52) од позиции 228 до

СО УПОТРЕБА НА CD3XCD20
БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА

236 EU нумерирање;
(b) човечки lgG1 или човечки lgG4 горена

(57) 1 Биспецифично антитело за употреба во
постапка за лекување или подобрување на B

аголна аминокиселинска секвенца од позиции
216 до 227 EU нумерирање;

клеточен рак кај субјект, којшто содржи

(c) човечки lgG4 CH2 домен на

администрирање на протокол за зголемување
на доза којшто го намалува ефектот на цитокин

аминокиселинска секвенца од позиции 237 до
340 EU нумерирање; и

(11) 11184
(21) 2020/414

CD3, втор антиген-врзувачки домен којшто
врзува човечки CD20, и химеричен Fc домен
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(d) човечки IgG1 CH1 домен и човечки lgG1
CH3 домен или човечки lgG4 CH1 домен и

покажува малку или не детектибилен афинитет

човечки lgG4 CH3 домен;
кадешто биспецифичното антитело покажува
висок афинитет за врзување за човечки

со плазма резонантен тест.
има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4184, A 61P 25/28
(11) 11185
(13) Т1

3-ИН-1-ИЛ] ИМИДАЗО [1,2A]ПИРИДИН И
НЕГОВИ ПОЛИМОРФИ КАКО НЕГАТИВНИ

(21) 2020/415

АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА MGLU5
РЕЦЕПТОР

(22) 04/06/2020
(45) 28/02/2021

(30) 20130017022 25/09/2013 GB
(96) 25/09/2014 EP14777052.3

(57) 1 Кристална форма на моно-фосфатната
сол на 6-флуоро-2-[4-(пиридин-2-ил)бут-3-ин-1-

(97) 29/04/2020 EP3049413
(73) Addex Pharma S.A
Chemin des Mines, 9 1202 Genève , CH

ил]имидазо[1,2-a]пиридин се карактеризира со

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

CuKα радијација на 2 θ (2 тета (степени)) = 8.4,
10.2, 12.5 15.7, 16.8, 18.6, 20.5, 21.3, 28.1, 29.4.

(72) BONNET, Béatrice and POLI, Sonia Maria
(54) ПОЛИМОРФ I НА МОНО-ФОСФАТНАТА

има уште 7 патентни барања

барем 3 највисоки врвови избрани од највисоки
врвови со дифракција со X-зраци добиени со

СОЛ НА 6-ФЛУОРО-2-[4-(ПИРИДИН-2-ИЛ)БУТ65
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(51) A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 37/00
(11) 11186
(21) 2020/416

(72) KALIS, Christoph; BIETH, Bruno;

(13) Т1
(22) 04/06/2020

(45) 28/02/2021
(30) 16186188 29/08/2016 EP

BURKHART, Christoph; CHRIST, Andreas; DE
BUCK, Stefan and LINDGREN, Sam
(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА
АКТИВНОСТА ИЛИ ФУНКЦИЈАТА НА PI3K ЗА

(96) 10/02/2017 EP17704548.1

ЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРЕН ШЕГРЕНОВ

(97) 11/03/2020 EP3413894
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel,

СИНДРОМ

CH
(74) Друштво за застапување од областа на

трифлуорометил-пиридин-3-ил)-5,6,7,8тетрахидро-пиридо[4,3-d]пиримидин-4-

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

иламино]-пиролидин-1-ил}-пропан-1-он или
негови фармацевтски прифатливи соли за

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

употреба во лекувањето на примарен

(57) 1 . 1-{(S)-3-[6-(6-Метокси-5-

Шегренов синдром.
има уште 6 патентни барања
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(51) A 61F 5/01
(11) 11187

(13) Т1

(21) 2020/417

(22) 08/06/2020

компонента на манжетна за долен дел од нога
(16) оспособена за да може да се оформи на
потколеницата на носителот;
единечна континуирана не-отстранлива облога

(45) 28/02/2021
(30) 201462039716P 20/08/2014 US

(60) која ја енкапсулира наведената компонента

(96) 20/08/2015 EP15756328.9
(97) 27/05/2020 EP3182939
(73) DJO, LLC 1430 Decision Street Vista, CA
92081, US

на манжетна за горна бутина и наведената
компонента на манжетна за долен дел од нога;

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

бутина и наведената компонента на манжетна
за долен дел од нога се осовински прикачени

(72) SELIGMAN, Scott
(54) ДОЛЕН ПРОФИЛ НА ПРИЦВРСТУВАЧ ЗА
КОЛЕНО

на наведените зглобни склопови;

(57) 1 Долен профил на прицврстувач за
колено (10) за употреба во третманот на

што наведените многубројни каиши се директно
прикачени на облогата од наведениот

повреда на лигамент, се состои од:
компонента на манжетна за горна бутина (14)

прицврстувач; и
крут горен член (40) и крут долен член (42)

оспособена за да може да се оформи на

обезбедени за зглобните склопови;

бутината на носителот;

каде што наведениот крут горен член и

двострани зглобни склопови (18, 19), каде што
наведената компонента на манжетна за горна

многубројни каиши (20) за обезбедување на
прицврстувачот за ногата на носителот, каде
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наведениот крут долен член се состојат од

долен член.

вграден дел (49, 51) по должината на

има уште 9 патентни барања

наведениот крут горен член и наведениот крут

(51) G 01N 33/566, G 01N 33/68, C 07K 16/28, A

(57) 1 Ин витро метод за утврдување на

61K 39/00, A 61K 39/395
(11) 11188

(13) Т1

разлика во активноста на алфа-4 интегрин кај
поединец со болест или пореметување

(21) 2020/418

(22) 08/06/2020

селектирано од групата која што се состои од
мултиплекс склероза и воспалително

(45) 28/02/2021
(30) 406358P 25/10/2010 US and 406365P

заболување на цревата, кој што се состои од:

25/10/2010 US
(96) 24/10/2011 EP17192860.9

а) мерење на растворлива молекула во прв
биолошки примерок од телесна течност која

(97) 18/03/2020 EP3326645
(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street

што е селектирана од групата која што се
состои од крв, серум и плазма и добиена од

Cambridge, MA 02142, US
(74) Друштво за застапување од областа на

поединецот непосредно пред давањето на
инхибитор на алфа-4 интегрин;

индустриската сопственост ЖИВКО

б) мерење на растворливата молекула во втор

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

биолошки примерок, каде што вториот
биолошки примерок е селектиран од групата

(72) CHACKERIAN, Alissa, A.
(54) МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РАЗЛИКИ

која што се состои од крв, серум и плазма и е
добиен од поединецот во рок од триесет и еден

ВО АКТИВНОСТА НА АЛФА-4 ИНТЕГРИН СО
ДОВЕДУВАЊЕ ВО КОРЕЛАЦИЈА НА

ден по давањето на инхибиторот на алфа-4
интегрин;

РАЗЛИКИТЕ ВО НИВОАТА НА SVCAM И/ИЛИ

в) утврдување дали има намалување на

SMADCAM

нивоата на растворливата молекула помеѓу
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првиот и вториот биолошки примерок, каде што

незначително намалување (p> 0,05) на нивоата

намалувањето е во корелација со намалување

на растворливата молекула помеѓу првиот и

на активноста на алфа-4 интегринот кај
поединецот и со тоа утврдување дали има

вториот биолошки примерок не укажува на
неефективен одговор на инхибиторот на алфа-

разлика во активноста на алфа-4 интегринот кај
поединецот по давањето на инхибиторот на

4 интегрин кој што бара прилагодување на
лекувањето на поединецот,

алфа-4 интегрин во споредба со активноста
пред давањето на инхибиторот на алфа-4

каде што растворливата молекула е sVCAM
и/или sMAdCAM и

интегрин; и

каде што инхибиторот на алфа-4 интегрин е

г) утврдување дали е потребно прилагодување
во лекувањето на поединецот,

анти-алфа-4 интегрин антитело.
има уште 13 патентни барања

каде што никакво намалување или статистички

(51) C 07K 16/26, A 61P 15/08
(11) 11189
(13) Т1

(73) ReproPharm Vet Centre Inra Val de Loire
site de Tours 37380 Nouzilly , FR

(21) 2020/421

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

(22) 09/06/2020
(45) 28/02/2021

(30) 20140058469 10/09/2014 FR and

(72) KARA, Elodie; DECOURTYE, Jérémye;

20150058078 31/08/2015 FR
(96) 10/09/2015 EP15770570.8

CASTERET, Sophie and MAUREL, MarieChristine

(97) 08/04/2020 EP3191514
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(54) ЛИГАНДИ КОИШТО ЈА ПОТЕНЦИРААТ

- VH-CDR2, дефиниран со секвенцата од

БИОАКТИВНОСТА НА ГОНАДОТРОПИНИ

SRNKAKDYTT (SEQ ID NO : 10);

(57) 1 Лиганд на фоликуло-стимулирачки
хормон (ФСХ) којшто ја потенцира

- VH-CDR3, дефиниран со секвенцата од
ARDARFAY (SEQ ID NO: 11); и

биоактивноста на ФСХ, на лутеинизирачки
хормон (ЛХ) и на хорионичен гонадотропин

лесната низа на варијабилен домен којшто ги

(ХГ), се карактеризира со тоа што споменатиот
лиганд е антитело или негов фрагмент и во

содржи следните CDRs:

којшто:

- VL-CDR1, дефиниран со секвенцата од

тешката низа на варијабилниот домен ги
содржи следните CDRs:

QSLLYSSNQKNY (SEQ ID NO: 12);
- VL-CDR2, дефиниран со секвенцата од WAS;

- VH-CDR1, дефиниран со секвенцата од

- VL-CDR3, дефиниран со секвенцата од
QQYYSYPRT (SEQ ID NO: 13).

GFTFSDFY (SEQ ID NO: 9);

има уште 16 патентни барања
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(54) АДЈУВАНТЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН НА

(51) A 61K 39/095
(11) 11204

(13) Т1

МЕНИНГОКОКАЛЕН ФАКТОР Х

(21) 2020/422

(22) 09/06/2020

(57) 1 Имуноген состав кој содржи два
различни менингококални fHBP антигени, и

(45) 28/02/2021
(30) 20090162999P 24/03/2009 US
(96) 24/03/2010 EP10713516.2

двата се адсорбираат во алуминиум
хидроксифосфатен адјувант, при што (i) и двата

(97) 06/05/2020 EP2411048
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de

менингококални fHBP антигени имаат
изоелектрична точка помеѓу 5.0 и 7.0, (ii)

l'Institut 89 1330 Rixensart, BE

алуминиум хидроксифосфатен адјувант има

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

точка на нулта наелектризирање помеѓу 5.0 и
7.0 , и (iii) составот вклучува пуфер за

(72) TARLI, Lorenzo and CONTORNI, Mario

одржување на pH во опсег од 5.0 до 7.0.
има уште 17 патентни барања

(11) 11205

(13) Т1

прелива преку наведените садови кога

(21) 2020/423

(22) 09/06/2020

тоалетната школка се испира, а во секој случај
барем еден влезен отвор (5a, 5b, 5c, 5d) и еден

(45) 28/02/2021
(30) A102008037723 14/08/2008 DE
(96) 13/03/2009 EP15196522.5

излезен отвор (6a, 6b, 6c, 6d) е оформен во
зидот на садот (7) за водата за испирање, и

(97) 29/04/2020 EP3002373
(73) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67

поседува држач (2) за прицврстување на
корпата со обрач (1) на ободот, означена со тоа

40589 Düsseldorf , DE

што елементот за дистрибуција на водата за

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

испирање (8) е сместен и прилагоден на
корпата со обрач (1) така да водата за

(72) BUTTER-JENTSCH, Ralph and
MÜHLHAUSEN, Hans-Georg
(54) WC-ТОПЧИЊА СО ЕЛЕМЕНТ ЗА
ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА ЗА ИСПИРАЊЕ

испирање делува врз елементот за
дистрибуција на водата за испирање (8) за

(57) 1 1. Корпа со обрач (1) кој содржи цврст и

садовите (3a, 3b, 3c, 3d) на едноличен начин,

во форма на гел препарати, која содржи
најмалку два сада (3a, 3b, 3c, 3d) за прием на

при што елементот за дистрибуција на водата
за испирање (8) е составен дел на садовите

најмалку два препарати (4a, 4b, 4c, 4d), при што
е можно садовите (3a, 3b, 3c, 3d) да се постават

(3a, 3b, 3c, 3d), елементот за дистрибуција на
водата за испирање (8) е поставен пониско од

испод ободот на тоалетната школка на таков
начин што водата за испирање ке може да

влезните отвори (5a, 5b, 5c, 5d).
има уште 11 патентни барања

време на испирање и водата за испирање се
испушта во влезните отвори (5a, 5b, 5c, 5d) на
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(54) “ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ВО ФОРМА
НА ОРАЛНА СУСПЕНЗИЈА ВКЛУЧУВАЈЌИ

(51) A 61K 31/7048, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A
61K 9/10, A 61P 9/00
(11) 11206
(21) 2020/424

(13) Т1
(22) 29/05/2020

ФЛАВОНОИДНА ФРАКЦИЈА И КСАНТАН
ГУМА”

(45) 28/02/2021

(57) 1 Фармацевтски состав во форма на

(30) 1203579 21/12/2012 FR
(96) 20/12/2013 EP13198744.8

орална суспензија во кесичка што може да се
пие, што содржи како активна состојка

(97) 11/03/2020 EP2745839
(73) Les Laboratoires Servier 35, rue de

микронизирана прочистена флавоноидна
фракција која содржи од 87% до 93% диосмин,

Verdun 92284 Suresnes Cedex, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

од 2,5% до 5,0% хесперидин, од 0,9% до 2,8%
изоорхофилин, од 0,9% до 2,8% линарин и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

помалку од 1% диосметин, чијашто големина на

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

честички е стриктно помалку од 5 µm и ксантан
гума како ексципиент.

(72) Pean, Jean-Manuel and Marsas, Stéphanie

има уште 5 патентни барања

(51) A 61K 31/155, A 61K 31/341, A 61K 31/522,

(72) BROEDL, Uli; EICKELMANN, Peter; MARK,

A 61K 31/7048, A 61P 3/10

Michael; SEMAN, Leo John; THOMAS, Leo and

(11) 11207
(21) 2020/425

(13) Т1
(22) 10/06/2020

GREMPLER, Rolf
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО

(45) 28/02/2021
(30) 20090152302P 13/02/2009 US

СОДРЖИ SGLT2 ИНХИБИТОР, DPP-IV
ИНХИБИТОР И ОПЦИОНАЛНО

(96) 11/02/2010 EP10703288.0
(97) 08/04/2020 EP2395983
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH

ДОПОЛНИТЕЛЕН АНТИДИЈАБЕТСКИ АГЕНС
И НИВНА УПОТРЕБA
(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein ,
DE

(a) SGLT2 инхибитор 1-хлоро-4-(β-D-

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

гликопираноз-1-ил)-2-[4-((S)-тетрахидрофуран3-илокси)-бензил]-бензен, и
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(b) DPPIV инхибитор линаглиптин или негова

фармацевтска прифатлива сол.

фармацевтска прифатлива сол и (c) трет

има уште 14 патентни барања

антидијабетски агенс е метформин или негова
(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A

(57) 1 Пептид одбран од

61P 35/00
(11) 11208

(13) Т1

a) пептид што се состои од секвенцата според
SEQ ID No. 14,

(21) 2020/426

(22) 10/06/2020

b) пептидот според a), при што спомнатиот

(45) 28/02/2021
(30) EP08017305 01/10/2008 EP; EP08017921

пептид вклучува непептидни врски, и
c) пептидот според a), при што спомнатиот

13/10/2008 EP and US105928P 16/10/2008 US
(96) 28/09/2009 EP16179163.7

пептид е дел од фузионен протеин,
за употреба во третманот на канцер, при што

(97) 01/04/2020 EP3106175
(73) Immatics Biotechnologies GmbH

спомнатиот канцер е одбран од астроцитом,
пилоцитен астроцитом, мешани глиоми, тумори

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

на епендимални клетки, ганглиоглиоми,

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

ганглиоцитом, глиобластом, медулобластом,
невробластом, астробластом, гермином,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје

олигодендроглиоми, примитивни
невроектодермални тумори,

(72) Schoor, Oliver; Hilf, Norbert; Weinschenk,
Toni; Trautwein, Claudia; Singh, Harpreet and

дисембриопластичен невроепителијален тумор,
невроепителијални тумори од неизвесно

Walter, Steffen
(54) Нова имунотерапија против неколку
тумори вклучувајќи невронални и мозочни

потекло, тумори на хороиден плексус,

тумори

има уште 4 патентни барања

глиоматоза церебри, епендимом,
епендимобластом, ретинобластом и тератом.
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(51) C 07K 16/18, A 61P 25/28

(72) GROVES, Maria; GUSTAVSSON, Suzanne;

(11) 11209

(13) Т1

HÖGLUND, Kina; LOWNE, David; LLOYD, Chris;

(21) 2020/427

(22) 10/06/2020

(30) US201261713996P 15/10/2012 US
(96) 15/10/2013 EP13805277.4

NICKSON, Adrian; NIVA, Camilla and SIMON,
Sylvia
(54) АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА
АМИЛОИД БЕТА

(97) 08/04/2020 EP2906597
(73) Medimmune Limited Milstein Building

(57) 1 Молекула на антитело за човечки Aβ142, каде што молекулата на антителото содржи

Granta Park Cambridge, Cambridgeshire CB21

VH домен и VL домен, каде што VH доменот ја

6GH, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР:
524 и каде што VL доменот ја содржи

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 533.
има уште 5 патентни барања

(45) 28/02/2021

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул.

61P 35/00

"Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(11) 11210
(21) 2020/428

(13) Т1
(22) 10/06/2020

(72) WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF,
Norbert; TRAUTWEIN, Claudia; SINGH, Harpreet

(45) 28/02/2021
(30) EP08017305 01/10/2008 EP; EP08017921

and WEINSCHENK, Toni
(54) Нова имунотерапија против неколку

13/10/2008 EP and US105928P 16/10/2008 US
(96) 28/09/2009 EP16179226.2

тумори вклучувајќи невронални и мозочни
тумори

(97) 01/04/2020 EP3120870
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(57) 1 Пептид што ја содржи секвенцата

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

аминокиселини.
има уште 14 патентни барања

според SEQ ID No. 21, при што спомнатиот
пептид има вкупна должина помеѓу 9 и 16
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приклучок на брановод и втор интерфејсен

(51) B 01J 19/12
(11) 11224

(13) Т1

член (126) оперативно споен на излезен

(21) 2020/429

(22) 11/06/2020

приклучок на брановод, наведениот влезен
приклучок на брановод и наведениот излезен

(45) 28/02/2021
(30) GB20160011537 01/07/2016 GB
(96) 30/06/2017 EP17740463.9

приклучок на брановод се оперативно споени
на дијаметрално спротивно оддалечени

(97) 22/04/2020 EP3478405
(73) ARCS Energy Limited 20 Peterborough

локации на наведениот периметрален ѕид од
наведената комора реактор и адаптирани да се

Road Harrow, Middlesex HA1 2BQ , GB

спојат за електромагнетното зрачење од

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

предодредена прва бранова должина на
флуидна супстанција која преминува преку

(72) ARCHER, Anthony
(54) АПАРАТУРА И МЕТОД ЗА ТРЕТМАН НА

наведената комора реактор, и
каде што наведениот периметрален ѕид (103)

ФЛУИД

од наведената комора реактор (104),
наведениот влез на флуид и наведениот излез

(57) 1 1.

Апаратура за третман на флуид

(100) за третманот на флуидна супстанција, се

на флуид се обликувани така што наведената

состои од:
комора реактор (104) дефинирана преку

флуидна супстанца примена од наведениот
влез на флуид е принудена во континуиран

периметрален ѕид (103);
влез на флуид, кој има влезен приклучок,

вртлив проток кога преминува преку
наведената комора реактор кон наведениот

адаптиран да обезбеди комуникација на флуид
од надворешен довод на флуидна супстанца за

излез на флуид, и каде што наведениот влезен
приклучок е адаптиран за промена на

да биде третирана во наведената комора

иницијалниот притисок на флуидот од

реактор (104) каде што наведената флуидна
супстанца поминува преку и низ наведената

наведената флуидна супстанца до
предодреден прв притисок на флуидот кога

комора реактор;
излез на флуид, кој има излезен приклучок,

преминува преку наведениот влезен приклучок
на флуид во наведената комора реактор, и каде

адаптиран да обезбеди комуникација на флуид
од наведената комора реактор (104) каде што

што наведениот приклучок за излез е
адаптиран да променува притисок на комората

наведената флуидна супстанца поминува од

со флуид од наведената флуидна супстанца до

наведената комора реактор;
барем еден брановод за електромагнетно

предодреден втор притисок на флуид кога
поминува преку наведениот излезен приклучок

зрачење (EMR) (120, 122), кој има оптички
интерфејс што се состои од прв интерфејсен

за флуид во наведениот излез за флуид.
има уште 13 патентни барања

член (124) оперативно споен на влезен
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(51) G 01N 33/50, C 07K 16/24, A 61K 39/395
(11) 11225
(13) Т1

Sylwia; RONDEAU, Jean-Michel Rene;
SCHLAEPPI, Jean-Marc Alfred and VAN HEEKE,

(21) 2020/430

Gino Anselmus
(54) IL-18 ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ

(22) 11/06/2020

(45) 28/02/2021
(30) US201261697981P 07/09/2012 US

(57) 1 Изолирано целосно човечко или

(96) 05/09/2013 EPA13792452.8
(97) 25/03/2020 EP289223
(73) Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel,
CH

химерно антитело или фрагмент од истото што
специфично врзува IL-18, но не го врзува IL-

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

или фрагментот од истото содржи варијабилен

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KUNZ, Christian Carsten Silvester;

домен на тежок ланец што содржи СЕК ИД БР:
14 и варијабилен домен на лесен ланец што

BRANNETTI, Barbara; BARDROFF, Michael Otto;
CAMPBELL, Emma Michelle; DIEFENBACH-

содржи СЕК ИД БР: 16.
има уште 13 патентни барања

18/IL-18 врзувачкиот протеински комплекс,
назначено со тоа, што изолираното антитело

STREIBER, Beate; EBERTH, Adina; MARSHALL,

77

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

ИНОИЛ)ПИРОЛИДИН-2-ИЛ)ИМИДАЗО[1,5-

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 35/00
(11) 11226
(21) 2020/431

(13) Т1
(22) 11/06/2020

A]ПИРАЗИН-1-ИЛ)-N-(ПИРИДИН-2ИЛ)БЕНЗАМИД

(45) 28/02/2021
(30) US201562188468P 02/07/2015 US and

(57) 1 Состав што содржи кристална (S)-4-(8амино-3-(1-(бут-2-иноил)пиролидин-2-

US201562271708P 28/12/2015 US

ил)имидазо[1,5-a]пиразин-1-ил)-N-(пиридин-2-

(96) 01/07/2016 EP16735945.4
(97) 22/04/2020 EP3317281
(73) Acerta Pharma B.V. Kloosterstraat 9,5349
AB Oss, NL

ил)бензамид слободна база каде што
кристалната (S)-4-(8-амино-3-(1-(бут-2-

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

е назначено со тоа, што има преносен модел на
прекшување на X-зраци од прашок од прашок

(72) BLATTER, Fritz; INGALLINERA, Tim; BARF,

што содржи врвови на 6.4, 8.6, 10.5, 11.6, и 15.7

Tjeerd; ARET, Edwin; KREJSA, Cecile and
EVARTS, Jerry
(54) ЦВРСТИ ФОРМИ И ФОРМУЛАЦИИ НА
(S)-4-(8-АМИНО-3-(1-(БУТ-2-

°2θ ± 0.2 °2θ, каде што моделот на прекшување
на X-зраци од прашок беше добиен со

иноил)пиролидин-2-ил)имидазо[1,5-a]пиразин1-ил)-N-(пиридин-2-ил)бензамид слободна база

користење на Cu-Kα1 извор на зрачење.
има уште 16 патентни барања
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(51) A 61K 38/13, A 61K 38/26, A 61P 9/10
(11) 11227

(13) Т1

(72) VOGIATZIS,George
(54) КОМБИНАЦИЈА ОД КАНРЕНОАТ И

(21) 2020/432

(22) 11/06/2020

ЕКСЕНАТИД

(45) 28/02/2021

(57) 1 Комбинација што содржи модулатор на

(30) GR20150100486 06/11/2015 GR
(96) 04/11/2016 EPA16802132.7

инсулин, назначено со тоа, што модулаторот на
инсулин е ексенатид или негова фармацевтски

(97) 08/04/2020 EP3370756
(73) Genesis Pharma SA 270 Kifissias Avenue,

прифатлива сол, и антагонист на алдостерон,
каде што антагонистот на алдостерон е калиум

15232 Athens, GR

канреноат.

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

има уште 20 патентни барања

(11) 11228
(21) 2020/434

(13) Т1
(22) 12/06/2020

(72) PANIN, Giorgio
(54) СОСТАВИ ЗА ЛОКАЛНА АПЛИКАЦИЈА

(45) 28/02/2021
(30) IT20160109403 28/10/2016 IT

СО АНТИФУНГАЛНА АКТИВНОСТ

(96) 20/10/2017 EP17794915.3

антифунгална активност, којшто содржи

(97) 01/04/2020 EP3493825
(73) BIO.LO.GA. S.r.l.

есенцијално масло од Melaleuca alternifolia
(чајно дрво), есенцијално масло од оригано,

Via Giuseppe Lazzarin, 66 31015 Conegliano
(TV), IT

есенцијално масло од лимон и естер на
витамин Е.

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

има уште 11 патентни барања

(57) 1 Состав за локална апликација со

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/08, A

(30) EP08017305 01/10/2008 EP; EP08017921

61P 35/00
(11) 11229

(13) Т1

13/10/2008 EP and US105928P 16/10/2008 US
(96) 28/09/2009 EP16179174.4

(21) 2020/435

(22) 12/06/2020

(97) 08/04/2020 EP3120868
(73) Immatics Biotechnologies Gmbh

(45) 28/02/2021

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE
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(74) Друштво за застапување од областа на

(54) Нова имунотерапија против неколку

индустриската сопственост ЖИВКО

тумори вклучувајќи невронални и мозочни

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

тумори

(72) WEINSCHENK, Toni; WALTER, Steffen;
SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN,

според SEQ ID No. 9, при што спомнатиот
пептид има вкупна должина помеѓу 10 и 16

Claudia and SINGH, Harpreet

аминокиселини.
има уште 14 патентни барања

(51) C 04B 37/02, C 04B 35/645

(57) 1 Метод за воспоставување на врска (5)

(11) 11150
(21) 2020/543

(57) 1 Пептид што ја содржи секвенцата

(13) Т1
(22) 14/07/2020

помеѓу носечки метален слој (1) и графитен
слој (3), кој што ги опфаќа следниве чекори:

(45) 28/02/2021
(30) DE102009014407 28/03/2009 DE

- обезбедување на носечки метален слој (1);

(96) 29/03/2010 EP10712054.5
(97) 29/04/2020 EP2411349
(73) SGL Carbon SE Söhnleinstrasse 8 65201

- обезбедување на графитен слој (3) кој што
треба да се поврзе со носечкиот метален слој

Wiesbaden , DE
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

- поставување на врзувачки слој (2), кој што
содржи најмалку еден метал (4), помеѓу

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

носечкиот метален слој (1) и графитниот слој
(3);

(72) MERTINS, Hans-Christoph
(54) МЕТОДОТ ЗА ПРАВЕЊЕ СПОЈ ПОМЕЃУ

- поврзување на носечкиот метален слој (1) со
графитниот слој (3), при што врската вклучува

ГРАФИТ И МЕТАЛНА ПОДЛОГА,

чекор на дифузија предизвикана од топлина во

И СПОЕНАТА КОМПОНЕНТА

која што металот (4) е стимулиран барем

(1);

80

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

делумно да навлезе во графитниот слој (3) и

карактеризира со тоа што врзувачкиот слој (2)

носечкиот метален слој (1), при што металот

содржи сребро како метал (4).

останува во цврстата фаза, што се

има уште 17 патентни барања

(51) C 12M 3/00, C 12N 7/00, C 12N 15/87

содржат рекомбинантен вирусен вектор, каде:

(11) 11218
(21) 2020/553

(13) Т1
(22) 22/07/2020

центрифугалната комора се состои од:
заден ѕид, суштински цврст страничен ѕид кој

(45) 28/02/2021
(30) US201462075801P 05/11/2014 US and

се протега од наведениот заден ѕид и барем
еден отвор, при што барем дел од наведениот

US201562129023P 05/03/2015 US

страничен ѕид ја опкружува наведената

(96) 04/11/2015 EP15802231.9
(97) 27/05/2020 EP3215601
(73) Juno Therapeutics, Inc. 400 Dexter
Avenue North, Suite 1200 Seattle, WA 98109,

внатрешна празнина и наведениот барем еден
отвор е во состојба да дозволи течност да

US
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

подвижен елемент способен за движење во
комората за да се смени внатрешниот волумен

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

на внатрешната празнина, при што

(72) CRISMAN, Ryan, L.; RAMSBORG, Chris and
WOOD, Travis
(54) ПОСТАПКИ ЗА ТРАНСДУКЦИЈА И
ОБРАБОТКА НА КЛЕТКИ

внатрешната празнина претставува простор со
променлив волумен дефиниран со наведениот

(57) 1 Метод на трансдукција, што опфаќа
инкубирање, во внатрешната празнина на

центрифугалната комора може да ротира околу
оска на вртење и да ротира околу наведената

центрифугална комора, на влезен состав кој

оска на вртење за време на најмалиот дел од

вклучува клетки и вирусни честички кои

инкубацијата; и

влезе во наведената внатрешна празнина и
течноста да истече од навдената празнина; и

заден ѕид, наведениот суштински крут
страничен ѕид и наведениот подвижен елемент;
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постапката произведува излезен состав кој

вирусен вектор.

опфаќа голен број на клетки трансдуцирани со

има уште 18 патентни барања

(51) C 07D 495/16, C 07D 519/00, A 61K 31/519,
A 61P 37/00, A 61P 19/00, A 61P 35/00

(54) ПОЛИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА НА

(11) 11200
(21) 2020/569

(13) Т1
(22) 28/07/2020

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

(45) 28/02/2021
(30) US201562265836P 10/12/2015 US
(96) 09/12/2016 EP16820106.9
(97) 03/06/2020 EP3386991
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

каде
R1 е H;

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(72) ARORA, Nidhi; BACANI, Genesis M.;

R2 е избран од група која се состои од: CH2-

BARBAY, Joseph Kent; BEMBENEK, Scott D.;

циклохексил, каде циклохексил е опционално
заменет со OH; 3-хидроксиадамантан-1-ил; и

CAI, Min; CHEN, Wei; DECKHUT, Charlotte
Pooley; EDWARDS, James P.; GHOSH,

C3-6циклоалкил е опционално заменет со 1, 2,
или 3 супституенти, од кои секој е независно

Brahmananda; KREUTTER, Kevin; LI, Gang;
TICHENOR, Mark S.; VENABLE, Jennifer D.; WEI,

избран од група која се состои од: OH, халоген,
C1-6алкил, C1-6халоалкил, OC1-6алкил, CN,

Jianmei; WIENER, John J. M.; WU, Yao; XIAO,
Kun; ZHANG, Feihuang and ZHU, Yaoping

NR6R7, NR8-C(O)H, NR8-C(O)-C1-6алкил, NR8C(O)-C1-6халоалкил, NR8-C(O)-O-C1-6алкил,
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NR8-C(O)-C1-6алк-OH, NR8-C(O)-C1-6алк-

заменет со 1, 2, или 3 супституенти, од кои

NR6R7, и NR8-C(O)-C(R3)=CR4(R5); каде

секој е независно избран од група која се

R3 е избран од група која се состои од: H, CN,
халоген, C1-6халоалкил, и C1-6алкил;

состои од: халоген, C1-6алкил, C1-6халоалкил,
и OC1-6алкил;

R4 и R5 е секој избран независно од група која
се состои од: H; C0-6алк-NR6R7; C1-6алк-O-C1-

E е избран од група која се состои од: O, врска,
и CH2;

6алкил; C3-6циклоалкил; хетероциклоалкил
опционално заменет со C1-6алкил; и -линкер-

G е избран од група која се состои од: H;
халоген; C1-6алкил; C1-6халоалкил; NH(C1-

ПЕГ-Биотин;

6алкил); C3-6циклоалкил; фенил; пиримидинил;

R6 и R7 sе секој незавизно избран од група
која се состои од:

пиридил; пиридазинил; пиридин-2(1H)-он;
хетероциклоалкил кој содржи хетератом на

H, C1-6алкил, C(O)H, и CN; и
R8 е H;

кислород; и фенил-CH2-O-фенил, каде -Oфенил е заменет со CN; каде фенил; пиридил;

или R1 и R2, заедно со атомот на азот за кој се
врзани, создаваат пиролидинил престен

пиридазинил; и пиридин-2(1H)-он е опционално
заменет со 1, 2, или 3 супституенти, од кои

опционално заменет со NR6R7, каде R6 и R7 е

секој е независно избран од група која се

секој независно избран од група која се состои
од H; C1-6алкил; NR8-C(O)-C1-6алкил; и NR8-

состои од:
халоген, C1-6алкил, C1-6халоалкил, OC1-

C(O)-C(R3)=CR4(R5), каде R3 е H или CN; R4 е
H; и R5 е H или циклопропил;

6халоалкил, и OC1-6алкил; и
негови стереоизомери и изотопски варијанти; и

A е избран од група која се состои од: пиридил;
фенил; пиримидинил; пиразинил; пиридин-

негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 18 патентни барања

2(1H)-он; и пиридазинил; каде A е опционално
ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА ДЕЛТА
& ГАМА

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 417/14,
A 61K 31/4439, A 61P 11/00, A 61P 11/06
(11) 11201
(21) 2020/570

(13) Т1
(22) 28/07/2020

(57) 1 Соединение со формулата (I)

(45) 28/02/2021
(30) US201662398006P 22/09/2016 US
(96) 21/09/2017 EP17772381.4
(97) 15/07/2020 EP3515910
(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PERRY, Matthew; KARABELAS,
Konstantinos; MOGEMARK, Mickael; BOLD,
Peter; TYRCHAN, Christian; NIKITIDIS, Antonios;

назначено со тоа, што

PETERSEN, Jens and BÖRJESSON, Ulf
(54) 5-[2-(ПИРИДИН-2-ИЛАМИНО)-1,3ТИАЗОЛ-5-ИЛ]-2,3-ДИХИДРО-1H-ИЗОИНДОЛ1-ОН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ДВОЈНИ ИНХИБИТОРИ НА
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супституиран од OC1-3алкил; или
R3 и R4 земени заедно со N атомот и X
формираат 5, 6 или 7-член
циклохетероалкилпрстен што содржи 0 или 1
додатни хетероатоми селектирани од N или O,
каде што наведениот циклохетероалкилпрстен
е супституиран од 0, 1 или 2 супституенти
независно селектирани од CH3, OH, CH2OH

X е C(O) или SO2;
Y е SO2NHR5 или SO2R6;
R1 е селектирано од C1-4алкил, каде што

или CH2CH2OH; или
R3 и R4 земени заедно со N атомот и X се
селектирани од

наведениот C1-4алкил е опционално
супституиран од циклопропил, 0, 1 или 2 CH3 и

R5 е селектирано од C1-3алкил или (оксетан-3ил);

0, 1, 2 или 3 F;
R2 е селектирано од H или CH3;
R3 е селектирано од H или C1-3алкил;

R6 е селектирано од C1-3алкил;
или негова фармацевтски прифатлива сол.

R4 е селектирано од C1-3алкил, каде што
наведениот C1-3алкил е опционално

има уште 12 патентни барања

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

(51) A 61L 27/26, A 61L 27/36, A 61L 27/54, A
61L 27/46, A 61L 27/52, A 61L 27/38
(11) 11202
(21) 2020/572

(13) Т1
(22) 29/07/2020

(45) 28/02/2021
(30) EP20140197449 11/12/2014 EP and

(72) ZENOBI-WONG, Marcy; KESTI, Matti and
MÜLLER, Michael
(54) КАЛЕМЕН СКАФОЛД ЗА ПОПРАВАЊЕ
НА „РСКАВИЦА И ПРОЦЕС ЗА ПРАВЕЊЕ НА

EP20150158224 09/03/2015 EP

ИСТИОТ

(96) 11/12/2015 15817126.4
(97) 01/07/2020 EP3230044
(73) ETH Zürich Rämistrasse 101 8092 Zürich,
CH

(57) 1 Метод на подготвување на калемен
скафолд за поправање на ‘рскавица, особено
кај пациент човек, ги содржи чекорите на:
подготвување на воден раствор од
желирачки полисахарид;
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-

подготвување на барем едно од:

за печатење во тродимензионална форма,

° честички и/или влакна и
° клетки од цицачи;
-

каде што наведениот желирачки полисахарид е
гелан гума, ацетилирана и/или сулфирана
гелан гума, и
каде што наведената мешавина за печатење се

мешање на наведениот воден раствор

од желирачки полисахарид, наведените
честички и/или влакна, и/или наведените клетки

содржи од 3% или 3.5% (w/v) од наведениот
желирачки полисахарид, и каде што

од цицачи за добивање на мешавина за

наведениот раствор од желирачки полисахарид

печатење;
нанесување на наведената мешавина

понатаму содржи алгинат.
има уште 14 патентни барања

(51) C 07K 14/47

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(11) 11203
(21) 2020/573

(13) Т1
(22) 30/07/2020

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) RAMMENSEE, Hans-Georg; SCHUSTER,

(45) 28/02/2021
(30) GB201512369 15/07/2015 GB and

Heiko; PEPER, Janet and WAGNER, Philipp
(54) Нови пептиди и комбинација на пептиди

US201662192670P 15/07/2015 US

за употреба во имунотерапијата против

(96) 14/07/2016 EP16739102.8
(97) 10/06/2020 EP3322717
(73) immatics biotechnologies GmbH PaulEhrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

епителијален оваријален канцер и други
канцери

(74) Друштво за застапување од областа на

секвенцата SEQ ID No. 82.

индустриската сопственост ЖИВКО

има уште 13 патентни барања

(57) 1 Пептид што се состои од
аминокиселинската секвенца според
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(51) C 10L 1/30, C 10L 1/00
(11) 11219

(13) Т1

(21) 2020/575

(22) 30/07/2020
(45) 28/02/2021

(30) GB201120924 06/12/2011 GB
(96) 04/12/2012 EP12799587.6
(97) 03/06/2020 EP2788459
(73) Johnson Matthey Public Limited Company
5th Floor 25 Farringdon Street London EC4A

(72) CROUD, Vincent Brian; MCCALLIEN,

4AB , GB

Duncan William John and EDWORTHY, Ian Stuart
(54) ТРЕЈСЕРИ И МЕТОДИ НА ОЗНАЧУВАЊЕ
НА ЈАГЛЕВОДОРОДНИ ТЕЧНОСТИ

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(57) има уште патентни барања
(51) C 07K 16/28, A 61P 35/00, A 61P 37/04
(11) 11220

(13) Т1

(72) HARDING, Fiona A.
(54) АНТИ-OX40 АНТИТЕЛА И НИВНА

(21) 2020/576

(22) 30/07/2020

УПОТРЕБА

(45) 28/02/2021

(57) 1 Анти-OX40 антитело коешто содржи (i)

(30) US201662434761P 15/12/2016 US
(96) 15/12/2017 EP17826089.9

VH низа којашто содржи три CDRs; и (ii) VL низа
којашто содржи три CDRs, кадешто:

(97) 24/06/2020 EP3504242
(73) AbbVie Biotherapeutics Inc. 1500 Seaport

VH CDR#1 ја има аминокиселинската секвенца
FTFSRYGMS (SEQ ID NO:101), VH CDR#2 ја

Boulevard Redwood City, CA 94063 , US

има аминокиселинската секвенца

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

TINSNGGRTYYPDSVKG (SEQ ID NO:102), VH
CDR#3 ја има аминокиселинската секвенца
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EGITTAYAMDY (SEQ ID NO:103), VL CDR#1 ја

AASILES (SEQ ID NO:105), и VL CDR#3 ја има

има аминокиселинската секвенца

аминокиселиниската секвенца QQSNEDPRT

KASQSVDYDGDSYMH (SEQ ID NO:104), VL
CDR#2 ја има аминокиселинската секвенца

(SEQ ID NO:106).
има уште 12 патентни барања
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(51) C 07D 271/06, A 61K 31/4245, A 61P 37/06,

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

A 61P 11/00, A 61P 25/00

соединение со формула 265:

(11) 11221
(21) 2020/577

(13) Т1
(22) 31/07/2020

(45) 28/02/2021
(30) US20080127603 14/05/2008 US
(96) 14/05/2009 EP15158887.8
(97) 15/07/2020 EP2913326
(73) The Scripps Research Institute 10550
или фармацевтска прифатлива сол,

North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037,
US

стереоизомер, хидрат или негов солват и
фармацевтски прифатлив ексципиенс, кадешто

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

фармацевтскиот состав е во формата на
капсула, таблета, аеросол, раствор, суспензија

(72) Roberts, Edward; Rosen, Hugh; Brown,
Steven; Guerrero, Miguel A.; Peng, Xuemei and

или е формулирана за локална апликација.
има уште 6 патентни барања

Poddutoori, Ramulu
(54) НОВИ МОДУЛАТОРИ НА СФИНГОЗИН
ФОСФАТНИ РЕЦЕПТОРИ
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(51) C 12N 15/113, C 12N 15/90, A 61K 48/00, A

(54) ТЕРАПИЈА ЗА АУГМЕНТАЦИЈА НА ГЕНИ

61K 9/00

ЗА НАСЛЕДНА РЕТИНАЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЈА

(11) 11222
(21) 2020/583

(13) Т1
(22) 04/08/2020

ПРИЧИНЕТА ОД МУТАЦИЈА НА PRPF31 ГЕНИ
(57) 1 Адено асоциран вирус тип 2 (AAV2)

(45) 28/02/2021
(30) US201562129638P 06/03/2015 US and

вектор што се состои од секвенца што кодира
човечки PRPF31, поврзан со промотор што

US201562147307P 14/04/2015 US
(96) 07/03/2016 EP16762307.3

поттикнува појава во ретиналните пигментни
епителни (RPE) клетки, додека секвенцата

(97) 06/05/2020 EP3265568
(73) Massachusetts Eye & Ear Infirmary, US

PRPF31 е или содржи или го кодира истиот
протеин како nts 1319-2818 од (секвенца со број
за идентификација) SEQ ID NO:34.

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PIERCE, Eric A.; FARKAS, Michael H. and

има уште 12 патентни барања

SOUSA, Maria E.

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 31/519, A

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

61K 45/06, A 61P 37/00, A 61P 35/00

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(11) 11223
(21) 2020/585

(13) Т1
(22) 05/08/2020

(72) Weiss, Michael; Miskin, Hari; Sportelli, Peter
and Vakkalanka, Swaroop K.V.S
(54) КОМБИНАЦИЈА НА АНТИ-CD20
АНТИТЕЛО И PI3 КИНАЗЕН СЕЛЕКТИВЕН

(45) 28/02/2021
(30) IN2012CHE4595 02/11/2012 IN and
US201361771812P 02/03/2013 US
(96) 01/11/2013 EP16185090.4

ИНХИБИТОР

(97) 15/07/2020 EP3150256
(73) Rhizen Pharmaceuticals S.A.; TG
Therapeutics Inc. and Laboratoire Français du

пролиферација на клеточна популација којашто

Fractionnement et des Biotechnologies Fritz
Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, CH;

(i) соединение со формула A,

(57) 1 Ин витро постапка за инхибирање на
содржи контактирање на популацијата со
комбинација којашто содржи

2 Gransevoort Street, 9th Floor New York, NY
10014, US and 3, avenue des Tropiques ZA
Courtaboeuf 91940 Les Ulis, FR

89

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

негов стереоизомер или фармацевтска
прифатлива сол или негов солват и
(ii) анти-CD20 антитело или негов антигенврзувачки фрагмент.
има уште 35 патентни барања

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

(51) A 61K 31/663, A 61K 31/704, A 61K 9/127, A
61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 38/20
(11) 11164

(13) Т1

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(21) 2020/697

(22) 07/09/2020

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) GABIZON, Alberto, A.; BARENHOLZ,

(45) 28/02/2021
(30) 201161507325 P 13/07/2011 US and
201161507821 P 14/07/2011 US

Yechezkel; SHMEEDA, Hilary; MAHER, John and
PARENTE PEREIRA, Ana Catarina
(54) ЛИПОЗОМИ КОИ ШТО ЗАЕДНИЧКИ
КАПСУЛИРААТ

(96) 12/07/2012 EP12746128.3
(97) 17/06/2020 EP2731591
(73) Yissum Research Development Company

БИСФОСФОНАТ И АМФИПАТИЧЕН АГЕНС

of the Hebrew University of Jerusalem Ltd.;
Shaare Zedek Scientific Limited and KING'S

(57) 1 Липозом кој што се состои од мембрана
и интралипозомска водeна фаза на вода, при

COLLEGE LONDON Hi-Tech Park, Edmond J.
Safra Campus Givat Ram, 91390 Jerusalem, IL;

што мембраната содржи барем еден липозом
кој што формира липид, а интралипозомската

P.O. Box 3235 91031 Jerusalem, IL and Strand
London WC2R 2LS, GB

водена фаза на водата содржи сол на
бисфосфонат и амфипатичен слаб основен
агенс кој што има pKa еднаков или под 11 и
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logD на pH 7 во опсег помеѓу -2,5 и 1,5, при што

цитотоксичен агенс и е доксорубицин.

амфипатичниот слаб основен агенс е

има уште 14 патентни барања

(51) A 61K 39/295, A 61K 39/12
(11) 11165
(13) Т1

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(21) 2020/732

(72) KHANNA, Navin and RAMASAMY,
Viswanathan
(54) ВАКЦИНА

(22) 18/09/2020
(45) 28/02/2021

(30) 2478DE2014 01/09/2014 IN
(96) 21/08/2015 EP15775490.4

(57) 1 Честичка слична на вирус (VLP) која што

(97) 05/08/2020 EP3188755
(73) International Centre for Genetic
Engineering and Biotechnology Aruna Asaf Ali

содржи:

Marg New Delhi 110 067, IN
(74) Друштво за застапување од областа на

вирусот DENV-1, DENV- 2, DENV-3, и DENV-4
поврзан со N-терминалот на HBsAg каде што

индустриската сопственост ЖИВКО

EDIII домените се фузионирани последотелно,

a.) рекомбинантен полипептид кој што содржи
EDIII домен од секој серотиповите на Денге
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N-терминал со C-терминал, во низата DENV-1,

2, 3, и 4 за секој посебно; како што е прикажано

DENV-3, DENV-4, DENV-2, каде што

на Сликите 4a,б, в и г, за секој посебно, и

аминокиселинската низа на EDIII домените на
серотиповите на секој од Денге вирусот DENV-

б.) четири касети на експресија на HBsAg
полипептид.

1, DENV-2, DENV-3, и DENV-4 е НИЗА ИД Бр. 1,

има уште 3 патентни барања

(51) A 01N 27/00, A 01P 7/04
(11) 11166
(13) Т1

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

(21) 2020/757

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(22) 25/09/2020
(45) 28/02/2021

(30) 201605397 30/05/2016 BE
(96) 24/05/2017 EP17727546.8

(72) ZWARTS, Liesbeth Marie Renée;
SNELLINGS, Yannick Maria; CALLAERTS, Patrick

(97) 01/07/2020 EP3457846
(73) Katholieke Universiteit Leuven;
Globachem NV and VIB VZW

Frans Karel and DENRUYTER, Lieven
(54) УПОТРЕБА НА 9-ТРИКОСЕН ЗА
КОНТРОЛА НА DROSOPHILA SUZUKII

KU Leuven Research & Development
Waaistraat 6, Bus 5105 3000 Leuven, BE;

(57) 1 Употребата на 9-трикосен како средство
за контрола на штетници против Drosophila

Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden, BE
and Rijvisschestraat 120 9052 Gent, BE

suzukii.
има уште 5 патентни барања
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(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/157, H

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

04N 19/91, H 04N 19/593, H 04N 19/70, H 04N

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

19/176
(11) 11146

(13) Т1

(72) PARK, Shin Ji
(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ

(21) 2020/765

(22) 29/09/2020

НА СЛИКИ

(45) 28/02/2021

(57) 1 Метод за декодирање на слики кој што

(30) 20110108455 24/10/2011 KR
(96) 20/04/2012 EP12843965.0

се состои од:
реконструирање на групен индикатор на режим

(97) 16/09/2020 EP2773118
(73) INNOTIVE LTD Hill Dickinson LLP The
Broadgate Tower 20 Primrose Street, London,

за интра предвидување и индекс на режим за

EC2A 2EW, GB

три режими за интра предвидување со
употреба на валидни режими за интра

предвидување на тековен блок;
конструирање на прва група која што вклучува

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

предвидување на левиот и горниот блок на
тековниот блок;
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одредување на режимот за интра

на левиот и горниот блок на тековниот блок, на

предвидување што одговара на индексот на

првата група се додаваат два режими за интра

режимот за предвидување во првата група како
режим за интра предвидување на тековниот

предвидување, што се карактеризира со тоа
што:

блок кога групниот индикатор на режимот за
интра предвидување ја индицира првата група

кога режимите за интра предвидување на

и одредување на режимот за интра
предвидување што одговара на индексот на

левиот и горниот блок не се еднакви еден со
друг и се насочувачки режими за интра

режимот за предвидување во втората група

предвидување, првата група ги вклучува

кога групниот индикатор на режимот за интра
предвидување ја индицира втората група; и

режимите за интра предвидување на левиот и
горниот блок и еден рамен режим, и

создавање на блок за предвидување врз
основа на утврдениот режим за интра

кога режимите за интра предвидување на
левиот и горниот блок не се еднакви еден со

предвидување на тековниот блок,
каде што големината на блокот за

друг и се ненасочувачки режими за интра
предвидување, првата група вклучува режими

предвидување се одредува во зависност од

за интра предвидување на левиот и горниот

информациите за големината на
трансформацијата, каде што кога е присутен

блок и еден вертикален режим.
има уште 4 патентни барања

само еден од режимите за интра предвидување

(51) H 02J 3/38
(11) 11147

(13) Т1

(97) 16/09/2020 EP3467988
(73) WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG

(21) 2020/766

(22) 29/09/2020

Vattmannstrasse 6 33100 Paderborn, DE

(45) 28/02/2021

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

(30) 102017122963 04/10/2017 DE
(96) 18/07/2018 EP18184290.7
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

компјутерскиот модул и/или модулот за

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

складирање на податоци на компјутерскиот

(72) Schomaker, Gunnar; Dubberke, Frithjof and
Lackmann, Johannes
(54) ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УРЕД ЗА ИТ

јазол (3, 33, 43), при што компјутерскиот модул
и модулот за складирање на податоци на

ХОСТИНГ

електрична енергија со внатрешна контрола
(27) со генераторот за добивање електрична

(57) 1 Децентрализирано снабдување со

енергија од ветер (1, 31, 41) на таков начин што

електрична енергија и уред за ИТ хостинг кој
што се состои од инсталација за добивање

електричната енергија за работа со
компјутерскиот јазол (3, 33, 43) се обезбедува

електрична енергија од ветер (1, 31, 41) која
што има вертикално поставена кула (2),

од генераторот за добивање електрична
енергија од ветер преку линија за снабдување

куќиште на машината кое што ротирачки се
држи на едниот крај од кулата (2) во

со електрична енергија со внатрешна контрола
(27), а од друга страна најмалку со уште еден

хоризонтална рамнина, генератор за добивање

дополнителен надворешен извор на енергија,

електрична енергија од ветер затворен во
куќиштето на машината, при што роторот е во

што се карактеризира со тоа што линијата за
податоци (32, 34, 35) која што води до уредот е

интеракција со генераторот за добивање
електрична енергија од ветер, линија за

поставена како примарна врска, исто така, за
имплементирање на далечински пристап до

снабдување со електрична енергија (16, 23) која
што води од генераторот за добивање

контролата на работењето (6) на инсталацијата
за добивање електрична енергија од ветер (1,

електрична енергија од ветер до надворешна

31, 41), примарната врска за компјутерскиот

линија за снабдување со електрична енергија
(17, 24), и контролор на работењето (6),

јазол (3, 33, 43) е дизајнирана како оптички
водич за бранови, уредот, покрај примарната

компјутерски јазол (3, 33, 43) сместен во кулата
(2) на инсталацијата за добивање електрична

врска има и дополнителна врска за податоци
како секундарна врска за компјутерскиот модул

енергија од ветер (1, 31, 41) и кој што има
најмалку еден компјутерски модул и најмалку

и модулот за складирање на податоци на
компјутерскиот јазол (3 , 33, 43), и примарната

еден модул за складирање на податоци, и

врска од една страна и секундарната врска од

линија за податоци (32 , 34, 35) која што води
до уредот и служи како примарна врска за

друга страна се поврзани со две различни
главни линии за податоци (29, 30).

имплементирање на далечински пристап до

има уште 7 патентни барања

компјутерскиот јазол (3, 33, 43) се поврзани, од
една страна преку линија за снабдување со
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(51) C 07D 401/06, C 07D 405/14, C 07D 405/08,
C 07D 231/14, C 07D 401/04, C 07D 413/06, C
07D 403/04, C 07D 405/04, C 07D 405/06, A 61K
31/4155, A 61K 31/415, A 61P 35/00
(11) 11148
(21) 2020/772

(13) Т1
(22) 01/10/2020

(45) 28/02/2021
(30) 20150022245 16/12/2015 GB and
20160013945 15/08/2016 GB
(96) 16/12/2016 EP16816363.2
(97) 09/09/2020 EP3390395
(73) Loxo Oncology, Inc. Lilly Corporate Centre
Indianapolis Indiana 46285 , US

кадешто
0, 1 или 2 на A1, A2, A4 и A5 се независно
избрани од N и остатоците се CR7;

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

R1 претставува група избрана од: C1-8 алкил,
C1-8 халоалкил, C1-8 алкокси, C2-8 алкил етер,

(72) GUISOT, Nicolas
(54) СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО
КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ

-C(O)RA, C3-10 карбоциклична група, 3 до 10
член хетероциклична група, C1-8 алкил
супституиран со C3-10 карбоциклична група, и

(57) 1 Соединение во согласност со формула
(II) или негови фармацевтски прифатливи соли:

C1-8 алкил супституиран со 3 до 10 член
хетероциклична група, кадешто секоја од
гореспоменатите групи се несупституирани или
супституирани со 1 до 5 супституенти
независно избран од : хало, C1-4 алкил, C1-4
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халоалкил, C1-4 алкокси, C2-4 алкил етер, -

супституиран, R6 содржи од 1 до 5

ORA, -NRARB, =O, -OC(O)RA, -C(O)RA, -

супституенти независно избран на секоја појава

C(O)ORA, -NRAC(O)RB, - C(O)NRARB, NRAS(O)2RB, -S(O)2NRARB, бензоил, 5 или 6

од : хало, -ORI, -NRIRJ, - CN, C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, и C1-6 алкил супституиран со -ORI;

член хетероциклоарил, 3 до 6 член
хетероциклоалкил прстен, C1-4 алкил

R7 is избран од од : H, хало, C1-6 алкил, C1-6
халоалкил, C1-6 алкокси, и C1-6 алкил

супституиран со -ORA и C1-4 алкокси
супституиран со -ORA, или единечен атом од

супституиран со -ORH;
m е 1;

R1 е супституиран два пати за да формира 3 до

RA и RB се, на секоја појава, независно избран

6 член хетероциклоалкил или циклоалкил
прстен;

од од : H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4
алкокси, фенил, бензил, или C1-4 алкил

R2 е NH2;
R3 е -C(O)NH2;

супституиран со -ORH;
RI, и RJ се независно на секоја појава избран

R4a и R4b се H;
R5 е H или C1-4 алкил;

од : H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4
алкокси и C1-4 алкил супституиран со -ORH; и

R6 е група избрана од супституиран или

RH е избран од H или C1-4 алкил.

несупституиран: фенил или 5 или 6 член
хетероарил прстен, кадешто, кога е

има уште 20 патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395
(11) 11116
(13) Т1

(i) HVR-H1 секвенца е SYIMM (SEQ ID NO: 15);

(21) 2020/786

(22) 07/10/2020

(ii) HVR-H2 секвенца е SIYPSGGITFYADTVKG

(45) 28/02/2021
(30) 201161563903P 28/11/2011 US

(SEQ ID NO: 16);
(iii) HVR-H3 секвенца е IKLGTVTTVDY (SEQ ID

(96) 21/11/2012 EP12790432.4
(97) 22/07/2020 EP2785375
(73) Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse
250 64293 Darmstadt , US

NO: 17), и
(b) лесната низа содржи HVR-L1, HVR-L2 и
HVR-L3, кадешто:

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LEGER, Olivier; NASTRI, Horacio, G.;

(iv) HVR-L1 секвенцата е TGTSSDVGGYNYVS
(SEQ ID NO: 18);

IFFLAND, Christel; AN, Qi; CARTWRIGHT, Mark;
McKENNA, Sean, D.; SOOD, Vanita, D. and HAO,

(v) HVR-L2 секвенцата е DVSNRPS (SEQ ID NO:
19);

Gang
(54) АНТИ-PD-L1 АНТИТЕЛА И НИВНИ

(vi) HVR-L3 секвенцата е SSYTSSSTRV (SEQ ID
NO: 20); кадешто антителото или фрагментот

УПОТРЕБИ

на антитело содржи:

(57) 1 Изолирано анти-PD-L1 антитело или
негов антиген врзувачки фрагмент којшто

(a) секвенци во рамка на тешка низа на

содржи секвенца на тешка низа и лесна низа на
варијабилен регион, кадешто:

варијабилен регион HC-FR1, HC-FR2, HC-FR3 и
HC-FR4, јукстапозициониран помеѓу HVRs,

(a) тешката низа содржи HVR-H1, HVR-H2 и

формирање на секвенца со формулата: (HCFR1)-(HVR-H1)-(HC-FR2)-(HVR-H2)-(HC- FR3)-

HVR-H3, кадешто дополнително:

(HVR-H3)-(HC-FR4), и
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(b) секвенци во рамка на тешка низа на

(LC-FR1)-(HVR-L1)-(LC-FR2)-(HVR-L2)-(LC-FR3)-

варијабилен регион LC-FR1, LC-FR2, LC-FR3 и

(HVR- L3)-(LC-FR4).

LC-FR4, јукстапозициониран помеѓу HVRs, при
што формирање на секвенцата со формулата:

има уште 9 патентни барања

(51) G 01N 33/50, G 01N 33/68, G 01N 33/53
(11) 11167
(13) Т1

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and
BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH

(21) 2020/787

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021
(30) PCT/EP2016/060897 13/05/2016 EP

der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

(96) 10/05/2017 EP17726208.6
(97) 02/09/2020 EP3455625
(73) TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(74) Друштво за застапување од областа на

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(72) SAHIN, Ugur; LÖWER, Martin; VORMEHR,

егзозомите in vivo,

Mathias; SCHRÖRS, Barbara and BOEGEL,

каде што локализацијата или изобилството на

Sebastian
(54) Методи за предвидување на

нео-антигенот или нуклеинската киселина која
што го кодира, или нео-епитоп на неоантигенот

корисноста на неоантигени за имунотерапија
(57) 1 Метод за предвидување на корисноста

во цитозолот и/или во егзозомите in vivo
укажува на тоа дека неговиот нео-антиген или

на неговиот поврзан со канцер нео-антиген или
нео-епитоп кој што содржи една или повеќе

нео-епитоп е корисен за имунотерапијата
против канцер,

аминокиселински модификации за

каде што обработката и презентацијата на нео-

имунотерапија против канцер, при што методот
се состои од утврдување на дистрибуцијата или

антигенот во MHC I патеката резултира во
препознавање на комплекси формирани од

локализацијата на нео-антигенот што се состои
од утврдување во компјутерска база на

MHC I и нео-епитопи на нео-антигенот од
страна на CD8+ T клетките.

податоци дали нео-антигенот е лоциран или го
има во изобилие во цитозолот и/или во

има уште 1 патентни барања

(51) B 65F 1/14
(11) 11117

(13) Т1

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

(21) 2020/788

(22) 07/10/2020

Скопје
(72) PAPADOPOULOS, Georgios
(54) Систем за набивање за одложување на
композитен органски и отпад што може да се

(45) 28/02/2021
(30) 20120100541 24/10/2012 GR
(96) 14/10/2013 EP13795853.4

рециклира со употреба на стандардни

(97) 19/08/2020 EP2911872
(73) PAPADOPOULOS, Georgios Kiprou str. 26
58400 Aridea Pellas , GR

контејнери за отпад
(57) 1 Систем за набивање за одложување на
композитен органски и отпад што може да се
рециклира со употреба на стандардни
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контејнери за отпад, кој се состои од:

куќиште (3), кое се карактеризира со: систем за

единица со систем за постепено набивање на

заштита на контејнер (2) , кој се наоѓа веднаш

отпад (1), кој вклучува простор за фрлање
ѓубре (4) низ центарот на системот за

под контејнерот (14), вклучувајќи основа на
паралелепипед форма (8) со тркалачки осовини

постепено набивање и носач за блокирање и
компресирање на отпад (5), со механизам за

(9), кои делуваат концентрично и се паралелни
едни на други и на подот на контејнерот (14),

хидростатички притисок (6), лоциран во
внатрешноста на носачот за блокирање и

прифаќајќи го целиот притисок на уредот за
постепено набивање на отпадот во

компресирање на отпад и под и концентричен

внатрешноста на контејнерот, на внатрешните

на просторот за фрлање ѓубре (4) што делува
на два водила за забрана и компресија (7) во

sидови на контејнерот (14), зголемувајќи ја
неговата цврстина и заштитувајќи го од силите

контејнер за отпад (14), додека системот за
постепено набивање на отпадот се наоѓа на

применети на неговиот под и со тоа прави
отстранување на контејнерот полесно заради

горниот дел и во центарот на контејнерот (14),
херметичко и водонепропусно надворешно

нивната ротирачка функција.

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

(73) Innate Pharma 117, Avenue de Luminy

61P 35/00
(11) 11118

13009 Marseille , FR
(13) Т1

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

(21) 2020/789

(22) 07/10/2020

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

(45) 28/02/2021
(30) 201462050948P 16/09/2014 US;

Скопје
(72) ANDRE, Pascale; BLERY, Mathieu;

201462083929P 25/11/2014 US and
201462093141P 17/12/2014 US

PATUREL, Carine and WAGTMANN, NicolaÏ
(54) НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА ИНХИБИТОРНИ

(96) 15/09/2015 EP15766120.8
(97) 05/08/2020 EP3193931

ПАТЕВИ ВО ЛИМФОЦИТИТЕ
(57) 1 Aнтитело које што го неутрализира
хуманиот NKG2A за употреба во лекување на
100

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

канцер кај хуман пациент, при што тоа

PD-L1.

лекување опфаќа давање на пациент
ефективно количество на секој од: (a) aнтитело
кое што го неутрализира хуманиот NKG2A, и (b)

има уште 10 патентни барања

aнтитело кое што го неутрализира хуманиот

(51) A 24B 15/18, A 24B 3/18, A 24B 3/12, A 24B
3/04

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

(11) 11119

(13) Т1

Скопје

(21) 2020/790

(22) 07/10/2020

(30) 20130019288 31/10/2013 GB
(96) 30/10/2014 EP14793254.5

(72) BENJAK, Denis; FIELD, Pedro; GLESSE,
Alcindo and LINK, Matthias
(54) ТУТУНСКИ МАТЕРИЈАЛ И НЕГОВА
ПРЕРАБОТКА

(97) 05/08/2020 EP3062641
(73) British American Tobacco (Investments)

(57) 1 Постапка за преработка на тутунскиот
материјал во кој што е преработениот тутунски

Limited Globe House 1 Water Street London

материјал има број на аеробни колонији од до

WCR 3LA , GB

1000 CFU/g, при што таа постапка опфаќа

(45) 28/02/2021

101

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

обезбедување на тутунски материјал во

пресметно на маса на сува материја од

рамките на материјалот кој што ја задржува

најмалку 200 kg/m3 на почеток на постапка и

влага како и изложување на тој тутунски
материјал на амбиентална температура на

има содржина на влага од помеѓу 10% и 15.5%
пред и во тек на преработка.

обработка од најмалку 45°C, при што
тутунскиот материјал има густина на пакување

има уште 13 патентни барања

(51) A 01F 25/13, A 01G 9/14, B 32B 27/32, B
32B 27/34, B 32B 33/00, B 32B 7/06, B 32B

(54) Повеќеслоен пластичен филм со
одделиви слоеви за покривање на

27/08, B 32B 27/30

пластеник на надувување

(11) 11134
(21) 2020/791

(13) Т1
(22) 07/10/2020

(57) 1 Повеќеслоен полимерен филм за
покривање на земјоделска конструкција или

(45) 28/02/2021
(30) 20110006677 20/04/2011 GB

пластеник, при што тој филм содржи

(96) 01/02/2012 EP12153448.1
(97) 23/09/2020 EP2514301
(73) Plastika Kritis S.A. PO Box 1093 Iraklion

(i) најмалку еден слој кој опфаќа етилен винил
алкохол, и

711 10 Crete, GR
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

поврзан со него,
назначен со тоа што, слојот (i) и слојот (ii) имаат

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

просечна отпорност на раслојување помала од
250 g/15 mm кога се мери со помош на ASTM D-

(72) Lempidakis, Ioannis; Lempidakis, Emmanouil
and Lempidakis, Michail

1876,
најмалку еден понатамошен слој (ii) на полимер

(ii) најмалку еден понатамошен слој на полимер

опфаќа полимерен материјал избран од групата
која ја сочинуваат полиетилен, полипропилен,
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кополимер на етилен и винил ацетат,

филмот има светлосна пропустливост поголема

кополимер на етилен и бутил акрилат,

од 30% кога се мери со помош на ASTM-D1003-

термопластичен полиуретан и комбинација на
два или повеќе од нив, и

92.
има уште 15 патентни барања

(51) A 01N 63/00, C 05F 11/02, C 05G 3/00, C

(72) BORRISS, Rainer; DIETEL, Kristin and

12N 1/20, C 12N 11/00, C 12R 1/07
(11) 11135
(13) Т1

BEIFORT, Paul
(54) “ИЗБОР И УПОТРЕБА НА BACILLUS

(21) 2020/792

СОРТИ ТОЛЕРАНТНИ НА СТУД КАКО
БИОЛОШКИ ФИТОСТИМУЛАТОРИ”

(22) 07/10/2020
(45) 28/02/2021

(30) 20151004809 14/04/2015 DE
(96) 13/04/2016 EP16727286.3

(57) 1 Состав за стимулирање на растот на
култивирани растенија, се карактеризира со тоа

(97) 08/07/2020 EP3282847
(73) Abitep GmbH Glienicker Weg 185 12489
Berlin , DE

што содржи соеви на Bacillus atrophaeus

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

мешавина од две или три од овие соеви.
има уште 8 патентни барања

толерантни на студ ABI02A DSM 32019 или
ABI03 DSM 32285 или ABI05 DSM 24918 или

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

(51) G 01N 33/53, C 07K 16/24
(11) 11136
(13) Т1

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

(21) 2020/793

(72) Bammert, Gary F. and Dunham, Steven A.
(54) ИНТЕРЛЕУКИН-31 МОНОКЛОНАЛНО
АНТИТЕЛО

(22) 08/10/2020

(45) 28/02/2021
(30) 201161510268P 21/07/2011 US
(96) 05/07/2012 EP17168574.6
(97) 09/09/2020 EP3219729
(73) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054 , US

(57) 1 Изолирано антитело коешто
специфично се врзува за IL-31 од мачки,
кадешто споменатото антителo редуцира,
инхибира или неутрализир IL-31-поврзани
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pSTAT од мачки коишто сигнализираат во

има уште 15 патентни барања

клеточно базиран тест.

(51) A 61K 31/4745, A 61K 31/506, A 61K

(54) АНТИТУМОРЕН АГЕНС КОЈ ВКЛУЧУВА

31/7072, A 61P 35/00, A 61P 43/00
(11) 11137
(13) Т1

ИРИНОТЕКАН ХИДРОХЛОРИД ХИДРАТ

(21) 2020/794

трифлуридин и типирацил хидрохлорид во

(22) 02/10/2020

(57) 1 Комбиниран лек кој содржи

(45) 28/02/2021
(30) 2013066073 27/03/2013 JP

моларен сооднос од 1:0.5 за употреба во
третирање на цврст канцер, при што еден

(96) 27/03/2014 EP14773672.2
(97) 26/08/2020 EP2979701
(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 1-27,
Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444 ,

циклус од распоредот за внесување, во кој, во
период од 14 дена, комбинираниот лек кој

JP

од 20 до 80 mg/m2/ден од трифлуридин во

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

Деновите 1 до 5 и иринотекан хидрохлорид
хидрат се внесува во доза од 50 до 200

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) OKABE, Hiroyuki

mg/m2/ден во Ден 1, се повторува еднаш или
двапати или повеќе пати.

содржи трифлуридин и типирацил хидрохлорид
во моларен сооднос од 1:0.5 се внесува во доза

има уште 5 патентни барања
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(51) C 07C 311/51, C 07C 311/21, C 07D 231/42,

A е моно или ди-карбоксилен остаток,

C 07D 311/16, C 07D 263/50, C 07D 285/04, C

опционално делумно или целосно незаситен,

07D 285/135, A 61P 3/00
(11) 11138

(13) Т1

кој содржи јаглеродни атоми и опционално еден
или повеќе хетероатоми избрани од N, S или O;

(21) 2020/795

(22) 02/10/2020
(45) 28/02/2021

R1, R2, R3 се независно избрани од група која
содржи -H, -халоген, -CF3, -CN, -CH2CN, -OMe,

(30) 16183294 09/08/2016 EP
(96) 07/08/2017 EP17746149.8

-OCF3, -OH, фенил, -OPh, -OCH2Ph, OCH2OMe, -OCH2CN - NO2, -NR’R", линеарен

(97) 22/07/2020 EP3497085
(73) Dompé farmaceutici S.p.A. Via S. Martino
Della Battaglia 12 20122 Milan, IT

или разгранет C1-C6 алкил, -O(CH2)p-S(O)2Me

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

или C1-C4 алкил;
каде што фенил и петчлениот прстен

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) BECCARI, Andrea; ARAMINI, Andrea;

хетероцикл се независно несупституирани или
супституирани со група избрана од група која

BIANCHINI, Gianluca; DE PIZZOL, Maria; SIRICO,

содржи линеарен или разгранет C1-C4 алкил,

Anna; ZIPPOLI, Mara and LIBERATI, Chiara
Rossana Maria
(54) СУЛФОНАМИДИ КАКО GPR40- И
GPR120-АГОНИСТИ

халоген, -OMe и -OH;
p е 1 до 4;

(57) 1 Соединение со формула (I):
и негова фармацевтски прифатлива сол,

R4 е -Y-C(O)OH, каде што Y е права низа C4C18 јаглеводород, заситена или незаситена, по

каде што:

можност со 6 до 10 јаглеродни атоми;

и петчлен прстен хетероцикл;
каде што R’ и R" се независно -H

X е -CH2 или -C(O);
n е 0, 1 или 2;

R4 е во позиција мета или пара во
ароматичниот прстен;
каде што кога A е фенил, n е 0, Y е C4
јаглеводород, најмалку еден од споменатите
R1, R2, R3 не е водород;
каде што кога A е фенил, n е 0, Y е C4
јаглеводород, R1 и R2 се водород, R3 не е Cl во
позиција пара во ароматичниот прстен.
има уште 16 патентни барања
(51) B 01J 4/00, B 01J 19/00
(11) 11139
(13) Т1

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

(21) 2020/796

(22) 09/10/2020

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(45) 28/02/2021

(72) LEDWON, Anton and LEWTSCHENKO,
Waldemar
(54) РЕАКТОР ЗА ХЕМИСКА РЕАКЦИЈА И
МЕТОД ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА ХЕМИСКАТА

(30)
(96) 12/11/2018 EP18205787.7
(97) 09/09/2020 EP3650115
(73) HEION GmbH An der Trave 2 23623 Siblin,
DE

РЕАКЦИЈА
(57) 1 Реактор (1) за хемиска реакција, кој што
се состои од
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поставување кој што влијае врз движењето на
- куќиште (10) и комора за реакција (3);

елементот на млазницата (30),

- елемент на млазница (30) кој што има влез
(32) за протокот на најмалку еден реактант во

- контролна единица (70), која што е
дизајнирана така да прима сигнал за мерењето

комората за реакција (3), каде што елементот
на млазницата (30) е поставен така да се движи

од сензороскиот уред (80) врз основа на
варијаблата за мерење од сензороскиот уред

во однос на куќиштето (10);
- сензорски уред (80), со чија помош најмалку

(80) и да произведува контролен сигнал за
уредот за активирање (50) во согласност со

една варијабла за мерење може да се фати во

сигналот за мерење, каде што сензорскиот уред

текот на хемиската реакција; и
- уред за активирање (50), со чија помош може

(80) имa сензор за фаќање на фреквенцијата со
која што вибрира елементот на млазницата.

да се подеси најмалку еден параметар за

има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/20, A 61K 31/202, A 61K 31/232, A
61K 45/06, A 61K 9/48, A 61P 1/16, A 61P 11/00

(54) СТАБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И
ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБУВАЊЕ НА

(11) 11140

(13) Т1

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
барем 95% еикозапентаноична киселина (ЕПК)

(21) 2020/797

(22) 09/10/2020

енкапсулиран во школка од капсула,

(45) 28/02/2021
(30) 20090173763P 29/04/2009 US

кадешто
a) фармацевтскиот состав има основна линија

(96) 29/04/2010 EP17168056.4
(97) 09/09/2020 EP3278665
(73) Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

на вредност на пероксид не поголема од 5
Meq/kg и по чување на фармацевтскиот состав

2 Pembroke House Upper Pembroke Street 2832 Dublin 2 , IE

фармацевтскиот состав има вредност на втор
пероксид не поголема од 8 Meq/kg,

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

b) школката на капсула содржи (i) материјал за
формирање на филм којашто содржи желатин

(72) MANKU, Mehar

но значително не сукциниран желатин, (ii)
хигроскопен пластификатор којшто содржи

на 25°C и 60% RH за период од 6 месеци,
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глицерол и (iii) не-хигроскопен пластификатор

кадешто хигроскопниот пластификатор и не-

избран од малтитол, лактитол, ксилитол,

хигроскопниот пластификатор се присутни во

хидрогениран скроб хидролизат и глукозен
сируп,

тежински однос од околу 2:1 до околу 6:1.
има уште 10 патентни барања

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

(54) АНТИ-АКТИВИН A АНТИТЕЛА И НИВНИ

(11) 11141
(21) 2020/798

(13) Т1
(22) 13/10/2020

УПОТРЕБИ
(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-

(45) 28/02/2021
(30) 201361859926P 30/07/2013 US;

врзувачки фрагмент којшто специфично се
врзува за активин A со врзувачка рамнотежна

201361864036P 09/08/2013 US;
201361911834P 04/12/2013 US and

константа на дисоцијација (KD) од помалку од 5
pM, опционално со KD од помалку од 4 pM, како

201361913885P 09/12/2013 US

што е измерен со тест за површинска плазмон

(96) 30/07/2014 EP14750421.1
(97) 02/09/2020 EP3027209
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old
Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591 , US

резонанција на 25°C, кадешто антителото или
антиген-врзувачки фрагмент содржи: HCDR1-

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

SEQ ID NOs: 164-166-168-148-150-152,
соодветно.

(72) MURPHY, Andrew J.; LATRES, Esther;

има уште 4 патентни барања

HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3 домени,
коишто имаат аминокиселински секвенци на

YANCOPOULOS, George D.; GROMADA, Jesper
and MORTON, Lori C.
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(51) A 01N 59/00, A 01P 1/00, B 65B 25/00, B

внатрешниот простор;

65B 55/18, B 65D 25/14, B 65D 85/72
(11) 11142
(13) Т1

ц. воздушен простор формиран во рамките на
волумен од внатрешниот простор што не е

(21) 2020/799

окупиран од производот; и
д. агенс што ослободува антимикроби

(22) 14/10/2020
(45) 28/02/2021

(30) 201662421348 P 13/11/2016 US

распореден во рамките на внатрешниот

(96) 13/11/2017 EPA17805366.6
(97) 15/07/2020 EP3468878
(73) CSP Technologies, Inc. 960 West Veterans
Boulevard, Auburn, Alabama 36832, US

простор, агенсот што ослободува антимикроби
ослободува хлор диоксид гас во воздушниот

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

назначено со тоа, што агенсот што ослободува
антимикроби е обезбеден во барем еден носен

(72) FREEDMAN, Jonathan R.; GUPTA, Deepti

полимерен член сместен во рамките на

S.; JOHNSTON, Michael A. and BELFANCE, John
(54) АГЕНСИ И СИСТЕМИ ШТО

внатрешниот простор, носениот полимерен
член содржи монолитен материјал што

ОСЛОБОДУВААТ АНТИМИКРОБЕН ГАС И
МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

вклучува базен полимер, агенсот што
ослободува антимикроби и канализирачки

(57) 1 Пакување за инхибирање или
спречување раст на микроби и/или за убивање

агенс, каде што монолитниот материјал се
карактеризира со канали низ носениот полимер

микроби во затворен контејнер што има

формиран од канализирачкиот агенс, каде што

производ сместен во него, пакувањето содржи:
a. затворен контејнер што дефинира внатрешен

базниот полимер е полипропилен, полиетилен,
полиизопрен, полибутадиен, полибутен,

простор во истиот;
б. производ обезбеден во рамките на

полисилоксан, поликарбонат, полиамид,
етилен-винил ацетат кополимер, етилен-

простор со реакција на влага со агенсот што
ослободува антимикроби,
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метакрилат кополимер, поли(винил хлорид),

поливинил алкохол (PVOH), глицерин

полистирен, полиестер, полианхидрид,

полиамин, полиуретан, поликарбоксилна

полиакрилонитрил, полисулфон, полиакрилен
естер, полиуретан, полиацетал, или кополимер

киселина, пропилен оксид полимеризатмонобутил етер, пропилен оксид полимеризат,

или нивна мешавина, и каде што
канализирачкиот агенс е полиетилен гликол

етилен-винил ацетат, најлон 6, најлон 66, или
нивна мешавина.

(PEG), етилен-винил алкохол (EVOH),

има уште 26 патентни барања

(11) 11143

(13) Т1

(54) OPTICAL VARIABLE DEVICE ОПТИЧКИ

(21) 2020/800

(22) 14/10/2020

ВАРИЈАБИЛЕН УРЕД

(45) 28/02/2021
(30) 11249717 03/05/2017 BG

(57) 1 Оптички варијабилен уред, вклучително
и прва релјефна дифрактивна структура (1),

(96) 15/06/2017 EP17746365.0
(97) 30/09/2020 EP3535133
(73) Demax - Holograms AD Gorublyane
District, 16 Abagar Street 1138 Sofia, BG

составена од жлебови (2) во форма на Фреснел
дифрактивни зони на произволен објект (3) и

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

втора релјефна дифрактивна структура (4) над

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) MONOVSKI, Valentin Konstantinov;

првата релјефна дифрактивна структура (1),
при што споменатата втора релјефна

STOILOV, Georgi Ivanov; DOBREV, Mario
Rumenov; IVANOVSKYI, Andrii; POGAN, Ignat;

дифрактивна структура (4) која се состои од
области (7) со граници кои се совпаѓаат со

BALDZHIEV, Angel Georgiev; LASKOV, Evgeniy
Anastasov; TONCHEV, Dimitar Antonov and

границите на областите во иста боја ( 7 ') од
објектот (3), каде што наведените области (7)

DELCHEV, Ivo Rumenov

содржат вдлабнатини (5) различни по форма,

реконструирање на тродимензионална слика на
споменатиот објект (3), при што е додадена

големина и насока со растојание d помеѓу
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вдлабнатините (5), каде 1 mm ≤d≤ 10 mm и

рамнини (6) и висината hi на рамнините (6) се

профилот на вдлабнатини (5) е формиран од N

исти, а нивните вредности зависат од бојата во

по број дискретни рамнини (6) со висина hi,
каде што 2 ≤ N ≤ 7, и 0,02 µm≤hi≤ 1 µm, и во

соодветната област (7’) на објектот (3).
има уште 6 патентни барања

секоја област (7) растојанието d, бројот N на

(54) ТРАНСТИРЕТИН (ТТR ) ИРНК СОСТАВИ

(51) C 12N 15/113
(11) 11190

(13) Т1

И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ЗА

(21) 2021/1

(22) 04/01/2021

ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ ТТRПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ

(45) 28/02/2021
(30) 201562199563 P 31/07/2015 US and
201662287518 P 27/01/2016 US

(57) 1 Агенс од рибонуклеинска киселина со
две низи (РНКи) за инхибирање експресија на

(96) 28/07/2016 EPA16750567.6
(97) 07/10/2020 EP3329002
(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 300 Third

транстиретин (ТТR ) во клетка, назначено со
тоа, што наведениот агенс од РНКи содржи

Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

антисензитивна низа, каде што наведената
антисензитивна низа содржи регион

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) MAIER, Martin; RAJEEV, Kallanthottathil, G.;

комплементарно на СЕК ИД БР:2,
каде што секоја низа е 14 до 30 нуклеотиди во

ZIMMERMANN, Tracy; CHAN, Amy and JADHAV,
Vasant

должина, каде што супстанцијално сите
нуклеотиди од сензитивната низа и

сензитивна низа комплементарно на

супстанцијално сите нуклеотиди од
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антисензитивната низа се модифицирани

антисензитивната низа секоја независно

нуклеотиди, каде што сензитивната низа

содржи две фосфоротиоат поврзувања на 5’-

содржи не повеќе од 8 2'-флуоро модификации;
каде што антисензитивната низа содржи не

завршетокот; и
каде што сензитивната низа е конјугирана за

повеќе од 6 2'-флуоро модификации;
каде што сензитивната низа и

барем еден лиганд.
има уште 15 патентни барања

(51) C 01B 3/38

синтеза што содржи јаглерод моноксид и

(11) 11191

(13) Т1

водород се согорува со помош на оксиданс што

(21) 2021/2

(22) 04/01/2021

содржи кислород во печка (2) и со тоа се
произведува топол издувен гас што содржи

(45) 28/02/2021
(30) 102017008088 25/08/2017 DE
(96) 22/06/2018 EPA18179346.4

јаглерод диоксид и вода, издувниот гас се
доведува во топлински контакт со залиха на

(97) 11/11/2020 EP3447025
(73) Messer Austria GmbH and Messer Group

топлина од прв реактор (3), при што залихата
на топлина од првиот реактор (3) се загрева и

GmbH Industriestrasse 5, 2352

издувниот гас се лади, подпроток од издувниот

Gumpoldskirchen, AT and Messer-Platz 1,
65812 Bad Soden, DE

гас потоа се рециркулира и се доставува со
гориво што содржи јаглеводород до втор

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

реактор (4) во кој е присутна залиха на топлина
што е загреана преку топлински контакт со

(72) Demuth, Dr. Martin; Gaber, Christian Erich;
Hochenauer, Prof. Dr. Christoph and Spoljaric,

топол издувен гас од печката (2), горивото и
рециркулираниот издувен гас реагираат во

Davor
(54) МЕТОДА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА
ВНАТРЕШНАТА ЕНЕРГИЈА ОД ИЗДУВНИ

вториот реактор (4) во ендотермна реакција за

ГАСОВИ
(57) 1 Метода за надоместување внатрешна

топлина од вториот реактор (4) се лади и гасот
од синтеза од вториот реактор (4) потоа се

енергија од топли издувни гасови, во која гас од

доставува до печката (2), назначено со тоа, што

да дадат гас од синтеза што содржи јаглерод
моноксид и водород, при што залихата на
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гас што содржи кислород се доставува како

рециркулираниот подпроток од издувниот гас.

почетен материјал до вториот реактор (4) како

има уште 7 патентни барања

додатон на и истовремено со горивото и

(51) A 61K 31/405, A 61K 31/506, A 61K 9/00, A
61K 8/66, A 61K 8/49, A 61K 8/39, A 61K 8/19, A
61K 47/26, A 61K 47/18, A 61K 38/48, A 61K

(96) 26/05/2017 EP17728095.5
(97) 07/10/2020 EP3463432
(73) Ipsen Biopharm Limited and Nestlé Skin

47/02, A 61P 27/02, A 61P 25/00, A 61P 19/02, A
61P 19/00, A 61P 13/00, A 61P 5/00, A 61P 29/00,

Health SA Unit 9, Ash Road, Wrexham
Industrial Estate Wrexham LL13 9UF, GB and

A 61Q 19/08
(11) 11192

Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH
(13) Т1

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(21) 2021/3

(22) 04/01/2021

бр.15a-13,1000 Скопје

(45) 28/02/2021
(30) PCT/EP2016/062085 27/05/2016 WO
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(72) STAHL, Ulf; JARSTAD, Anders; FRIIS, Anna;

што содржи натриум, хлорид и фосфат јони,

GURELL, Ann; AGREN, Barbro; EDSTROM,

назначено со тоа, што наведениот течен состав

Emilia and PICKETT, Andrew
(54) ТЕЧНА НЕУРОТОКСИН ФОРМУЛАЦИЈА

има pH помеѓу 5.5 и 8,
каде што наведениот состав е ослободен од

СТАБИЛИЗИРАНА СО ТРИПТОФАН ИЛИ
ТИРОЗИН

протеини од животинско потекло, и
каде што наведениот течен состав е стабилен

(57) 1 Течен состав што содржи протеински
неуротоксин, сурфактанс, амино киселина

со тек на време.
има уште 17 патентни барања

селектирана од триптофан и тирозин, пуфер
(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85
(11) 11120
(13) Т1

имуноглобулинска лесна низа на варијaбилен
регион, кадешто генската секвенца на единечна

(21) 2021/6

преуредена човечка имуноглобулинска лесна
низа на варијaбилен регион содржи барем едно

(22) 04/01/2021
(45) 28/02/2021

(30) 201261611950P 16/03/2012 US and

генетско изградено вметнување или

201261736930P 13/12/2012 US
(96) 15/03/2013 EP18158960.7

супституција на хистидин кодон којшто не е
кодиран со соодветната човечка гермлинија на

(97) 30/12/2020 EP3348140
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old

VL и JL генски секвенци,
кадешто генската секвенца на единечна

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

преуредена човечка имуноглобулинска лесна
низа на варијaбилен регион кодира

бр.27/2/22, 1000 Скопје

имуноглобулинска низа којашто содржи лесна

(72) MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John
and MURPHY, Andrew J.
(54) ХИСТИДИН ИЗГРАДЕНА ЛЕСНА НИЗА
НА АНТИТЕЛА И ГЕНЕТСКИ

низа на варијабилен домен,
кадешто хистидинскиот кодон е во

МОДИФИЦИРАНИ ГЛОДАРИ ЗА
ГЕНЕРИРАЊЕ НА ИСТИТЕ

на лесната низа на варијабилен домен,
кадешто лесната низа на варијабилен домен

(57) 1 Постапка за генерирање на антитело

содржи барем еден хистидин остаток на

коешто изразува pH-зависно врзување за
антиген од интерес којaшто содржи

аминокиселинска позиција којашто кодира
барем еден вметнат или супституиран хистидин

имунизирање на генетски модифициран нечовечки цицач со антиген од интерес,

кодон, и
кадешто имуноглобулинската лесна низа

кадешто генетскиот модифициран не-човечки
цицач содржи во неговата гермлинија локус на

кодирана со локус на имуноглобулинската
лесна низа е способен за спарување со

имуноглобулинска лесна низа којшто содржи (i)

множество на имуноглобулински тешки низи

генска секвенца на единечна преуредена
човечка имуноглобулинска лесна низа на

избрани од не-човечки цицач, кадешто секој од
множеството на имуноглобулински тешки низи

варијабилен регион којашто содржи човечки VL
и JL сегмент на секвенци и (ii) генска секвенца

специфично се врзува за различни епитопи
коишто се спарени со имуноглобулинската

на имуноглобулинска лесна низа на константен
регион во оперативно поврзување со генска

лесна низа и кадешто постапката дополнително
содржи избирање на антитело коешто се врзува

секвенца на единечна преуредена човечка

за антигенот од интерес со посакуван афинитет

нуклеотидната секвенца којашто кодира
комплементарен определувачки регион (CDR)
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за неутрална pH додека го прикажува

интерес на кисела pH.

редуцираното врзување за антигенот од

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 31/5575, A 61K 47/14, A 61K 9/00, A
61K 9/08, A 61P 27/06

(72) PILOTAZ, Frédéric; WEINER, Alan L.; DO,
Marina and SALDO, Julien
(54) ОФТАЛМОЛОШКИ СОСТАВИ КОИШТО

(11) 11193

(13) Т1

(21) 2021/8

(22) 05/01/2021
(45) 28/02/2021

СОДРЖАТ ПРОСТАМИД КОЈШТО
ОСЛОБОДУВА АЗОТЕН ОКСИД

(30) 20180290082 12/07/2018 EP
(96) 10/07/2019 EP19185400.9

(57) 1 Офталмолошки воден состав во
формата на раствор којшто содржи 0.005% до

(97) 28/10/2020 EP3593788
(73) Nicox S.A. Drakkar 2 - Bât D 2405 route
des Dolines - CS 10313 Sophia Antipolis 06560

0.18% w/w хексаноична киселина, 6-(нитрокси)-

Valbonne, FR

дихидроксициклопентил]-1-(2-фенилетил)-2пропен-1-ил естер, од 0.5% w/w до 1.5% w/w

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

,(1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(етиламино)7-оксо-2-хептен-1-ил]-3,5-

бр.27/2/22, 1000 Скопје

макрогол 15 хидроксистеарат.
има уште 28 патентни барања

(51) C 07D 213/75, A 61K 31/496, A 61K 9/20, A

(73) Amgen Inc. and Cytokinetics, Inc.

61P 9/04
(11) 11194

(13) Т1

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US and 280 East Grand

(21) 2021/9

(22) 08/01/2021

Avenue, South San Francisco, CA 94080, US

(45) 28/02/2021

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(30) 201361785763 P 14/03/2013 US
(96) 14/03/2014 EPA14719472.4

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) BI, Mingda and KUEHL, Robert

(97) 14/10/2020 EP2968173
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(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И

агенс за модифицирање на pH селектиран од

НИВНИ УПОТРЕБИ

групата составена од фумарна киселина,

(57) 1 Фармацевтска формулација што
содржи:

винска киселина, глутаминска киселина, и која
било комбинација на истите;

фармацевтски прифатлива сол на омекамтив
мекарбил, или фармацевтски прифатлив

полнач; и
лубрикант.

хидрат на истата;
агенс со контролирано ослободување;

има уште 14 патентни барања
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место способно за врзување на епитоп од PD-1

(51) C 07K 16/46, C 07K 16/28
(11) 11195

(13) Т1

или епитоп од LAG-3; и

(21) 2021/10

(22) 08/01/2021

(C) споменатите втори и четврти полипептидни
низи од споменатото диатело секој содржи, во

(45) 28/02/2021
(30) 201462017467 P 26/06/2014 US
(96) 19/06/2015 EP15811659.0

правец на N-завршеток за C-завршеток, лесна
низа на варијабилен домен од антитело коешто

(97) 14/10/2020 EP3161004
(73) MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center

е имуноспецифично за PD-1 или LAG-3, тешка
низа на варијабилен домен од антитело коешто

Drive Rockville, MD 20850, US

е имуноспецифично за LAG-3 или PD-1,

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

кадешто споменатата лесна низа на
варијабилни домени и споменатата тешка низа

(72) BONVINI, Ezio; MOORE, Paul A.;
JOHNSON, Leslie S.; SHAH, Kalpana; LA

на варијабилни домени се неспособни за
поврзување за да формира епитоп-врзувачко

MOTTE-MOHS, Ross and KOENIG, Scott
(54) КОВАЛЕНТНО СВРЗАНИ ДИАТЕЛА

место способно за врзување на епитоп на PD-1
или епитоп на LAG-3;

КОИШТО ИМААТ ИМУНОРЕАКТИВНОСТ СО

и кадешто:

PD-1 И LAG-3, И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА

(I)
(1) споменатата лесна низа на варијабилен

(57) 1 Би-специфично Fc диатело способно за
имуноспецифично врзување за епитоп на PD-1

домен од споменатата прва полипептидна низа
и споменатата тешка низа на варијабилен

и за епитоп на LAG-3, кадешто споменатото
диатело содржи четири полипептидни низи,

домен од споменатата втора полипептидна
низа поврзана за да формира прво епитоп-

секој има аминокиселински завршеток и

врзувачко место и споменатата тешка низа на

карбокси завршеток,
и кадешто:

варијабилен домен од споменатата прва
полипептидна низа и споменатата лесна низа

(A) споменатите први и втори полипептидни

на варијабилен домен од споменатата втора
полипептидна низа поврзана за да формира

низи се ковалентно поврзани еден за друг,
споменатите први и трети полипептидни низи

второ епитоп-врзувачко место; и
(2) споменатата лесна низа на варијабилен

се ковалентно поврзани еден за друг, и

домен од споменатата трета полипептидна

споменатите трети и четврти полипептидни
низи се ковалентно поврзани еден за друг;

низа и споменатата тешка низа на варијабилен
домен од споменатата четврта полипептидна

(B) споменатите први и трети полипептидни
низи од споменатото диатело секој содржи, во

низа поврзана за да формира трето епитопврзувачко место и споменатата тешка низа на

правец на N-завршеток кон C-завршеток, лесна
низа на варијабилен домен од антитело коешто

варијабилен домен од споменатата трета
полипептидна низа и споменатата лесна низа

е имуноспецифично за PD-1 или LAG-3, тешка

на варијабилен домен од споменатата четврта

низа на варијабилен домен од антитело коешто
е имуноспецифично за LAG-3 или PD-1, и CH2-

полипептидна низа поврзана за да формира
четврт епитоп-врзувачко место;

CH3 домен, кадешто споменатата лесна низа
на варијабилни домени и споменатата тешка

кадешто два од споменатите формирани

низа на варијабилни домени се неспособни за
поврзување за да формира епитоп-врзувачко

епитоп-врзувачки места се способни за
имуноспецифично врзување за епитоп на PD-1
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и два од споменатите формирани епитоп-

(II) споменатите CH2-CH3 домени од

врзувачки места се способни за

споменатите први и трети полипептидни низи

имуноспецифично врзување за епитоп на LAG3; и

се поврзани за да формираат Fc домен.
има уште 14 патентни барања
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(51) C 07K 14/005, A 61K 35/12, A 61K 39/12
(11) 11196

(13) Т1

(21) 2021/17

(22) 12/01/2021
(45) 28/02/2021

(72) KRARUP, Anders and LANGEDIJK,
Johannes, Petrus, Maria
(54) СТАБИЛИЗИРАН РАСТВОРЛИВ ПРЕФУЗИОН РСВ Ф ПРОТЕИН ЗА УПОТРЕБА ВО

(30) 16163810 05/04/2016 EP
(96) 04/04/2017 EPA17715692.4

ПРОФИЛАКСАТА НА РСВ ИНФЕКЦИЈА

(97) 25/11/2020 EP3439672
(73) Janssen Vaccines & Prevention B.V.

респираторен синцитијален вирус (РСВ) Фузион
(Ф) протеин, што содржи аминокиселинска

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL

секвенца од СЕК ИД БР: 1 за употреба во

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

профилаксата на РСВ инфекција.
има уште 2 патентни барања

(51) C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 403/04,
C 07D 495/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A

(72) RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard;
JONCKERS, Tim Hugo Maria; MC GOWAN, David

61P 31/16
(11) 11197

(13) Т1

Craig; GUILLEMONT, Jerôme Emile Georges;
EMBRECHTS, Werner Constant J; MERCEY,

(21) 2021/18

(22) 12/01/2021

Guillaume Jean Maurice; BUYCK, Christophe

(45) 28/02/2021
(30) 16152095 20/01/2016 EP
(96) 19/01/2017 EPA17700580.8
(97) 18/11/2020 EP3405466
(73) Janssen Sciences Ireland Unlimited
Company Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE

(57) 1 Рекомбинантен пре-фузион

Francis Robert Nestor and BALEMANS, Wendy
Mia Albert
(54) АРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ПИРИМИДИНИ
ЗА УПОТРЕБА ВО ИНФЕКЦИЈА ОД ВИРУС
НА ГРИП
(57) 1 Соединение селектирано од

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

негова стерео-изомерна форма, фармацевтски

бр.15a-13,1000 Скопје

прифатлива сол, солват или полиморф.
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има уште 6 патентни барања
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(51) C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61K 9/10, A

(1-ХИДРОКСИ-2-МЕТИЛПРОПАН-2-ИЛ)-1H-

61P 11/00

ИНДОЛ-5-ИЛ)-ЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСАМИД

(11) 11198
(21) 2021/19

(13) Т1
(22) 12/01/2021

(57) 1 Цврста дисперзија што содржи цврст
суштински аморфен (R)-1-(2,2-

(45) 28/02/2021
(30) 20100317376P 25/03/2010 US;

дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-

20100319953P 01/04/2010 US; 20100321561P
07/04/2010 US and 20100321636P 07/04/2010

метилпропан -2-ил)-1H-индол-5ил)циклопропанкарбоксамид и полимер, при

US

што цврстиот суштински аморфен (R)-1-(2,2-

(96) 25/03/2011 EP1417299.3
(97) 25/11/2020 EP2826776
(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-

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

од 5% од кристален (R)-1-(2,2дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3-

(72) Keshavarz-Shokri, Ali; Zhang, Beili; Alcacio,

дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-

Tim Edward; Lee, Elaine Chungmin; Zhang,
Yuegang and Krawiec, Mariusz
(54) ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА НА АМОРФЕН
ОБЛИК НА (R)-1(2,2-

метилпропан-2-ил)-1H-индол-5ил)циклопропанкарбоксамидa, при што

ДИФЛУОРОБЕНЗО(Д)(1,3)ДИОКСОЛ-5-ИЛ)-N(1-(2,3-ДИХИДРОКСИПРОПИЛ)-6-ФЛУОРО-2-

ацетат сукцинат (ХПМЦАС).
има уште 19 патентни барања

метилпропан-2-ил)-1H-индол-5ил)циклопропанкарбоксамид содржи помалку

полимерот е хидроксипропилметилцелулоза
(ХПМЦ) или хидроксипропилметилцелулозен
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(51) C 07D 263/34, A 61K 31/421, A 61P 9/12

КАРБОНИЛ)АМИНО]ПЕНТАНОИЧНА

(11) 11199

(13) Т1

КИСЕЛИНА

(21) 2021/20

(22) 12/01/2021

(57) 1 Соединение (2R,4R)-5-(5’-хлоро-2’флуоробифенил-4-ил)-2-хидрокси-4-[(5-метил-

(45) 28/02/2021
(30) 201562118067P 19/02/2015 US
(96) 12/02/2016 EP16708268.4

оксазол-2-карбонил)амино]пентаноична
киселина коeшто ја има структурата:

(97) 21/10/2020 EP3259255
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080 , US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FLEURY, Melissa; RAPTA, Miroslav;
HUGHES, Adam D.; FENSTER, Erik; THALLADI,
Venkat R. and BEAUSOLEIL, Anne-Marie
(54) (2R,4R)-5-(5'-ХЛОРО-2'ФЛУОРОБИФЕНИЛ-4-ИЛ)-2-ХИДРОКСИ-4-[(5МЕТИЛОКСАЗОЛ-2-

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 16 патентни барања

121

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80) барем делумно

(51) E 04B 5/32
(11) 11211

(13) Т1

опкружува барем еден канал (11, 21, 31, 41, 51,

(21) 2021/24

(22) 13/01/2021

61, 71, 81) што воспоставува врска помеѓу
бетонот на долната армирачка мрежа (5) и

(45) 28/02/2021
(30) 102016118298 28/09/2016 DE
(96) 27/09/2017 EP17778250.5

бетонот на горна армирачка мрежа (2), при што
телата за поместување (10, 20, 30 40, 50, 60,

(97) 04/11/2020 EP3519645
(73) Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH

70, 80) се наоѓаат едни на други од најмалку
три страни барем во делови во централниот

Eupener Str. 35 32051 Herford, DE

регион на бетонскиот таван, коју се

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

карактеризира со необезбедени дополнителни
растојанија помеѓу соседните тела за

(72) PFEFFER, Karsten and WANNINGER,
Volkmar
(54) БЕТОНСКИ ПЛАФОН, КОМПЛЕТ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ ПЛАФОН И

поместување (10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80), така
што позиционирањето на соседните тела на

МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ

поместување контактираат едни со други и

ПЛАФОН
(57) 1 Бетонски плафон (1), кој се состои од

односот на пресекот на каналот (11, 21, 31, 41,
51, 61) во телото на поместување (10, 20, 30,

пониска армирачка мрежа (5) и горна
армирачка мрежа (2), помеѓу кои се

40, 50, 60) до површината на телата за
поместување (10, 20, 30, 40, 50, 60) во план е

распоредени мноштво тела за поместување
(10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80), при што долните и

најмалку помеѓу 0,2 и 0,45.

поместување се одвива од страничниот раб или
од страничниот ѕид, на кои соседните тела за

горните армирачки мрежи (2,5) и телата за
поместување (10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80) се
вградени во бетон и секое тело за поместување

има уште 12 патентни барања

(51) A 61K 31/5513, A 61K 9/16, A 61K 9/50, A

(30) 201361750797P 09/01/2013 US and

61P 25/22, A 61P 25/24
(11) 11212

(13) Т1

201361762833P 08/02/2013 US
(96) 09/01/2014 EP14702977.1

(21) 2021/27

(22) 13/01/2021

(97) 18/11/2020 EP2943185

(45) 28/02/2021
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(73) Edgemont Pharmaceuticals LLC 1250

ослободување на лорезепам кои што имаат

Capital of Texas Hwy South Building 3 Suite

слој на надворешна обвивка која што

400 Austin, Texas 78746, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

предизвикува одложување на почеток на
ослободување, каде што вкупното количество

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

на лоразепам кој што ја содржи спомнатата
композициа изнесува 0.5 дo 10 mg, oбично 1 дo

(72) SALTEL, Douglas A. and VACHON, Michael
(54) ФОРМУЛАЦИИ НА ЛОРАЗЕПАМ СО

6 mg, како што е 1 дo 4 mg, каде што
спомнатите перли со продолжено

ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

ослободување го опфаќаат лоразепамот

(57) 1 Фармацевтска композициа, која што
опфаќа

диспергинизиран во полимерна матрица, а
спомнатите перли со одложено продолжено

(i) перли со продолжено ослободување на
лоразепам, каде што тие перли со продолжено

ослободување го опфаќаат јазгрото со
лоразепам диспергинизиран во полимерната

ослободување на лоразепам не го
ослободуваат 90% на лорезепам за помалку од

матрица и ентерична обвивка која што го
опкружува спомнатото јазгро, и каде што

2 часа во USP уред од тип 1 (корпичка) со

спомнатата полимерна матрица во перли со

употреба на 0.1 N HCl како подлога за
растворување, и

продолжено ослободување и перли со
одложено продолжено ослободување ги

(ii) перли со одложено продолжено
ослободување на лоразепам, каде што тие

опфаќа HPMC, полиакрилати, или
полиетиленски оксиди.

перли со одложено продолжено ослободување
на лоразепам опфаќаат перли со продолжено

има уште 15 патентни барања

(51) A 61K 31/426, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A
61K 47/12, A 61K 47/14, A 61K 47/18, A 61K

(73) Astellas Pharma Inc. 5-1, NihonbashiHoncho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP

47/22, A 61K 47/38, A 61K 47/26, A 61K 47/32, A
61K 47/34, A 61P 13/10, A 61P 3/10

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

(11) 11213
(21) 2021/28

(13) Т1
(22) 13/01/2021

Скопје
(72) TAKAISHI Yuuki; TAKAHASHI Yutaka;

(45) 28/02/2021

NISHIZATO Takashi; MURAYAMA Daisuke;

(30) 20080101338P 30/09/2008 US
(96) 28/09/2009 EP09817723.1

MURAYAMA Emiko; NAKAMURA Soichiro and
SAKO Kazuhiro

(97) 30/12/2020 EP2345410
123

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(54) МОДИФИЦИРАНО ФАРМАЦЕВТСКА

манитол, лактоза, сахароза, натриумхлорид, и

КОМПОЗИЦИА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ

полиоксиетилен полиоксипропилен гликол;

(57) 1 Фармацевтска композициа за
модифицирано ослободување, која што опфаќа

каде што полимерот кој што го формира

(1) aнилид (R)-2-(2-aминотиазол-4-ил)-4'-[2-[(2хидрокси-2-фенилетил)aмино]eтил]на оцетна

хидрогел е едно соединение, или два или
повеќе соединениа избрани од група која што ја

киселина, или неговата фармацевтски
прифатлива сол, (2) најмалку еден адитив кој

сочинуваат полиетиленоксид, хидроксипропил
метилцелулоза, и хидроксипропил на целулоза;

што обезбедува продор на вода во

и

фармацевтската композициа и кој што има
растворливост таква да волуменот на вода

каде што брзината на растворување на лекот

потребен за растворуваре на 1g на адитив
изнесува 10mL или помалку, и (3) полимер кој

од фармацевтската композициа изнесува 75%
или помалку по 1,5 час и најмалку 75% по 7

го формира хидрогел со просечна молекулска
маса од 100 000 дo 5 000 000 или вискозитет од

часа од почеток на тест на растворување, и
каде што тестот на растворување се изведува

12 mPa•s или повеќе во 5% од воден раствор

во согласност со постапката на лопатичка

на 25°C и 7 500 mPa•s или помалку во 1%
воден раствор на 25°C,

опишан во United States Pharmacopoeia под
услови кои што се применуваат 900mL USP на

каде што адитивот кој обезбедува продор на

пуфер, pH 6,8, a брзината на ротација на
лопатички е 50 дo 200 o/min.

вода во фармацевтска композициа e едно
соединение, или два или повеќе соединениа
избрани од група која што ја сочинуваат

има уште 13 патентни барања

полиетиленгликол, поливинилпиролидон, D-
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(51) A 61K 39/04, A 61P 35/00, A 61P 13/10

одговор, кој што ја опфаќа аминокиселинската

(11) 11214

(13) Т1

секвенца од aa.41 дo aa.51 во SEQ ID No.2, и

(21) 2021/29

(22) 13/01/2021

(b) домен на Listeria на фаголизозомален излез,
кодиран со молекул на нуклеинска киселина

(45) 28/02/2021
(30) 20150166206 04/05/2015 EP and
201562387407P 23/12/2015 US

избран од

(96) 03/05/2016 EP16724315.3
(97) 30/12/2020 EP3291831
(73) Vakzine Projekt Management GmbH

(i) нуклеотидна секвенца која што ги опфаќа
нуклеотидите 211-1722 какви што се прикажани

Mellendorfer Strasse 9 30625 Hannover, DE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

(ii) нуклеотидна секвенца која што ја кодира
истата аминокиселинска секвенца како

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

секвенца од (i), и
(iii) нуклеотидна секвенца која што ја

(72) GRODE, Leander
(54) РЕКОМБИНАНТЕН MYCOBACTERIUM

хибридизира под строги услови со секвенцата
од (i) или (ii)

во SEQ ID No.1,

КАКО ИМУНОТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР
(57) 1 Уреаза-дефицијентна на рекомбинантна

за употреба на човечки субјект како
имунотерапевтски агенс во третирање на

Mycobacterium bovis BCG клетки од сој на
Danish од подвид Prague, која што го опфаќа

карцином на мочниот меур, при што тоа
третирање опфаќа локална употреба на тој

рекомбинантниот молекул на нуклеинска
киселина кој што го кодира фузиониот

имунотерапевтски агенс со везикуларно
капнување во мочниот меур, особено по

полипептид кој што опфаќа:

операцијата.
има уште 8 патентни барања

(a) домен кој што може да предизвика имун
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(54) ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ И

(51) A 61K 31/13, A 61P 25/00
(11) 11215

(13) Т1

УПОТРЕБИ НАСОЧЕНИ КОН

(21) 2021/30

(22) 13/01/2021

ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЛИЗОЗОМАЛНОТО
СКЛАДИРАЊЕ

(45) 28/02/2021
(30) 20160013828 11/08/2016 GB;
20170002552 16/02/2017 GB; 20170005762

(57) 1 Aцетил-леуцин, или неговата
фармацевтски прифатлива сол, за употреба во

10/04/2017 GB and 20170006854 28/04/2017
GB

лекување на Niemann-Pickovо заболување од
тип C или еден или повеќе симптоми поврзани

(96) 11/08/2017 EP18210763.1

со Niemann-Pickovo заболување од тип C кај

(97) 23/12/2020 EP3482754
(73) IntraBio Ltd Summit House 170 Finchley

субјект на кој му е тоа потребно, при што таа
употреба опфаќа давање на теравпетски

Road London NW3 6BP, GB
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.

ефективно количество на ацетил-леуцин на
субјект на кој му е тоа потребно во траење

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

избрано од најмалку 6 месеци, најмалку 1
година, најмалку 2 години, и најмалку 5 години.

(72) STRUPP, Michael

има уште 11 патентни барања

(51) A 61K 31/198, A 61P 25/06
(11) 11216
(13) Т1

(73) IntraBio Ltd Summit House 170 Finchley
Road London NW3 6BP, GB

(21) 2021/31

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

(22) 13/01/2021
(45) 28/02/2021

(30) 20170009459 14/06/2017 GB
(96) 25/06/2018 EP18749124.6
(97) 11/11/2020 EP3638370

Скопје
(72) STRUPP, Michael and FACTOR, Mallory
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА МИГРЕНА СО АЦЕТИЛЛЕУЦИН
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(57) 1 Aцетил-леуцин, или некоја негова

или повеќе симптоми поврзани со неа.

фармацевтски прифатлива сол, за употреба во

има уште 14 патентни барања

лекување или превенција на мигрена, или еден

(51) A 61K 31/415, A 61K 9/00, A 61K 47/32
(11) 11217
(21) 2021/33

(13) Т1
(22) 05/01/2021

(54) ТРАНСДЕРМАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА
КОЈАШТО СОДРЖИ COX ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Гел состав којшто содржи:

(45) 28/02/2021
(30) 201213562686 31/07/2012 US

соединение на селективен COX-2 инхибитор,

(96) 31/07/2013 EP13766392.8

барем еден солубилизер,

(97) 07/10/2020 EP2879664
(73) Egis Gyógyszergyár Zrt. Keresztúri út 30-

барем еден навлажнувачки агенс,
барем еден гел формирачки агенс,

38 1106 Budapest, HU
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

барем еден агенс за таложење за да го доведе
pH до 5,5 - 7,5 за гел формирачкиот агенс да

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

набабри во вода,
барем еден испарлив силоксан агенс

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

барем еден растворувач, и

(72) MIKULÁSIK, Endre; SPAITS, Tamás and
SZAKÁLYNÉ SINKA, Ágota

подобрувач за пенетрација,
се карактеризира со тоа што селективниот
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COX-2 инхибитор e присутен во составот во

COX-2 инхибитор е растворен во составот и

цврста форма на честички и кадешто COX-2

кадешто подобрувачот на пенетрацијата е

инхибиторот е обложен со испарлив силоксан
агенс или

обложен со испарлив силоксан агенс.
има уште 42 патентни барања

се карактеризира со тоа што селективниот
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(51)

(51) основен / bazë

8A61K31/201

8A61K31/20

8A61K45/06

(11)

(13)

8E04B5/32

8E04B5/32

11211

T1

11158

T1

8A61K9/16

8A61K9/16

11212

T1

8C07K16/30

11161

T1

8A61K9/50

8A61K9/16

11212

T1

8A61K31/4439

8A01N35/00

11174

T1

8C12M3/00

8C12M3/00

11218

T1

8C07D215/14

8A01N35/00

11174

T1

8A61P11/00

8C07D271/06

11221

T1

8B01D53/92

8F01N3/033

11181

T1

8C12N15/90

8C12N15/90

11222

T1

8A61K31/519

8A61K31/519

11186

T1

8A61K31/519

8A61P35/00

11223

T1

8A61K39/395

8A61K39/00

11188

T1

8A61K39/395

8A61P35/00

11223

T1

8A61K38/48

8A61K38/48

11192

T1

8C07K16/28

8C07K16/46

11127

T1

8A61K9/00

8A61K38/48

11192

T1

8C01G25/00

8C01G25/00

11128

T1

8A61P27/02

8A61K38/48

11192

T1

8A61K31/439

8C07D471/10

11131

T1

8A61K47/14

8A61K9/00

11193

T1

8A61P11/00

8C07D471/10

11131

T1

8A61P27/06

8A61K9/00

11193

T1

8C07D471/10

8C07D471/10

11131

T1

8C07K16/46

8C07K16/28

11195

T1

8A23L3/3472

8A21D13/06

11133

T1

8C07K14/54

8C12N15/00

11113

T1

8G01N33/50

8C07K16/12

11126

T1

8A61P3/00

8C07D401/14

11115

T1

8G01N33/569

8C07K16/12

11126

T1

8C08L69/00

8C08L69/00

11124

T1

8B65B25/00

8A01P1/00

11142

T1

8A61K31/416

8A61K31/416

11177

T1

8C07K14/005

8A61K35/12

11196

T1

8G01N33/68

8G01N33/50

11167

T1

8A61K31/404

8A61K9/10

11198

T1

8G01N33/574

8G01N33/574

11168

T1

8A61K31/428

8A61K9/00

11155

T1

8A61K31/415

8A61K9/00

11217

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

11155

T1

8A61K31/7072

8A61K31/7072

11137

T1

8A61K9/20

8A61K9/00

11155

T1

8C07D285/04

8C07D231/42

11138

T1

8C12Q1/68

8A61K31/401

11156

T1

8C12N5/16

8A61K35/12

11171

T1

8A61K31/454

8A61K31/454

11157

T1

8H04N19/91

8H04N19/70

11146

T1

8A61P19/00

8C07D495/16

11200

T1

8C07K16/30

8A61K43/00

11149

T1

8A61K31/4439

8C07D417/14

11201

T1

8C04B37/02

8C04B35/645

11150

T1

8A61K31/7048

8A61K31/7048

11206

T1

8A61K39/095

8A61K39/095

11204

T1

8A61P9/00

8A61K31/7048

11206

T1
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8A61K38/08

8A61K39/00

11208

T1

8C07K14/755

8C07K14/47

11183

T1

8A61K38/16

8A61K39/08

11229

T1

8G01N33/50

8C07K16/28

11184

T1

8A61P25/00

8A61K31/20

11158

T1

8A61K31/437

8C07D403/12

11197

T1

8A61P29/00

8A61K31/20

11158

T1

8A61K31/401

8A61K31/401

11156

T1

8C07K16/28

8C07K16/30

11161

T1

8A61K31/421

8C07D263/34

11199

T1

8H01L29/417

8H01L23/051

11173

T1

8A61P11/00

8C07D417/14

11201

T1

8C07D401/04

8A01N35/00

11174

T1

8A61K9/10

8A61K31/7048

11206

T1

8A61K31/4375

8A61K31/4375

11175

T1

8A61K31/522

8A61K31/155

11207

T1

8F01N3/20

8F01N3/033

11181

T1

8A61K31/7048

8A61K31/155

11207

T1

8A61F5/01

8A61F5/01

11187

T1

8A61P3/10

8A61K31/155

11207

T1

8A61K9/00

8A61K9/00

11193

T1

8A61K38/16

8A61K39/00

11208

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

11194

T1

8A61K38/08

8A61K39/08

11229

T1

8A61P9/04

8A61K9/20

11194

T1

8A61K31/202

8A61K31/20

11158

T1

8H04N19/105

8H04N19/147

11112

T1

8A61K45/06

8A61K31/20

11158

T1

8H04N19/176

8H04N19/147

11112

T1

8A61P27/00

8A61K31/20

11158

T1

8A61K35/26

8C12N15/00

11113

T1

8C07K16/18

8C07K16/30

11161

T1

8A61K35/76

8C12N15/00

11113

T1

8H01L29/08

8H01L23/051

11173

T1

8A61P3/10

8A61K31/357

11114

T1

8A01N35/00

8A01N35/00

11174

T1

8C12N5/071

8A61K31/357

11114

T1

8A61K31/11

8A01N35/00

11174

T1

8A61P25/08

8A61K31/57

11121

T1

8A61K31/416

8A01N35/00

11174

T1

8A61K9/20

8A61K9/28

11125

T1

8A61K31/437

8A01N35/00

11174

T1

8A61K39/12

8A61K39/12

11165

T1

8A61K31/4985

8A01N35/00

11174

T1

8A24B13/00

8A24B13/00

11179

T1

8B01D53/94

8F01N3/033

11181

T1

8G01N33/74

8G01N33/574

11168

T1

8F01N3/033

8F01N3/033

11181

T1

8A61K47/22

8A61K31/426

11213

T1

8G01N33/566

8A61K39/00

11188

T1

8A61K47/32

8A61K31/426

11213

T1

8A61P15/08

8C07K16/26

11189

T1

8A61K47/38

8A61K31/426

11213

T1

8A61K31/405

8A61K38/48

11192

T1

8A61P25/00

8A61K31/13

11215

T1

8A61K47/18

8A61K38/48

11192

T1

8A61K47/32

8A61K9/00

11217

T1

8A61P25/00

8A61K38/48

11192

T1

8B32B27/34

8A01G9/14

11134

T1

8A61P5/00

8A61K38/48

11192

T1

8A01N63/00

8A01N63/00

11135

T1

8A61Q19/08

8A61K38/48

11192

T1

8A61K31/232

8A61P1/16

11140

T1

8A61K9/08

8A61K9/00

11193

T1

8A61K31/137

8A61K31/00

11145

T1

8C07C317/14

8A61K31/18

11111

T1

8C07D413/06

8C07D405/14

11148

T1

8H04N19/139

8H04N19/147

11112

T1

8A61P35/00

8A61K43/00

11149

T1

8H04N19/70

8H04N19/147

11112

T1

8A21D13/06

8A21D13/06

11133

T1

8C12N5/10

8C12N15/00

11113

T1

8A61K31/435

8C07D231/54

11162

T1

8A61K31/366

8A61K31/357

11114

T1

8A61P13/00

8C07D231/54

11162

T1

8A61P13/00

8C07D401/14

11115

T1

8A61K31/7084

8C07H21/02

11163

T1

8A61P9/00

8C07D401/14

11115

T1

8C07H21/02
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8A01P1/00

11142

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

11118

T1

8C07K16/28

8A61K39/395

11153

T1

8A61K35/12

8A61K35/12

11171

T1

8A61P31/16

8C07D403/12

11197

T1

8A61K38/17

8A61K35/12

11171

T1

8C07D403/12

8C07D403/12

11197

T1

8A01K67/027

8A01K67/027

11120

T1

8C07D471/04

8C07D403/12

11197

T1

8H04N19/176

8H04N19/70

11146

T1

8C07D405/12

8A61K9/10

11198

T1

8A61K43/00

8A61K43/00

11149

T1

8A61P29/00

8A61K31/401

11156

T1

8A61P25/22

8A61K9/16

11212

T1

8B65D17/40

8B65D17/40

11159

T1

8C12N7/00

8C12M3/00

11218

T1

8A61K31/519

8C07D495/16

11200

T1

8A61P37/06

8C07D271/06

11221

T1

8A61L27/54

8A61L27/26

11202

T1

8C12N15/113

8C12N15/90

11222

T1

8A61P35/00

8A61K39/08

11229

T1

8C07K16/32

8C07K16/46

11127

T1

8A61P35/00

8C07D487/04

11226

T1

8F28D1/053

8F28D1/053

11129

T1

8A61K51/10

8C07K16/30

11161

T1

8F28D21/00

8F28D1/053

11129

T1

8H01L23/051

8H01L23/051

11173

T1

8A23B9/04

8A21D13/06

11133

T1

8C07C69/76

8A01N35/00

11174

T1

8C12C1/02

8A21D13/06

11133

T1

8C07D231/56

8A01N35/00

11174

T1

8A61P9/00

8C07D231/54

11162

T1

8G01N33/68

8A61K39/00

11188

T1

8C07K16/12

8C07K16/12

11126

T1
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8A01N59/00

8A01P1/00

11142

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

11185

T1

8B65B55/18

8A01P1/00

11142

T1

8C07D487/04

8C07D417/14

11201

T1

8A61K48/00

8C07K14/47

11183

T1

8A61L27/36

8A61L27/26

11202

T1

8C07K14/47

8C07K14/47

11183

T1

8A61K47/36

8A61K31/7048

11206

T1

8C07K16/44

8A61K39/395

11153

T1

8A61K38/08

8A61K39/00

11210

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË
SË DREJTËS SË PATENTAVE
(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit,
lloji i dokumentit
(73)

(51)

(11)

(13)

ALLERGAN, INC.

G 01N 33/68

MK/P/2019/0877

T1

ALLERGAN, INC.

C 07K 16/12

MK/P/2019/0877

T1

ALLERGAN, INC.

C 12Q 1/37

MK/P/2019/0877

T1

ALLERGAN, INC.

G 01N 33/50

MK/P/2019/0877

T1

ALLERGAN, INC.

G 01N 33/566

MK/P/2019/0877

T1

ALLERGAN, INC.

G 01N 33/569

MK/P/2019/0877

T1

ARCS Energy Limited

B 01J 19/12

MK/P/2020/0429

T1

AbbVie Biotherapeutics Inc.

A 61P 37/04

MK/P/2020/0576

T1

AbbVie Biotherapeutics Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0576

T1

AbbVie Biotherapeutics Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0576

T1

Abitep GmbH

C 12N 1/20

MK/P/2020/0792

T1

Abitep GmbH

C 12R 1/07

MK/P/2020/0792

T1

Abitep GmbH

C 05G 3/00

MK/P/2020/0792

T1

Abitep GmbH

C 05F 11/02

MK/P/2020/0792

T1

Abitep GmbH

A 01N 63/00

MK/P/2020/0792

T1

Abitep GmbH

C 12N 11/00

MK/P/2020/0792

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/4985

MK/P/2020/0431

T1

Acerta Pharma B.V.

C 07D 487/04

MK/P/2020/0431

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0431

T1

Addex Pharma S.A

A 61K 31/4184

MK/P/2020/0415

T1

Addex Pharma S.A

C 07D 471/04

MK/P/2020/0415

T1

Addex Pharma S.A

A 61P 25/28

MK/P/2020/0415

T1

Again Life Italia Srl

A 61K 31/20

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61K 31/201

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61K 31/202

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61K 45/06

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61K 9/08

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61P 29/00

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61P 17/00

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61P 19/00

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61P 25/00

MK/P/2019/0894

T1
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Again Life Italia Srl

A 61P 27/00

MK/P/2019/0894

T1

Again Life Italia Srl

A 61K 9/14

MK/P/2019/0894

T1

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/113

MK/P/2021/0001

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61K 31/20

MK/P/2020/0797

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61K 31/202

MK/P/2020/0797

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61K 31/232

MK/P/2020/0797

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61P 11/00

MK/P/2020/0797

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61K 9/48

MK/P/2020/0797

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61P 1/16

MK/P/2020/0797

T1

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited

A 61K 45/06

MK/P/2020/0797

T1

Array Technologies,Inc.

F 16B 5/06

MK/P/2019/0896

T1

Array Technologies,Inc.

F 16B 2/02

MK/P/2019/0896

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/12

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61P 13/10

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/38

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/34

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/32

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/26

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 31/426

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/02

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/10

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61P 3/10

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/14

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/18

MK/P/2021/0028

T1

Astellas Pharma Inc.

A 61K 47/22

MK/P/2021/0028

T1

Astrazeneca AB

C 07D 487/04

MK/P/2020/0570

T1

Astrazeneca AB

C 07D 471/04

MK/P/2020/0570

T1

Astrazeneca AB

C 07D 417/14

MK/P/2020/0570

T1

Astrazeneca AB

A 61P 11/06

MK/P/2020/0570

T1

Astrazeneca AB

A 61P 11/00

MK/P/2020/0570

T1

Astrazeneca AB

A 61K 31/4439

MK/P/2020/0570

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61K 31/416

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

C 07D 231/54

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61P 9/00

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61P 3/10

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61P 13/00

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

C 07D 401/12

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61K 31/435

MK/P/2019/0899

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61P 31/10

MK/P/2020/0408

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61K 45/06

MK/P/2020/0408

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61K 31/4196

MK/P/2020/0408

T1
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Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61K 31/4174

MK/P/2020/0408

T1

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

A 61K 31/416

MK/P/2020/0408

T1

B.R.A.H.M.S GmbH

G 01N 33/74

MK/P/2019/0873

T1

BASF Corporation

B 01D 53/92

MK/P/2019/0885

T1

BASF Corporation

B 01D 53/94

MK/P/2019/0885

T1

BASF Corporation

F 01N 3/033

MK/P/2019/0885

T1

BASF Corporation

F 01N 3/08

MK/P/2019/0885

T1

BASF Corporation

F 01N 3/20

MK/P/2019/0885

T1

Biogen MA Inc.

C 07D 413/12

MK/P/2020/0407

T1

Biogen MA Inc.

C 07D 403/12

MK/P/2020/0407

T1

Biogen MA Inc.

C 07D 249/08

MK/P/2020/0407

T1

Biogen MA Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0407

T1

Biogen MA Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2020/0407

T1

Biogen MA Inc.

A 61K 31/4196

MK/P/2020/0407

T1

Biogen MA Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0418

T1

Biogen MA Inc.

G 01N 33/566

MK/P/2020/0418

T1

Biogen MA Inc.

G 01N 33/68

MK/P/2020/0418

T1

Biogen MA Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0418

T1

Biogen MA Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2020/0418

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

A 61K 9/20

MK/P/2019/0891

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

A 61K 9/00

MK/P/2019/0891

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

A 61K 31/428

MK/P/2019/0891

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

A 61K 9/08

MK/P/2019/0891

T1

Bluebird Bio, Inc.

A 61K 35/12

MK/P/2020/0401

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 7/00

MK/P/2020/0401

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 5/16

MK/P/2020/0401

T1

Bluebird Bio, Inc.

C 12N 15/86

MK/P/2020/0401

T1

Bluebird Bio, Inc.
Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. Bau- und
Beteiligungs-KG

A 61K 38/17

MK/P/2020/0401

T1

E 01F 15/04

MK/P/2020/0409

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 13/00

MK/P/2019/0847

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/4439

MK/P/2019/0847

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 9/00

MK/P/2019/0847

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 401/14

MK/P/2019/0847

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 3/00

MK/P/2019/0847

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 25/00

MK/P/2019/0847

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/439

MK/P/2019/0880

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 11/00

MK/P/2019/0880

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 471/10

MK/P/2019/0880

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

C 07D 491/10

MK/P/2019/0880

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/155

MK/P/2020/0425

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/341

MK/P/2020/0425

T1
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Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/522

MK/P/2020/0425

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61P 3/10

MK/P/2020/0425

T1

Boehringer Ingelheim International GmbH

A 61K 31/7048

MK/P/2020/0425

T1

British American Tobacco (Investments) Limited

A 24B 15/18

MK/P/2020/0790

T1

British American Tobacco (Investments) Limited

A 24B 3/12

MK/P/2020/0790

T1

British American Tobacco (Investments) Limited

A 24B 3/04

MK/P/2020/0790

T1

British American Tobacco (Investments) Limited

A 24B 3/18

MK/P/2020/0790

T1

CSP Technologies, Inc.

B 65D 25/14

MK/P/2020/0799

T1

CSP Technologies, Inc.

B 65B 25/00

MK/P/2020/0799

T1

CSP Technologies, Inc.

B 65B 55/18

MK/P/2020/0799

T1

CSP Technologies, Inc.

A 01P 1/00

MK/P/2020/0799

T1

CSP Technologies, Inc.

A 01N 59/00

MK/P/2020/0799

T1

CSP Technologies, Inc.

B 65D 85/72

MK/P/2020/0799

T1

Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 9/04

MK/P/2019/0843

T1

Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/18

MK/P/2019/0843

T1

Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 307/64

MK/P/2019/0843

T1

Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.

C 07C 317/14

MK/P/2019/0843

T1

CeMM-Forschungszebtrum für Molekulare Medizin GmbH

A 61P 5/48

MK/P/2019/0846

T1

CeMM-Forschungszebtrum für Molekulare Medizin GmbH

A 61P 3/10

MK/P/2019/0846

T1

CeMM-Forschungszebtrum für Molekulare Medizin GmbH

A 61K 31/366

MK/P/2019/0846

T1

CeMM-Forschungszebtrum für Molekulare Medizin GmbH

A 61K 31/357

MK/P/2019/0846

T1

CeMM-Forschungszebtrum für Molekulare Medizin GmbH

C 12N 5/071

MK/P/2019/0846

T1

Coherus Biosciences, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0197

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61P 25/02

MK/P/2019/0892

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

C 12Q 1/68

MK/P/2019/0892

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/401

MK/P/2019/0892

T1

Convergence Pharmaceuticals Limited

A 61P 29/00

MK/P/2019/0892

T1

Cytokinetics, Inc.

C 07D 213/75

MK/P/2019/0872

T1

Cytokinetics, Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2019/0872

T1

Cytokinetics, Inc.

A 61K 31/444

MK/P/2019/0872

T1

Cytokinetics, Inc.

A 61P 9/04

MK/P/2021/0009

T1

Cytokinetics, Inc.

A 61K 9/20

MK/P/2021/0009

T1

Cytokinetics, Inc.

A 61K 31/496

MK/P/2021/0009

T1

Cytokinetics, Inc.

C 07D 213/75

MK/P/2021/0009

T1

DJO, LLC

A 61F 5/01

MK/P/2020/0417

T1

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd.

C 01G 25/00

MK/P/2019/0879

T1

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd.

C 01G 25/02

MK/P/2019/0879

T1

Deciphera Pharmaceuticals, LLC

A 61K 31/4375

MK/P/2020/0406

T1

Deciphera Pharmaceuticals, LLC

A 61P 35/00

MK/P/2020/0406

T1

Deutsches Krebsforschungszentrum

A 61K 43/00

MK/P/2020/0237

T1

Deutsches Krebsforschungszentrum

C 07K 16/30

MK/P/2020/0237

T1
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Deutsches Krebsforschungszentrum

A 61P 35/00

MK/P/2020/0237

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07D 285/04

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07D 285/135

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07C 311/21

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

A 61P 3/00

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07D 263/50

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07D 231/42

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07C 311/51

MK/P/2020/0795

T1

Dompé farmaceutici S.p.A.

C 07D 311/16

MK/P/2020/0795

T1

ETH Zürich

A 61L 27/36

MK/P/2020/0572

T1

ETH Zürich

A 61L 27/26

MK/P/2020/0572

T1

ETH Zürich

A 61L 27/52

MK/P/2020/0572

T1

ETH Zürich

A 61L 27/54

MK/P/2020/0572

T1

ETH Zürich

A 61L 27/46

MK/P/2020/0572

T1

ETH Zürich

A 61L 27/38

MK/P/2020/0572

T1

Edgemont Pharmaceuticals LLC

A 61P 25/24

MK/P/2021/0027

T1

Edgemont Pharmaceuticals LLC

A 61K 9/50

MK/P/2021/0027

T1

Edgemont Pharmaceuticals LLC

A 61K 9/16

MK/P/2021/0027

T1

Edgemont Pharmaceuticals LLC

A 61K 31/5513

MK/P/2021/0027

T1

Edgemont Pharmaceuticals LLC

A 61P 25/22

MK/P/2021/0027

T1

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A 61K 47/32

MK/P/2021/0033

T1

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A 61K 31/415

MK/P/2021/0033

T1

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A 61K 9/00

MK/P/2021/0033

T1

FONDITAL S.p.A.

F 28D 1/053

MK/P/2019/0890

T1

FONDITAL S.p.A.

F 28D 21/00

MK/P/2019/0890

T1

FONDITAL S.p.A.

F 28F 9/18

MK/P/2019/0890

T1

FONDITAL S.p.A.

F 28F 9/02

MK/P/2019/0890

T1

FONDITAL S.p.A.

F 28F 9/16

MK/P/2019/0890

T1

FONDITAL S.p.A.

F 28F 21/08

MK/P/2019/0890

T1

Genesis Pharma SA

A 61K 38/26

MK/P/2020/0432

T1

Genesis Pharma SA

A 61K 38/13

MK/P/2020/0432

T1

Genesis Pharma SA

A 61P 9/10

MK/P/2020/0432

T1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

A 61K 39/095

MK/P/2020/0422

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/41

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/416

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/437

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/4406

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/445

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/47

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/4985

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61P 7/06

MK/P/2020/0405

T1
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Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07C 65/21

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07C 65/30

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07C 69/76

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07D 213/80

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07D 215/14

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07D 231/56

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

C 07D 401/04

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/235

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/192

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/11

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 01N 35/00

MK/P/2020/0405

T1

Global Blood Therapeutics, Inc.

A 61K 31/4439

MK/P/2020/0405

T1

HEION GmbH

B 01J 19/00

MK/P/2020/0796

T1

HEION GmbH

B 01J 4/00

MK/P/2020/0796

T1

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH

E 04B 5/32

MK/P/2021/0024

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61P 35/00

MK/P/2019/0893

T1

Helsinn Healthcare SA

A 61K 31/454

MK/P/2019/0893

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/28

MK/P/2019/0876

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/48

MK/P/2019/0876

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/20

MK/P/2019/0876

T1

Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg

A 61K 9/16

MK/P/2019/0876

T1

ID Pharma Co., Ltd.

A 61K 38/37

MK/P/2020/0413

T1

ID Pharma Co., Ltd.

A 61K 48/00

MK/P/2020/0413

T1

ID Pharma Co., Ltd.

C 07K 14/47

MK/P/2020/0413

T1

ID Pharma Co., Ltd.

C 07K 14/755

MK/P/2020/0413

T1

ID Pharma Co., Ltd.

C 12N 15/86

MK/P/2020/0413

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/91

MK/P/2020/0765

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/70

MK/P/2020/0765

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/593

MK/P/2020/0765

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/176

MK/P/2020/0765

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/105

MK/P/2020/0765

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/11

MK/P/2020/0765

T1

INNOTIVE LTD

H 04N 19/157

MK/P/2020/0765

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2020/0426

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 39/00

MK/P/2020/0426

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/16

MK/P/2020/0426

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/08

MK/P/2020/0426

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2020/0428

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 39/00

MK/P/2020/0428

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/08

MK/P/2020/0428

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

A 61K 38/16

MK/P/2020/0428

T1
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Immatics Biotechnologies Gmbh

A 61K 38/16

MK/P/2020/0435

T1

Immatics Biotechnologies Gmbh

A 61K 39/08

MK/P/2020/0435

T1

Immatics Biotechnologies Gmbh

A 61P 35/00

MK/P/2020/0435

T1

Immatics Biotechnologies Gmbh

A 61K 38/08

MK/P/2020/0435

T1

Innate Pharma

A 61P 35/00

MK/P/2020/0789

T1

Innate Pharma

A 61K 39/395

MK/P/2020/0789

T1

Innate Pharma

A 61K 39/00

MK/P/2020/0789

T1

Innate Pharma

C 07K 16/28

MK/P/2020/0789

T1

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

A 61K 39/12

MK/P/2020/0732

T1

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

A 61K 39/295

MK/P/2020/0732

T1

IntraBio Ltd

A 61P 25/00

MK/P/2021/0030

T1

IntraBio Ltd

A 61K 31/13

MK/P/2021/0030

T1

IntraBio Ltd

A 61K 31/198

MK/P/2021/0031

T1

IntraBio Ltd

A 61P 25/06

MK/P/2021/0031

T1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/44

MK/P/2019/0888

T1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2019/0888

T1

Janssen Biotech, Inc.

C 07K 16/24

MK/P/2019/0888

T1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2019/0888

T1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2019/0888

T1

Janssen Biotech, Inc.

A 61K 38/01

MK/P/2019/0888

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 495/16

MK/P/2020/0569

T1

Janssen Pharmaceutica NV

C 07D 519/00

MK/P/2020/0569

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 35/00

MK/P/2020/0569

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 19/00

MK/P/2020/0569

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61K 31/519

MK/P/2020/0569

T1

Janssen Pharmaceutica NV

A 61P 37/00

MK/P/2020/0569

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

C 07D 403/12

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

C 07D 403/04

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

A 61P 31/16

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

A 61K 31/437

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

C 07D 471/04

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

C 07D 495/04

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company

C 07D 487/04

MK/P/2021/0018

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

A 61K 39/12

MK/P/2021/0017

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

A 61K 35/12

MK/P/2021/0017

T1

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

C 07K 14/005

MK/P/2021/0017

T1

Johnson Matthey Public Limited Company

C 10L 1/00

MK/P/2020/0575

T1

Johnson Matthey Public Limited Company

C 10L 1/30

MK/P/2020/0575

T1

Juno Therapeutics, Inc.

C 12N 7/00

MK/P/2020/0553

T1

Juno Therapeutics, Inc.

C 12N 15/87

MK/P/2020/0553

T1

Juno Therapeutics, Inc.

C 12M 3/00

MK/P/2020/0553

T1
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KING'S COLLEGE LONDON

A 61K 31/663

MK/P/2020/0697

T1

KING'S COLLEGE LONDON

A 61K 31/704

MK/P/2020/0697

T1

KING'S COLLEGE LONDON

A 61K 38/20

MK/P/2020/0697

T1

KING'S COLLEGE LONDON

A 61K 39/00

MK/P/2020/0697

T1

KING'S COLLEGE LONDON

A 61K 9/127

MK/P/2020/0697

T1

KING'S COLLEGE LONDON

A 61K 45/06

MK/P/2020/0697

T1

Katholieke Universiteit Leuven

A 01N 27/00

MK/P/2020/0757

T1

Katholieke Universiteit Leuven

A 01P 7/04

MK/P/2020/0757

T1

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

A 61P 37/00

MK/P/2020/0585

T1

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

A 61K 31/519

MK/P/2020/0585

T1

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

A 61K 39/395

MK/P/2020/0585

T1

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

A 61K 45/06

MK/P/2020/0585

T1

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

A 61P 35/00

MK/P/2020/0585

T1

Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

C 07K 16/28

MK/P/2020/0585

T1

Les Laboratoires Servier

A 61P 9/00

MK/P/2020/0424

T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 31/7048

MK/P/2020/0424

T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 47/36

MK/P/2020/0424

T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 9/00

MK/P/2020/0424

T1

Les Laboratoires Servier

A 61K 9/10

MK/P/2020/0424

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 413/06

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 405/14

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 405/08

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 405/06

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 405/04

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 403/04

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 401/06

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 401/04

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

C 07D 231/14

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

A 61K 31/415

MK/P/2020/0772

T1

Loxo Oncology, Inc.

A 61K 31/4155

MK/P/2020/0772

T1

MacroGenics, Inc.

C 07K 16/46

MK/P/2021/0010

T1

MacroGenics, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2021/0010

T1

Massachusetts Eye & Ear Infirmary

C 12N 15/113

MK/P/2020/0583

T1

Massachusetts Eye & Ear Infirmary

C 12N 15/90

MK/P/2020/0583

T1

Massachusetts Eye & Ear Infirmary

A 61K 9/00

MK/P/2020/0583

T1

Massachusetts Eye & Ear Infirmary

A 61K 48/00

MK/P/2020/0583

T1

Medimmune Limited

A 61P 25/28

MK/P/2020/0427

T1

Medimmune Limited

C 07K 16/18

MK/P/2020/0427

T1

Menarini Silicon Biosystems S.p.A.

G 01N 33/74

MK/P/2020/0391

T1

Menarini Silicon Biosystems S.p.A.

G 01N 33/543

MK/P/2020/0391

T1
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Menarini Silicon Biosystems S.p.A.

G 01N 33/574

MK/P/2020/0391

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/32

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/30

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/28

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

A 61K 38/00

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

C 12N 9/16

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/46

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 14/705

MK/P/2019/0878

T1

Merck Patent GmbH

C 07K 16/28

MK/P/2020/0786

T1

Merck Patent GmbH

A 61K 39/395

MK/P/2020/0786

T1

Messer Austria GmbH

C 01B 3/38

MK/P/2021/0002

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 31/405

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61Q 19/08

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 38/48

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 47/02

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 47/18

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 47/26

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 8/19

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 8/39

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 8/49

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 8/66

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 9/00

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 13/00

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 19/00

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 19/02

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 25/00

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 27/02

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 29/00

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61P 5/00

MK/P/2021/0003

T1

Nestlé Skin Health SA

A 61K 31/506

MK/P/2021/0003

T1

New Gluten World S.r.I.

A 21D 13/06

MK/P/2019/0881

T1

New Gluten World S.r.I.

A 23B 9/04

MK/P/2019/0881

T1

New Gluten World S.r.I.

A 23L 3/3463

MK/P/2019/0881

T1

New Gluten World S.r.I.

A 23L 3/3472

MK/P/2019/0881

T1

New Gluten World S.r.I.

A 23L 5/20

MK/P/2019/0881

T1

New Gluten World S.r.I.

C 12C 1/02

MK/P/2019/0881

T1

Nicox S.A.

A 61K 31/5575

MK/P/2021/0008

T1

Nicox S.A.

A 61P 27/06

MK/P/2021/0008

T1

Nicox S.A.

A 61K 9/08

MK/P/2021/0008

T1

Nicox S.A.

A 61K 9/00

MK/P/2021/0008

T1

Nicox S.A.

A 61K 47/14

MK/P/2021/0008

T1
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Novartis AG

A 61P 37/00

MK/P/2020/0416

T1

Novartis AG

A 61K 45/06

MK/P/2020/0416

T1

Novartis AG

A 61K 31/519

MK/P/2020/0416

T1

Novartis AG

A 61K 39/395

MK/P/2020/0430

T1

Novartis AG

C 07K 16/24

MK/P/2020/0430

T1

Novartis AG

G 01N 33/50

MK/P/2020/0430

T1

Novomatic AG

A 63F 5/00

MK/P/2019/0886

T1

Novomatic AG

G 07F 17/32

MK/P/2019/0886

T1

Novomer, Inc.

C 08L 69/00

MK/P/2019/0874

T1

PAPADOPOULOS, Georgios

B 65F 1/14

MK/P/2020/0788

T1

Piech, Gregor Anton

B 65D 17/40

MK/P/2019/0895

T1

Piech, Gregor Anton

B 65D 17/50

MK/P/2019/0895

T1

Piech, Gregor Anton

B 65D 17/00

MK/P/2020/0165

T1

Piech, Gregor Anton

B 65D 17/00

MK/P/2020/0402

T1

Plastika Kritis S.A.

B 32B 27/34

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

B 32B 7/06

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

B 32B 27/32

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

B 32B 27/30

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

B 32B 27/08

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

A 01G 9/14

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

A 01F 25/13

MK/P/2020/0791

T1

Plastika Kritis S.A.

B 32B 33/00

MK/P/2020/0791

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2020/0414

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 35/02

MK/P/2020/0414

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2020/0414

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

G 01N 33/50

MK/P/2020/0414

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2020/0798

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/22

MK/P/2020/0798

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 12N 15/85

MK/P/2021/0006

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 01K 67/027

MK/P/2021/0006

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/00

MK/P/2021/0006

T1

ReproPharm Vet

A 61P 15/08

MK/P/2020/0421

T1

ReproPharm Vet

C 07K 16/26

MK/P/2020/0421

T1

SGL Carbon SE

C 04B 35/645

MK/P/2020/0543

T1

SGL Carbon SE

C 04B 37/02

MK/P/2020/0543

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/08

MK/P/2019/0871

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2019/0871

T1

Sage Therapeutics, Inc.

A 61K 31/57

MK/P/2019/0871

T1

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/96

MK/P/2019/0844

T1

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/70

MK/P/2019/0844

T1

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/176

MK/P/2019/0844

T1
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Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/147

MK/P/2019/0844

T1

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/105

MK/P/2019/0844

T1

Samsung Electronics Co., Ltd

H 04N 19/139

MK/P/2019/0844

T1

Staszór,Roman

F 03D 1/04

MK/P/2019/0889

T1

Swedish Match North Europe AB

B 65B 29/00

MK/P/2020/0410

T1

Swedish Match North Europe AB

B 65B 51/22

MK/P/2020/0410

T1

Swedish Match North Europe AB

B 65B 51/26

MK/P/2020/0410

T1

Swedish Match North Europe AB

B 65B 51/30

MK/P/2020/0410

T1

Swedish Match North Europe AB

B 65B 9/10

MK/P/2020/0410

T1

Swedish Match North Europe AB

A 24B 13/00

MK/P/2020/0410

T1

Swedish Match North Europe AB
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH

B 29C 65/00

MK/P/2020/0410

T1

C 12N 15/67

MK/P/2019/0882

T1

A 61K 39/395

MK/P/2019/0898

T1

A 61K 45/06

MK/P/2019/0898

T1

A 61K 51/10

MK/P/2019/0898

T1

A 61P 35/00

MK/P/2019/0898

T1

C 07K 16/18

MK/P/2019/0898

T1

C 07K 16/30

MK/P/2019/0898

T1

C 12N 5/12

MK/P/2019/0898

T1

A 61K 39/00

MK/P/2019/0898

T1

C 07K 16/28

MK/P/2019/0898

T1

G 01N 33/53

MK/P/2020/0787

T1

G 01N 33/68

MK/P/2020/0787

T1

G 01N 33/50

MK/P/2020/0787

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/4745

MK/P/2020/0794

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 43/00

MK/P/2020/0794

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2020/0794

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/7072

MK/P/2020/0794

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/506

MK/P/2020/0794

T1

The Regents of the University of California

A 61K 31/7084

MK/P/2019/0900

T1

The Regents of the University of California

C 07H 21/02

MK/P/2019/0900

T1

The Regents of the University of California

A 61P 37/02

MK/P/2019/0900

T1

The Scripps Research Institute

A 61P 25/00

MK/P/2020/0577

T1

The Scripps Research Institute

A 61P 11/00

MK/P/2020/0577

T1

The Scripps Research Institute

A 61K 31/4245

MK/P/2020/0577

T1

The Scripps Research Institute

A 61P 37/06

MK/P/2020/0577

T1
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The Scripps Research Institute

C 07D 271/06

MK/P/2020/0577

T1

The University of Kansas

A 61P 25/02

MK/P/2019/0884

T1

The University of Kansas

C 07H 15/203

MK/P/2019/0884

T1

The University of Kansas

A 61P 25/28

MK/P/2019/0884

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61P 9/12

MK/P/2021/0020

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

A 61K 31/421

MK/P/2021/0020

T1

Theravance Biopharma R&D IP, LLC

C 07D 263/34

MK/P/2021/0020

T1

Vakzine Projekt Management GmbH

A 61K 39/04

MK/P/2021/0029

T1

Vakzine Projekt Management GmbH

A 61P 13/10

MK/P/2021/0029

T1

Vakzine Projekt Management GmbH

A 61P 35/00

MK/P/2021/0029

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61P 11/00

MK/P/2021/0019

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 9/10

MK/P/2021/0019

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

A 61K 31/404

MK/P/2021/0019

T1

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

C 07D 405/12

MK/P/2021/0019

T1

Voom,LLC

A 61P 27/02

MK/P/2019/0883

T1

Voom,LLC

A 61K 31/137

MK/P/2019/0883

T1

Voom,LLC

A 61K 31/00

MK/P/2019/0883

T1

Voom,LLC

A 61K 31/4174

MK/P/2019/0883

T1

WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG

H 02J 3/38

MK/P/2020/0766

T1

Yamaguchi University

A 61K 35/26

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

A 61K 35/76

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

A 61P 35/00

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

C 07K 14/47

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

C 07K 14/54

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

C 07K 19/00

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

C 12N 5/10

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

C 12N 15/00

MK/P/2019/0845

T1

Yamaguchi University

C 12N 15/09

MK/P/2019/0845

T1

Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

D 02G 3/34

MK/P/2019/0887

T1

Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

D 04D 7/02

MK/P/2019/0887

T1

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

H 01L 23/051

MK/P/2020/0403

T1

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

H 01L 29/06

MK/P/2020/0403

T1

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

H 01L 29/08

MK/P/2020/0403

T1

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

H 01L 29/417

MK/P/2020/0403

T1

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

H 01L 29/739

MK/P/2020/0403

T1

Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.

H 01L 29/66

MK/P/2020/0403

T1

Zoetis Services LLC

C 07K 16/24

MK/P/2020/0793

T1

Zoetis Services LLC

G 01N 33/53

MK/P/2020/0793

T1

immatics biotechnologies GmbH

C 07K 14/47

MK/P/2020/0573

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të
dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe
përkthimi
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht
kombinimi i ngjyrave
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve
dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2019/1379

кл. 9 компјутерска хардверска и

(220) 12/12/2019

(442) 28/02/2021
(731) СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ДООЕЛ ул.
Востаничка бр. 21, 1000, Скопје, MK

софтверска платформа за овозможување

(540)

платежни картички, услуги за машини со
автоматско одговарање, наснимена

и управување со уплати, банкарство,
кредитни картички, дебитни картички,

вредност, електронски трансфер на
парични средства, електронски плаќања,
електронска обработка и пренос на
податоци за платени сметки, исплата на
готовина, верификација на трансакција,

(591) сина, црвена, бела
(531)

распределба, авторизација и услуги за
срамнување, откривање на измама и

26.11.00;27.05.00;27.05.25;29.01.01;29.01.0
4

контрола, услуги за енкрипција и
надоместок по несреќи; компјутерски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

софтвер и хардвер што ја овозможува
идентификацијата и автентикацијата на
уреди за комуникација во блиско поле

производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода
и за санитарна намена (воздушни завеси)

(NFC) и уреди за радио фрекфентна
идентификација (RFID); компјутерски

(210) TM 2020/76

хардвер и софтвер што содржи дигитален
паричник кој складира кориснички

(220) 03/02/2020

(442) 28/02/2021
(300) 018103376 02/08/2019 EM
(731) Mastercard International
Incorporated 2000 Purchase Street,

информации на клиентите за пристап до
купони, ваучери, кодови од ваучери и
попусти кај трговците на мало и да добие
награди за лојалност и парични награди
што можат да се кредитираат на нивните

Purchase, New York 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје

сметки; научни апарати и инструменти;
магнетни носачи на податоци, дискови за

(540)

снимање; механизми што работат на
монети или жетони за продажни машини;
регистар каси; опрема за обработка на
податоци; компјутери, компјутерски
хардвер, компјутерски софтвер и
компјутерски програми; телекомуникациски
и електрични апарати и инструменти,
имено, апарати за регистрирање, пренос и
репродукција на податоци вклучително
звук и слики; сметководствени машини;

(591) црвена, портокалова, сива
(531) 27.05.11;27.05.22

апарати за регистрирање, пренос и
репродукција на податоци вклучително

(551) индивидуална
(510, 511)

звук и слики; поддржувачи за магнетно
снимање; апарати за следење,
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управување и анализа на финансиски

овозможуваат корисниците да пристапат

сметки преку глобална компјутерска

до купони, ваучери, ваучер кодови,

мрежа; компјутерски хардвер и софтвер,
особено за развој, одржување и користење

намалувања, информации за споредби со
цени, прегледи на производи, линкови до

на локални и широкопојасни компјутерски
мрежи; системи за читање мемориски

малопродажни вебстрани од други, и
информации за попусти; софтверска

картички и системи за читање податоци во
мемории вклучително мемории на

апликација што се употребува во врска со
безконтактни платежни терминали со цел

интегрирани кола и мемории на банкарски

да им се овозможи на трговците да

картички; електронски публикации што се
превземаат; апарати за печатење

прифаќаат безконтактни мобилни трговски
трансакции, безконтактна презентација на

вклучително апарати за печатење за
системи за обработка на податоци и

акредитиви за лојалност, и безконтактно
откупување на купони, попусти,

финансиски трансакциски системи;
машини со автоматско одговарање и

намалувања, ваучери и специјални
понуди; софтверска апликација што

готовина за банкарски утврдувања; уреди

овозможува трговците да доставуваат

за енкодирање и декодирање; модеми;
компјутерски хардвер и софтвер за

купони, попусти, намалувања, ваучери и
специјални понуди директно до мобилни

овозможување платежни трансакции по
електронски пат преку безжични мрежи,

телекомуникациски уреди на потрошувачи
доставени преку безконтактни RFID или

глобални компјутерски мрежи и/или
мобилни телекомуникациски уреди;

NFC комуникации; софтверска апликација
што овозможува трговците да

компјутерски хардвер и софтвер за

распоредуваат паметни постери во

енкрипција, енкрипциски клучеви,
дигитални сертификати, дигитални

малопродажни и големопродажни места
во продавници каде што потрошувачите ќе

потписи, софтвер за заштитено
складирање податоци и повраток и пренос

можат да ги допрат со нивните мобилни
телекомуникациски уреди за да пристапат

на доверливи информации за
потрошувачите што ги користат поединци,

до купони, попусти, намалувања, ваучери
и специјални понуди доставени по пат на

банкарски и финансиски институции;

безконтактни RFID или NFC комуникации;

компјутерски софтвер за автоматизирање
на процес за автентикакција на идентитет

чипови со интегрирано коло за употреба
во мобилни телефони и NFC и RFID уреди;

користејќи постоечка база на податоци во
врска со издавањето и управувањето со

магнетни енкодирани картички и картички
што содржат чип со интегрирано коло

дигитални сертификати што се користат за
автентикација или енкрипција на

(паметни картички); сигурносни
енкодирани картички; картички енкодирани

дигитални комуникации, или автентикација

со сигурносни функции за автентикациски

на дигитален потпис во електронска
транскација или комуникација, преку

намени; картички енкодирани со
сигурносни функции за идентификациски

интернет и други компјутерски мрежи;
превземачки компјутерски програми и

намени; картички импрегнирани со
холограм; наплатни картички, банкарски

апликативен софтвер за мобилни
телефони и други дигитални уреди што

картички, кредитни картички, дебитни
картички, чип картички, картички со

151

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

наснимена вредност, картички за носење

телефони и други мобилни уреди за NFC-

електронски податоци, платежни картички

овозможено печатење или постери и

и платежни картички сите енкодирани;
банкарски картички вклучително печатени

праќање вакви купони, попусти,
намалувања, ваучери и специјални понуди

банкарски картички и банкарски картички
што користат магнетни мемории и

до мобилни телефони и други мобилни
телекомуникациски уреди за откуп на

мемории од интегрирани кола; читачи на
картички; читачи на магнетно кодирани

виртуелни продажни места; компјутерски
чипови вградени во телефони и други

картички, картички со електронски носач

комуникациски уреди; телекомуникациска

на податоци, читачи на магнетно кодирани
картички, читачи на картички со

опрема; трансакциски терминали како
место за продажба и компјутерски

електронски носач на податоци,
електронски уреди за енкрипција,

софтвер за пренесување, прикажување и
складирање трансакциска,

комјутерски хардвер, компјутерски
терминали, компјутерски софтвер за

идентификациска и финансиска
информација за користење во

употреба во финансиските услуги,

финансиските услуги, банкарството и

банкарството и телекомуникациските
индустрии; компјутерски софтвер

телекомуникациските индустрии; радио
фреквентни уреди за идентификација

дизајниран да овозможи паметните
картички да комуницираат со терминали и

(транспондери); апарати за електронска
верификација за верифицирање

читачи; превземачки и претходно-вчитан
софтвер што овозможува корисниците на

автентикација на наплатни картички,
банкарски картички, кредитни картички,

пристапат до купони, попусти,

дебитни картички и платежни картички;

намалувања, ваучери и специјални понуди
онлајн преку вебстрани, со скенирање

машини што даваат готовина;
компјутерски периферни уреди и

купони, попусти, намалувања, ваучери и
специјални понуди од печатени

електронски производи, имено машини за
сметање, џебни уреди за планирање,

материјали и со допирање на мобилни
телефони и други мобилни уреди за NFC-

мобилни телефони, мобилни телефонски
рачни сетови, таблет компјутери,

овозможено печатење или постери и

дигитални читачи и персонални дигитални

праќање вакви купони, попусти,
намалувања, ваучери и специјални понуди

асистенти (PDA) и аларми; компјутерски
софтвер за обработка на електронски

до мобилни телефони и други мобилни
телекомуникациски уреди за откуп на

плаќања; компјутерски софтвер за
биометриски системи за идентификација и

малопродажни или големопродажни
локации; превземачки и претходно-вчитан

автентикација за лица; компјутерски
софтвер за енкрипција и заштита на

софтвер што овозможува корисниците на

интегритет на податоци и електронска

пристапат до купони, попусти,
намалувања, ваучери и специјални понуди

комуникација преку компјутерски мрежи;
компјутерски софтвер за имплементирање

онлајн преку вебстрани, со скенирање
купони, попусти, намалувања, ваучери и

енкриппција, автентикација, контрола на
пристап и други сигурносни

специјални понуди од печатени
материјали и со допирање на мобилни

карактеристики во компјутерски мрежи и
преку надворешни конекции; компјутерски
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софтвер за имплементирање сигурносна

овозможуваат на потрошувачите полесно

методологија што вклучува енкрипција на

да ги споредат и купат тие услуги,

броеви на платежни катрички и сродни
податоци и пренос преку компјутерски

обезбедени онлајн, преку мрежи или други
електронски средства; управување со

мрежи; кориснички упатства и водичи во
електронски формат за сите од

компјутерски бази на податоци;
обезбедување информации во врска со

горенаведените дистрибуирани како
единица со софтверот; компјутерски

купување на производи и услуги онлајн
преку интернет и други компјутерски

софтвер за употреба при анализа и

мрежи; услуги за обработка и

известување на податоци од логови на
огнен ѕид (firewall)

верификација на податоци; услуги за
информации на клиентски профили и

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; деловни советодавни услуги;

складирање податоци; управување со
финансиски досиеа; информациски,

консултантски услуги за маркетинг; услуги
за истражување на пазарот; обработка на

советодавни и консултациски услуги
поврзани со сите горенаведени услуги;

податоци од областа на банкарство и

услуги на именик и комерцијални

плаќања; услуги за деловни информации
од областа на аналитиката на податоци

информации; обезбедување услуги на
комерцијални информации и

поврзани со маркетиншка демографија и
следење на однесувањето на купување на

информациски онлајн именик за лоцирање
интернет и други адреси на компјутерски

потрошувачите; промоција на производи и
услуги на други по пат на купони, попусти,

мрежи и демографски информации за
субјекти, и обезбедување именик на

реклами, награди и стимулација создадени

организации, индивидуи, адреси, и

во врска со користењето на кредитни и
дебитни картички, електронски линкови до

ресурси достапни преку користење на
интернет и други компјутерски мрежи;

трговци и веб страни на продавници, и
преку промотивни натпревари; промоција

услуги за наплата; подготовка на
прилагодени деловни извештаи за други;

на производи и услуги на други преку
дистрибуција на печатени материјали и

деловни услуги од природата на услуги
управувани од инфраструктура на јавен

рекламирања; услуги за промоција и

клуч, имено, сигурносни услуги за

рекламирање на културни евенти,
хуманитарни евенти, концерти, спортски

апликациска и мрежна инфраструктура
кл. 36 финансиски услуги, имено

евенти, патувачки искуства, евенти на
формални вечери, фестивали, шоуа за

банкарство, услуги за кредитни картички,
услуги за дебитни картички, услуги за

доделување награди, и специјални евенти
на други; деловна администрација на

наплатни картички, услуги за при-пејд
картички понудени преку картички со

програми за лојалност и награди;

наснимена вредност, електронски

подготвување на извештаи за кориснички
сметки; услуги за презентација на сметки;

кредитни и дебитни трансакции, услуги за
плаќање и презентација на сметки,

односи со јавност; здружување, во корист
на другите, различни финансиски услуги

исплата на готовина, верификакција на
чекови, уновчување на чекови, услуги за

во врска со обезбедување на кредитни
картички и дебитни картички што

машини со автоматско одговарање и
пристап до депозит, услуги за
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авторизација и срамнување на

безбедна информациска компјутерска

трансакции, помирување трансакции,

мрежа и советодавни услуги во врска со

управување со готовина, срамнување на
консолидирани парични средства;

сите претходно споменати услуги;
обезбедување финансиски услуги за

финансиски услуги, имено обработка на
консолидирани спорови, услуги за

поддршка на малопродажни услуги
обезбедени преку мобилни

информации на клиентски профили и
складирање податоци, и сродни услуги за

телекомуникациски средства, имено,
платежни услуги преку безжични уреди;

префрлување, премин,

обезбедување финансиски услуги за

срамнување/подмирување, и
преместување на парични средства од

поддршка на малопродажни услуги
обезбедени он-лајн, преку електронски

областа на платежни картички, услуги за
обработка на електронски плаќања,

мрежи; финансиски анализи и
консултации; услуги за осигурување;

услуги за автентикација и верификација на
платежни трансакции; финансиски услуги,

финансиски работи, монетарни работи;
финансиски услуги; банкарски и кредитни

имено услуги за вредносна размена,

услуги; обезбедување услуги за кредитни

имено, безбедни електронски готовински
трансакции и електронски готовински

картички, дебитни картички, наплатни
картички и при-пејд картички со наснимена

преноси, преку јавна компјутерска мрежа
за овозможување на електронско

вредност; услуги за банкарство, плаќање,
кредити, задолженија, наплата, исплата на

тргување, електронски трансфер на
парични средства, обезбедување

готовина, пристап до влогови со
наснимена вредност; услуги за плаќање

финансиски информации, имено податоци

сметки; услуги за кредитни картички,

и извештаи за кредитни и дебитни
картички, управување со финансиски

дебитни картички, наплатни картички, припејд картички и картички со наснимена

досиеа, услуги за електронски трансфер
на парични средства и размена на валути,

вредност; услуги за верификација на
чекови и уновчување на чекови; услуги за

услуги за управување со финансиска
проценка и ризик за други од областа на

машини со автоматско одговарање;
обработка на финансиски трансакции он-

потрошувачки кредит; финансиски услуги,

лајн преку компјутерска датотека или

имено обезбедување услуги за обработка
на финансиски информации и транскации

преку телекомуникации тaка и на самото
место на продажба; услуги за обработка

по електронски начини преку интернет и
други компјутерски мрежи, и мониторинг

на финансиски трансакции што ги вршат
носители на картички преку машини за

на финансиски трансакции и процена на
веројатност на измама преку повеќе-

автоматско одговарање; обезбедување
податоци за салдо, влогови и повлекувања

факторен систем на бодување, од областа

на парични средства кон носителите на

на услуги за електронски трансфер на
средства и обработка на плаќања;

картичките преку машини за автоматско
одговарање; услуги за финансиско

распостранување финансиски
информации преку глобална компјутерска

срамнување и финансиска авторизација
во врска со обработката на финансиски

мрежа, финансиски информации
направени од компјутер со помош на

платежни трансакции; услуги за патничко
осигурување; издавање и откупување на
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патнички чекови и патнички ваучери;

помош на глобална компјутерска мрежа

услуги за автентикација на плаќачот;

или интернет; обезбедување финансиски

верификација на финансиски информации;
одржување на финансиски досиеа; услуги

услуги со помош на глобална компјутерска
мрежа или интернет; финансиски услуги,

за електронски трансфер на средства и
размена на валути; услуги за плаќање од

имено, обезбедување безконтактни
мобилни плаќања преку трговци на

оддалечено место; услуги за електронски
портмонеа со наснимена вредност, што

малопродажни, онлајн и големопродажни
локации; финансиски услуги, имено,

обезбедуваат електронски трансфер на

обезбедување дигитален паричник на

средства и валути, услуги за електронско
плаќање, услуги за исплата на готовина, и

облак што ги складира информациите за
сметките на потрошувачите за пристап на

услуги за авторизација и сравнување на
трансакциите; обезбедување услуги за

купони, ваучери, ваучер кодови и попусти
кај трговците на мало и да се добие

задолженија и кредити со помош на радио
фреквентни уреди за идентификација

лојалност или парична награда што може
да се кредитира на нивните сметки преку

(транспондер); обезбедување услуги за

системи за повраток на пари; услуги за

задолженија и кредити со помош на
комуникациски и телекомуникациски

недвижнини; услуги за недвижен имот;
проценка на недвижен имот; управување

уреди; услуги за верификација на чекови;
услуги за издавање и исплата при што

со инвестиции за недвижен имот;
инвестициски услуги за недвижен имот;

сите се однесуваат на патнички чекови и
патнички ваучери; обезбедување

услуги за осигурување на недвижен имот;
осигурување за сопственици на имот;

финансиски услуги за поддршка на

услуги за осигурување кои се однесуваат

малопродажните услуги што се
обезбедуваат преку мобилни

на имот; финансирање за недвижен имот;
посредување за недвижен имот;

телекомуникациски средства, вклучително
и услуги за плаќање преку безжични

проценување недвижен имот; услуги на
агенции за недвижен имот; вреднување

уреди; обработка на кредитни и дебитни
трансакции по телефонска и

недвижен имот; администрација со
недвижен имот; администрација со

телекомуникациска врска; обезбедување

финансиски работи кои се однесуваат на

финансиски услуги за поддршка на
малопродажните услуги кои се обезбедени

недвижен имот; обезбедување заеми за
недвижен имот; финансиски услуги кои се

он-лајн, преку мрежи или други
електронски начини со употреба на

однесуваат на развој на недвижен имот;
услуги за финансиско посредување за

електронско дигитализирани информации;
услуги за вредносна размена, имено,

недвижен имот; финансиски услуги кои се
однесуваат на недвижен имот и згради;

безбедна размена на вредности,

финансиски услуги за купување недвижен

вклучително и електронска готовина, преку
компјутерски мрежи достапни преку

имот; организирање договори за заеми со
гаранции од недвижен имот; организирање

паметни картички; услуги за плаќање
сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт;

заедничка сопственост на недвижен имот;
организирање на обезбедување

он-лајн банкарство; финансиски услуги кои
се обезбедуваат преку телефон и со

финансиски средства за купување
недвижен имот; помагање во стекнување
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на и интереси врз недвижен имот;

банки на податоци или преку интернет од

капитални инвестиции во недвижен имот;

областа на финансиски услуги;

услуги за инвестиции во комерцијална
сопственост; финансиски услуги кои се

администрација и обработка на
побарувања под проширена гаранција за

однесуваат на стекнување на имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на

автентикација, услуги за енкриптирање и
сертификација што се користат за

продажба на имот; финансиско
вреднување на слободен имот;

обезбедување безбедност во
електронските трансакции и комуникации

финансиско вреднување на имот кој е под

што се случуваат преку интернет и други

закуп; организирање изнајмување на
недвижен имот; организирање закуп на

компјутерски мрежи
кл. 38 обезбедување безбеден

недвижен имот; лизинг на сопственост;
лизинг на недвижен имот; лизинг на

електронски пренос на податоци,
информации и пораки преку глобална

слободен имот; услуги за раководење со
имот кои се однесуваат на трансакции со

компјутерска мрежа; обезбедување
безбеден електронски пренос на податоци

недвижен имот; вреднување на имот;

за платни и финансиски услуги преку

управување со досиеа за сопствености;
управување со сопствености; советодавни

глобална компјутерска мрежа;
обезбедување безбеден електронски

услуги кои се однесуваат на сопственост
врз недвижен имот; советодавни услуги

пренос на податоци од природата на
машински читливи кодови што се

кои се однесуваат на вреднување на
недвижен имот; советодавни услуги кои се

прикажани на екраните на мобилните
уреди и се пренесуваат преку глобална

однесуваат на корпоративен недвижен

мрежа за далечинска обработка на

имот; услуги за компјутеризирани
информации кои се однесуваат на

податоци, вклучително и интернетот;
обезбедување повеќе-кориснички пристап

недвижен имот; советодавни услуги кои се
однесуваат на недвижен имот;

до безбедна компјутеризирана
информациска мрежа за трансфер и

обезбедување информации кои се
однесуваат на недвижен имот;

ширење на низа информации од областа
на финансиските услуги; информативни,

обезбедување информации кои се

советодавни и консултантски услуги во

однесуваат на пазар на имоти; услуги за
истражување кои се однесуваат на

врска со сите гореспоменати услуги;
пренос на податоци преку употреба на

стекнување недвижен имот; услуги за
истражување кои се однесуваат на

електронска обработка на слика преку
мобилна телефонска врска; електронска

селекција на недвижен имот;
финансирање на хипотеки и претворање

пошта, услуги за испраќање и примање
пораки; услуги за емитување; изнајмување

на имот во ликвидни средства;

временски пристап до компјутерска база

советодавни услуги што се однесуваат на
решенија за плаќања, банкарство,

на податоци; телекомуникациски услуги;
мобилни телекомуникациски услуги;

кредитни картички, дебитни картички,
платежни картички и услуги за машини со

телекомуникациски услуги базирани на
интернет; услуги за комуникација на

автоматско одговарање; обезбедување
информации од компјутерски складирани

податоци
кл. 42 научни и технолошки услуги и
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истражувања и дизајн кои се однесуваат

апликативен софтвер (ASP) што содржи

на истите; услуги за индустриски анализи

софтвер за примање, пренос и

и истражувања; дизајн, развој, одржување
и ажурирање на компјутерски софтвер;

прикажување ваучери, купони, ваучер
кодови, специјални понуди, прегледи,

обезбедување привремена употреба на
не-превземачки софтвер и апликации за

информации за производи, информации за
споредба на цени, линкови до вебстрани,

управување, лоцирање, активирање и
одземање на автентикација и дигитални

и примање и пренос на податоци за
купување на производи и услуги;

акредитиви на уреди за комуникација во

добавувач на апликациски услуги што

блиско поле (NFC); дизајн, развој,
одржување и ажурирање на компјутерски

содржат софтвер за обезбедувување на
потрошувачите со информации во врска

апликативен софтвер за мобилни
дигитални уреди; дизајн, развој,

со попусти, ваучери и специјални понуди
за производи и услуги од други; услуги на

одржување и ажурирање на превземачки
компјутерски програми и апликативен

добавувач на апликациски услуги што се
однесуваат за софтвер за социјално

софтвер за мобилни телефони и други

вмрежување; графички дизајн за

дигитални уреди што овозможуваат
корисниците да пристапат до купони,

компилација на веб страни на интернет;
информации поврзани со компјутерски

ваучери, ваучер кодови, намалувања,
информации за споредби со цени,

хардвер или софтвер обезбедени онлајн
од глобална компјутерска мрежа или

прегледи на производи, линкови до
малопродажни вебстрани од други, и

интернет; креирање и одржување вебстрани; хостинг на веб-страни за други;

информации за попусти; дизајн, развој,

креирање на веб страни; дизајн, креирање

одржување и ажурирање на превземачки
компјутерски програми и апликативен

и хостинг на вебстрани на трговци; дизајн,
креирање и хостинг на вебстрани за

софтвер што овозможува корисниците да
пристапат до промотивни понуди за

плаќање сметки; услуги за повраток на
складирани податоци; енкрипција и

продажба и да добијат парични награди
што можат да се кредитираат на нивната

декрипција на податоци од финансиски
информации; услуги за автентикација на

сметка преку системи за враќање пари;

дигитален потпис за автентикација на

дизајн, развој, одржување и ажурирање на
превземачки компјутерски програми и

други, имено, енкрипција на податоци и
интегритет на податоци; обезбедување за

апликативен софтвер што овозможува
корисниците да пристапат до промотивни

други енкриптирани и дигитално
потпишани и автентицирани податоци за

понуди за продажба и да добијат парични
награди што можат да се кредитираат на

употреба во издавање, и валидација на
дигитални сертификати од областа на

нивната сметка; консултациски услуги за

автентикација на документи;

компјутерски хардвер и софтвер;
компјутерско програмирање; поддршка и

верификација, автентикација, издавање,
дистрибуција и управување со дигитални

консултациски услуги за управување со
компјутерски системи, бази на податоци и

сертификати; услуги за техничка
консултација од областа на компјутерско

апликации; услуги на добавувач на
апликациски услуги (ASP), добавувач на

програмирање, финансиски компјутерски
мрежи, обработка на податоци, безбедна
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комуникација, енкриптирање и

консултации во врска со компјутерски

декриптирање на податоци и безбедност

мрежи и внатрешни компјутерски мрежи,

на локална мрежа; распространување на
информации преку глобална компјутерска

безбедносни услуги за компјутерски мрежи
и внатрешни компјутерски мрежи, имено,

мрежа од областа на компјутерски
софтвер, компјутерски хардвер,

инсталирање, дизајнирање и
прилагодување на интернет и мрежен

финансиски компјутерски мрежи и локални
мрежи; дизајн, развој, одржување и

огнен ѕид (firewall) софтвер за други;
компјутерски консултантски услуги од

ажурирање на компјутерски хардвер и

областа на безбедносната интеграција,

апликативен софтвер за мобилни уреди;
услуги поврзани со компјутери и интернет,

мрежна безбедност, мрежна архитектура,
технологија за енкриптирање, и

имено, обезбедување онлајн електронски
бази на податоци преку глобална

компјутерска безбедност; безбедносна
верификација на огнени ѕидови (firewalls)

компјутерска мрежа од областа на
автентикација и верификација на

на компјутерската мрежа, сервери и
другите мрежни уреди од неовластен

идентитет, платежни катички, управување

пристап, имено, анализирање на

со измами и ризик, и банкарство; софтвер
како услуга [SaaS]; електронски

ранливост на глобална компјутерска
информациска мрежа и внатрешна

мониторинг на лична идентификација на
информации за откривање кражба на

компјутерска мрежа; услуги за
автентикација, имено, обезбедување

идентитет преку интернет; дизајн и развој
на веб-страници; консултантски услуги од

услуги за автентикација на корисник и
идентитет со користење на софтверска и

областа на компјутерски услуги;

хардверска технологија; обезбедување

консултантски услуги поврзани со
енкриптирање на броеви на платежни

автентикација на идентитетот; развој,
дизајн, имплементација, тестирање,

картички и сродни податоци; услуги за
безбедност и управување со компјутерска

анализа, и консултантски услуги од
областа на безбедност, пристап,

мрежа; дизајн и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; конверзија на

авторизација, енкрипција на
автентикација, и системите за

податоци или документи од физички во

идентификација за компјутери,

електронски медиуми; креирање и
спроведување на процедури и практики за

компјутерски хардвер, компјутерски мрежи
и веб-страници; развој, интеграција и

издавање и управување со дигитални
сертификати; услуги поврзани со

операции на компјутерски системи за
поддршка на издавање и управување со

компјутери, имено, управувана
компјутерска мрежа и услуги за

дигитални сертификати

безбедност на интернет, имено,

(210) TM 2020/177

верификација, автентикација,
дистрибуција и управување со

(442) 28/02/2021
(731) ПАРТНЕР & ЦО дооел Гостивар

инфраструктура на јавен клуч (PKI),
издавање, верификација и управување со

Браќа Ѓиноски бр. 46-1/1/10, Гостивар,
MK

дигитални сертификати, и интеграција на
софтвер за претпријатија; компјутерски

(540)
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бизниси; купување бизниси и советување
за спојувања; подготовка на даноци;
(591) црна, тиркиз
(551) индивидуална

услуги на даночно советување, имено,
услуги на даночно усогласување и

(510, 511)

советодавни услуги; сметководствени
услуги; услуги на управување со

кл. 9 компјутерски софтвер кој се користи
за извршување функции на деловно

богатство, имено, управување со
финансиски регистри; советодавни услуги

управување;компјутерски софтвер кој се
користи за управување со корпоративни

за деловно работење; советодавни услуги

функции за човекови ресурси;компјутерски
софтвер кој се користи за управување со

за управување со деловни ризици;
советодавни услуги за управување со

корпоративни процеси за човекови

влади, имено, обезбедување информации
во областа на владини работи; совети

ресурси;компјутерски софтвер кој се
користи за управување со финансиски

поврзани со организација и управување со
деловни потфати, имено, помагање и

трансакции, финансиско планирање и
финансиско управување;компјутерски

советување други за организација и
управување со деловни потфати или
деловно управување на трговски функции

софтвер кој се користи за извршување
сметководство;компјутерски софтвер кој се
користи за водење и управување со

на комерцијални или индустриски фирми;
економски предвидувања и анализи,

корпоративни ревизии;компјутерски
софтвер кој се користи за водење и

имено, економски истражувања за
постигнување корист, деловни пречки и

управување со корпоративни
ревизии;компјутерски софтвер кој се

утврдување на загуби за услуги за
одредување трошоци; советување за
вработување и регрутирање; советодавни

користи за водење и управување со кој се
користи за обезбедување
сметководствени услуги;омпјутерски

услуги за управување со сметководствена
работа; советодавни услуги за управување

софтвер кој се користи за водење даночни
анализи;компјутерски софтвер кој се

со човекови ресурси; услуги за
распоредување персонал и регрутирање;

користи за олеснување на правилно
планирање на дизајнот, развојот,

планирање на даноци и оданочување,
совети, информативни и советодавни
услуги; осигурителни услуги, имено,

примената и одржувањето на компјутерски
и информатички системи;публикации,
имено, електронски упатства во областите

ревидирање, подготовка и анализа на
финансиски и не-финансиски информации

на управување со сметководствена
работа, услуги на даночно советување,

за други, имено, финансиски извештаи,
ревидирање на сметководствена

услуги на ревизија и осигурување,
финансиски статистики и управување со

усогласеност, советодавни услуги за
финансиско сметководство и услуги за
истражување измами и разрешување на

човекови ресурси
кл. 35 сметководствени услуги и услуги на
советување и консултации во областа на

спорови; информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре

сметководството; услуги на
сметководвствена ревизија и ревизија на

споменатото
кл. 36 финансиски услуги и советодавни и

работењето; услуги на управување со
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консултативни услуги во областа на

даноци од продажба; услуги на

финансиски услуги; услуги на финансиско

управување со богатство; финансиско

управување, услуги на финансиско
планирање, услуги за управување со

советување и осигурително советување,
имено евалуација на осигурителни

финансиски портфолија, услуги на
финансиско предвидување, услуги на

продукти за управување со планирање на
богатство; информативни, советодавни и

финансиски гаранции и осигурувања,
финансиски истражувања, услуги на

консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото

анализи и советување, финансиски

кл. 42 компјутерски услуги; дизајнирање и

информации обезбедени преку
електронски средства и услуги на

развој на компјутерски хардвер, софтвер и
компјутерски системи по мерка за други;

советување и консултации во областа на
финансиски услуги; финансиско

советодавни услуги во областа на
компјутерски базирани информациски

планирање и инвестициско советување и
услуги за управување; услуги за

системи за деловни потфати и влади;
советодавни услуги во областа на

осигурителни консултации и советување;

идентификување, приоритизација,

осигурителни консултации, имено,
обезбедување совети поврзани со

анализа, дизајн, развој и имплементација
на компјутерски базирани информациски

осигурителни прашања; актуарски услуги;
истражувања за достигнување на

системи за осигурување и други
финансиски услуги, деловни потфати и

осигурување и придонеси за вработените,
деловни пречки и утврдување на загуби;

други индустрии; технички советодавни
услуги и помош со компјутерски базирани

услуги на инвестирање во недвижности;

информациски системи и нивни

услуги на финансирање; сметководствени
услуги за индивидуално пензионирање;

компоненти; советодавни услуги за ИТ и
информатичка безбедност, имено,

брокерство со општи хартии од вредност и
услуги на инвестициско банкарство;

обезбедување советодавни услуги за ИТ и
електронска безбедност и управување со

советодавни услуги во областа на
придонесите на вработените во врска со

ризик за ИТ и електронска безбедност за
банки и други финансиски институции;

осигурување, финансии и финансиски

водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ

програми за надоместоци; совети
поврзани со организација и управување со

советување во областите на лроценка на
ризик, ИТ и безбедност на електронски

деловни потфати, имено, помагање и
советување други за управување со

информации, истрајност на ИТ и
електронски деловни информациски и

финансиски трговски функции на
комерцијални или индустриски фирми;

подготвеност за опоравување после
катастрофи, внатрешна ревизија и

информативни, советодавни и

планирање на ревизија за ИТ и

консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото; советодавни услуги за

електронски информации; компјутерски
осигурителни услуги поврзани со развој на

даноци од продажба, имено,
обезбедување совети на ентитети за

безбедносни системи и планирање
непредвидливи настани за информациски

автоматизација на софтвер и известувачки
функции за сметање, собирање и плаќање

системи; информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
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споменатото; обезбедување привремено

(210) TM 2020/208

користење на онлајн компјутерски софтвер

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ПОНС ДОО – Скопје

кој не може да се презема кој му
овозможува на корисникот да пристапи до

(220) 11/03/2020

ул. 1638 бр. 3, Скопје, MK

централизирано управување со документи
и портал за комуникација на вработени

(540)

дизајнирани специјално за користење од
страна на комерцијални банки и кредитни

DISINALL
(551) индивидуална

унии; обезбедување привремено

(510, 511)
кл. 5 средства за дезинфекција,

користење на онлајн софтвер кој не може
да се симнува и апликации за електронска

дезинфекциони средства за хигиенска

пошта, ставање во календар и управување
со документи; онлајн компјутерски програм

употреба

кој не може да се симнува за закажување
состаноци и настани, управување со

(210) TM 2020/450

(220) 24/08/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН

групни календари, делегирање задачи и
известување, запишување белешки,
пренесување податоци до и од бази со

ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус

податоци и до и од компјутерски програми
и компјутерски датотеки; онлајн

бр.3, Скопје, MK
(540)

компјутерски софтвер кој не може да се
симнува за управување со адреси;
информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото
кл. 45 услуги за поддршка при
парничарење во вид на истражни ревизии
и финансиски анализи; поддршка при
парничарење во економија, сметководство
и финансии, имено, истражни ревизии и

(591) светла црвена, темна црвена, црна,

финансиски анализи; услуги на даночно
советување, имено, советувања за

бела, златна
(551) индивидуална

даночна усогласеност поврзани со
усогласеност со федерални, државни и

(510, 511)
кл. 33 вино

странски даночни закони и регулатива,
информативни, советодавни и

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со вино

консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото; застапување клиенти во
даночни работи пред даночните управи;

(210) TM 2020/451

(220) 24/08/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН

информативни, советодавни и
консултативни услуги поврзани со погоре
споменатото

ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус
бр.3, Скопје, MK
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(731) Цветановски Борис ул. Мирослав

(540)

Крлежа бр. 39/10, Скопје, MK
(540)

RIS FLOWER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење со работи;
управување со работи
кл. 41 културни активности; забава
(591) светла црвена, темна црвена, црна,

(210) TM 2020/602

бела, златна

(442) 28/02/2021
(300) 88785897 05/02/2020 US
(731) Amgen, Inc One Amgen Center
Drive,Thousand Oaks, California 91320-

(551) сертификатна
(510, 511)
кл. 33 вино
кл. 35 услуги при продажба на големо и

1799, US

мало со вино
(210) TM 2020/452

(220) 14/07/2020

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

(220) 24/08/2020

(540)

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,

TEZVAYO

трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН
ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус

(551) индивидуална
(510, 511)

бр.3, Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски производи за третман
на респираторни заболувања и

(540)

нарушувања, белодробни заболувања и
нарушувања, кардиоваскуларни
заболувања и нарушувања, воспаленија,
воспалителни болести и нарушувања,
автоимуни заболувања и нарушувања,
карцином, онколошки заболувања и
нарушувања, хематолошки заболувања и
нарушувања, туморни заболувања,
невролошки заболувања и нарушувања и
(591) црна, црвена, златна, крем, кафена
(551) индивидуална

метаболички заболувања и нарушувања

(510, 511)
кл. 33 вино

(210) TM 2020/658

(220) 30/07/2020

(442) 28/02/2021
(731) До Ре Ми дооел Скопје Кеј

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со вино

Димитар Влахов бр. 15, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2020/558

(220) 30/06/2020

Do Re Mi musical instruments

(442) 28/02/2021

(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 15 музички инструменти

(210) TM 2020/711

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на музички инструменти

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство, услуги

(210) TM 2020/691

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа

(220) 10/08/2020

(220) 12/08/2020

(442) 28/02/2021
(731) Фуфарма ДОО Скопје ул. Наум

бр.53, Битола, MK

Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8,

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Скопје, MK

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

(540)

МајХелтСам

NEFRINOR 4mg / 4ml IV
Solution for Infusion

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,

(551) индивидуална
(510, 511)

што можат да се преземат; компјутерски
програми [софтвер што може да се

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/710

симнува од интернет]; компјутерски

(220) 12/08/2020

софтвер, снимен
кл. 41 услуги на здравствени клубови;

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство, услуги

услуги на личен тренер (фитнес)
кл. 42 софтвер како услуга [ЅааЅ]

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС
ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа

кл. 44 услуги за советување за здравјето;
телемедицински услуги; здравствена

бр.53, Битола, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

заштита; здравствени центри; услуги на

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

алтернативна медицина

(540)

(210) TM 2020/712

HealthUp

(220) 12/08/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство, услуги
и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа

што можат да се преземат; компјутерски
програми [софтвер што може да се

бр.53, Битола, MK

симнува од интернет]; компјутерски
софтвер, снимен

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент
Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

кл. 41 услуги на здравствени клубови;

(540)

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

услуги на личен тренер (фитнес)
кл. 42 софтвер како услуга [ЅааЅ]

MyHealthSum
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 услуги за советување за здравјето;
телемедицински услуги; здравствена

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,

заштита; здравствени центри; услуги на
алтернативна медицина

што можат да се преземат; компјутерски
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програми [софтвер што може да се

(731) CINEPLEXX International GmbH

симнува од интернет]; компјутерски

Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT

софтвер, снимен
кл. 41 услуги на здравствени клубови;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.
”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

услуги на личен тренер (фитнес)
кл. 42 софтвер како услуга [ЅааЅ]

(540)

CINEPLEXX

кл. 44 услуги за советување за здравјето;
телемедицински услуги; здравствена

(551) индивидуална
(510, 511)

заштита; здравствени центри; услуги на

кл. 41 кино прикажувања, прикажување
филмови, планирање шоу програми,

алтернативна медицина
(210) TM 2020/775

кинематографски забавни услуги,

(220) 27/08/2020

образовни услуги, подготовка за обука
(тренинг), забава, спортски и културни

(442) 28/02/2021
(731) Центар за информатика и обука
ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица

активности
кл. 43 служење храна и пијалаци,,

Јосифовски ЈТД Кочани ул. Скопска бр.

кафетерии и снек-барови, бифеа,
резервирање за привремено сместување

21, Кочани, MK
(740) Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр.
25/708, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2020/802

(220) 02/09/2020

(442) 28/02/2021
(731) НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ ул. Ристо
Шишков бр. 24/3, Скопје, MK

My GPM info-soft
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обука тренирање; организирање и

(540)

водење на работилници (обука)
кл. 42 компјутерско
програмирање;програмирање компјутерски
системи;давање информации за
компјутерски технологии и прграмирање
преку интернет страници;изнајмување
компјутерски програми;одржување
компјутерски програми;инсталирање

(591) зелена
(531) 02.09.15;05.03.13

компјутерски програми;изработка на
компјутерски програми;анализа на

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерски системи;советување за
компјутерски програми;осовременување

кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

на компјутерски програми;советодавни
услуги од областа на компјутерската

(210) TM 2020/822

технологија
(210) TM 2020/778

(220) 10/09/2020

(442) 28/02/2021
(731) ЈОКИ ДООЕЛ ул. 36 бр. 2А - н.

(220) 27/08/2020

Илинден, Скопје, MK

(442) 28/02/2021

(540)
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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
(531) 26.04.10;26.04.16;26.07.25
(551) индивидуална

на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 11 апарати за осветлување, греење,

(510, 511)

производство на пареа, варење [готвење],
ладење, сушење, вентилација,

кл. 17 материјали за подлошки, за
заптисување и за изолација, стиропорни

снабдување со вода и за санитарни
намени

маси
кл. 35 производство и продажба на

кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

големо и мало на изолациони материјали

книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски

(210) TM 2020/834

предмети, освен мебел; лепила за
канцелариска и куќна употреба;

(220) 15/09/2020

(442) 28/02/2021
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за

материјали за сликање и материјали за
уметници; сликарски четки; материјали за

производство, промет и услуги увозизвоз АД с. Бојане Општина Сарај

обука и настава; пластични листови,

Населено место без уличен систем с.

фолии и кеси за завиткување и пакување;
печатарски букви, клишиња

Бојане, Сарај, MK
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни

(540)

производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи одтесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,

(591) црвена, бела
(531) 26.04.18;27.05.02

прашокза печење; сол; оцет, сосови [како
мирудии]; мраз [замрзната вода]

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни

кл. 32 пива; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други

препарати; немедицински забни пасти;
парфимерија, есенцијални масла;

препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање; водење на

средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,

работење; управување со работи;
канцелариски работи; продажба на големо

триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски, медицински и
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и мало на: хигиенски и козметички

(551) индивидуална

препарати; медицински и ветеринарни

(510, 511)

препарати; апарати за осветлување и
греење; хартија и картон; прехрамбени

кл. 5 фармацевтски препаратиза третман
на воспалителни нарушувања

производи; алкохолни и безалкохолни
пијалоци; апарати за домаќинство и

(210) TM 2020/913

садови за готвење; текстилни производи;
облека и обивки; производи за возила и

(442) 28/02/2021
(731) Малески Игор ул.Мислешески пат

нивно одржување; материали и алати за

бр. 78, Струга, MK

градежништво
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

(740) Адвокат Драган Алексов ул. Атинска
бр. 21/12, 1000, Скопје

стоки; организирање патувања
кл. 43 услуги за обезбедување храна и

(540)

(220) 28/09/2020

пијалоци;привремено сместување
(210) TM 2020/845

(220) 16/09/2020

(442) 28/02/2021
(731) Приватна здравствена установаПоликлиника од примарната
здравствена заштита Д-р ЛОЖАНОВСКИ
Скопје ул. Мито Хаџивасилев Јасмин
бе. 10/1-1, Скопје, MK

(591) црвена, зелена, жолта, сина
(531) 02.01.08;05.13.01;25.01.15

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул.
Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

ГЕНЕА

спортски и културни активности

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; услуги на

(210) TM 2020/920

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,

медицински анализи поврзани со
лекување на луѓето
(210) TM 2020/848

(220) 29/09/2020

трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул.

(220) 17/09/2020

Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, MK

(442) 28/02/2021
(731) Cephalon, Inc 145 Brandywine
Parkway West Chester, PA 19380, US

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

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

(540)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(531) 27.05.07;27.05.08;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

CINQAERO
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кл. 3 сапун; парфимерија, козметика,

кл. 24 текстилни покривки за кревети;

дезодоранси и производи против зноење

постелнина и навлаки, постелнина

за лична употреба; производи за чистење,
нега и разубавување на косата;

(текстил), навлаки за душеци; постава за
навлаки, постави (текстилни), ќебиња за

козметички производи за сончење.
Претежно за куќна употреба и хотелерство

кревети; крпи за тапацир; тврдо парче за
тапацир или везење; дамаск; покривки за

кл. 20 душеци, спални соби; душеци со
воздух/полнење, не за медицински цели и

душеци; покривки за перници; навлаки за
душеци (покривки за душеци); навлаки за

перници; перници со воздух/полење не за

јастуци; јорган со пердуви (како покривки

медицински цели; перници за потпирање;
лежалки, столови (седење) со перница од

за кревети); декоративни покривки за
перници; трикотажа (тканина); тканина за

текстил; фотелји; кревети; плакари;
декоративни завеси за кревети; врвки за

простирање за маси, не од хартиа; завеси
за купатила од текстил или пластични

завеси; рамки (текстилни везови);
покривки за кревети, освен постелнина;

материали; завеси за прозори и врати; тул;
пешкири за киупатило, освен за

покривки за миалници који можат да се

облекување; пешкири за лице од текстил;

менуват; простирки за спиење; рафтофи
за намештај; сандуци со фјоки; кревети

пешкири од текстил; дебели простирки за
подови

без душеци од дрво или материали од
имитација на дрво; огледала; шини или

кл. 28 игри и играчки; украси за
новогодишна елка и украси за други

стапови за завеси; анатомски перници, кој
не се опфатени во други класи

празници

кл. 21 чешел и сунѓер; мали преносливи

(210) TM 2020/934

(портабл) конејнери и садови за
домачинство и кујна (не од благородни

(442) 28/02/2021
(731) Елисавета Арсова ул. Браќа

метали или покриени од нив), кујнски или
садови за домаќинство, посебно не

Минкови бр. 29 А, Струмица, MK

електрични котли, тенџериња не
електрични со притисок, апарати за кафе

Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола
(540)

(220) 29/09/2020

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул.

не електрични; котли за млеко, тави, тави
и холандски фурни, садови за фурни,
чинии за печење, длабоки садови, калапи,
тави, апарати за сладолед, апарати за
припремање на кисело млеко; четки (освен
четките за сликари), посебно елктрични и
не електрични четки; средства за чистење,
апарати и средства, посебно електрични и

(591) розова, црна

не електрични паравосмукалки и новните
додатоци, машини за прскање који се

(531) 26.04.18;27.05.13
(551) индивидуална

употребуват за парфемисање и
дезинфекција; садови од стакло, порцелан

(510, 511)
кл. 24 ткаенини; волнени ткаенини;
памучни ткаенини; растегливи ткаенини;

и садови од глина који не се опфатени во
другите класи, керамика

свила (платно); ткаенина од рајон
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(вештачка свила); постави; материјали

компјутерски софтвер што може да се

(текстилни материјали); ткаенини за

преземе за купување медиумски простор;

текстилна употреба
кл. 25 облека; готова облека; јакни;

компјутерски софтвер што може да се
преземе со цел развој на технологијата,

комбинезони; велови (облека); крзно
(облека);

податоците и аналитичките алатки
фокусирани на рекламирање; компјутерски

трикотажна облека; облека од имитација
на кожа; облека за на плажа; ракавици

софтвер што може да се преземе со цел
да се оцени однесувањето на

(облека); горна облека (наметки); готови

потрошувачите; компјутерски софтвер што

постави (делови од облека); обувки;
обувки за на плажа

може да се преземе за прилагодување на
темата и изгледот на дигиталните

кл. 26 брошеви (додатоци за облека);
ленти за коса; петлици

содржини и рекламирање
кл. 16 печатени рекламни и промотивни

(210) TM 2020/935

материјали, имено печатени визуелни
материјали во вид на информативна

(220) 28/09/2020

(442) 28/02/2021
(731) Amazon Technologies, Inc 410 Terry
Avenue North, Seattle, Washington 98109,

графика и промотивни материјали кои се

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

други
кл. 35 рекламни и маркетинг услуги

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

обезбедени со помош на маркетинг на
социјални медиуми и пребарувачи;

продаваат на други за рекламирање и
промовирање на стоките и услугите на

објавување на рекламни текстови; анализа
на истражување на пазарот и рекламни
податоци за да се обезбедат рекламни и

(531) 24.15.13;27.05.17
(551) индивидуална

маркетинг стратегии и сознанија; деловно
стратешко планирање во областа на

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер што може да

односите со медиумите истражување на
пазарот, анализа на пазарот, истражување

се преземе за создавање и испорака на
дигитална содржина и рекламирање преку

на потрошувачите и спроведување анкети

глобални комуникациски мрежи;

за истражување на бизнисот и пазарот;
креирање, пишување, уредување,

компјутерски софтвер што може да се
преземе, имено, софтвер што собира

објавување и дистрибуирање на рекламни
материјали кои содржат текстови,

кориснички преференции за
прилагодување на темата и изгледот на

визуелни материјали и содржини; услуги
за купување и планирање на медиумски

дигиталните содржини и рекламирање;
компјутерски софтвер што може да се

простор, имено, советување клиенти за

преземе за следење, надгледување и

изнајмување и купување на време за
рекламирање и простор за рекламирање

известување за трендовите за рекламни,
маркетинг и промотивни цели;

за испорака на рекламни пораки преку
време на емитување, простор за

компјутерски софтвер што може да се
преземе за проценка и анализа на

печатење, внатрешен простор,
надворешен простор или дигитален

однесувањето на потрошувачите во
областа на рекламирање и маркетинг;
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простор; рекламирање на отворено; услуги

кориснички преференции за

за рекламирање со плаќање по клик;

прилагодување на темата и изгледот на

подготвување аудиовизуелни презентации
за употреба во рекламирање;

дигиталните содржини и рекламирање;
софтвер како услуга (SAAS) за следење,

производство, постпродукција, уредување,
објавување и дистрибуција на рекламни

надгледување и известување за
трендовите за рекламни, маркетинг и

материјали во форма на кинематографски,
видео и аудио дела; обезбедување на

промотивни цели; софтвер како услуга
(SAAS) за проценка и анализа на

анализа на податоци во вид на собирање

однесувањето на потрошувачите во

и анализирање на трендовите и
карактеристиките на купување на

областа на рекламирање и маркетинг;
софтвер како услуга (SAAS) со цел развој

потрошувачите за оптимизирање на
дигиталните понуди и промоции; услуги на

на технологијата, податоците и
аналитичките алатки фокусирани на

агенции за односи со јавност; изнајмување
и купување на рекламно време и рекламен

рекламирање; софтвер како услуга (SAAS)
со цел да се оцени однесувањето на

простор на сите комуникациски средства и

потрошувачите; онлајн софтвер што не

медиуми; Рекламирање и маркетинг;
услуги на агенција за рекламирање; услуги

може да се преземе за купување
медиумски простор; онлајн софтвер што

на дигитално рекламирање; онлајн
рекламни услуги за други; работење на

не може да се преземе за создавање и
испорака на дигитална содржина и

онлајн пазари за продавачи на производи
и/или услуги; развој на концепти за

рекламирање преку глобални
комуникациски мрежи; онлајн софтвер што

интернет рекламирање; производство на

не може да се преземе за прилагодување

рекламни материјали и реклами; бизнис
менаџмент консалтинг во врска со

на темата и изгледот на дигиталните
содржини и рекламирање

стратегијата, маркетингот, продажбата,
работењето, дизајнот на производот

(210) TM 2020/944

особено специјализирани за употреба на
аналитички и статистички модели за

(442) 28/02/2021
(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

разбирање и предвидување на трендовите

105, 2200, Свети Николе, MK

и активностите на потрошувачите,
бизнисите и пазарот

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

кл. 41 образовни услуги, имено,
развивање на наставна програма за други

(540)

(220) 05/10/2020

во областите на рекламирање и маркетинг
кл. 42 обезбедувач на апликациски услуги
(ASP) што содржи софтвер за употреба
при креирање на реклами за други;
софтвер како услуга (SAAS) за создавање

(591) бела, црвена, кафена, зелена
(531) 05.07.06;08.01.06;27.05.24;29.01.01

и испорака на дигитална содржина и
рекламирање преку глобални

(551) индивидуална
(510, 511)

комуникациски мрежи; софтвер како
услуга (SAAS), имено, софтвер што собира
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кл. 29 производи врз база на млеко; какао

кл. 35 рекламирање; водење на

путер; чоколаден путер на база на

работењето; услуги на увоз-извоз и

лешници; крем на база на лешници
кл. 30 производи врз база на чоколадо;

трговија на големо и мало со: производи
врз база на млеко; какао путер; чоколаден

производи од какао и врз база на какао;
крем на база на какао и лешници;

путер на база на лешници; крем на база на
лешници; производи од тесто и слатки;

чоколаден крем врз база на лешници
кл. 35 рекламирање; водење на

слаткарски производи; бисквити; бонбони;
вафли; гуми за жвакање; колачиња;

работењето; услуги на увоз-извоз и

производи врз база на чоколадо;

трговија на големо и мало со: производи
врз база на млеко; какао путер; чоколаден

производи од какао и врз база на какао;
крем на база на какао и лешници;

путер на база на лешници; крем на база на
лешници; производи врз база на чоколадо;

чоколаден крем врз база на лешници;
слатки; чајни колачиња

производи од какао и врз база на какао;
крем на база на какао и лешници;

(210) TM 2020/948

чоколаден крем врз база на лешници
(210) TM 2020/945

(220) 05/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Ѓорѓиевска Магдалена ул.„Љубо
Петровиќ“ бр. 59, Скопје, MK

(220) 05/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

(540)

105, 2200, Свети Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, бела
(531)

(591) бела, црвена, сина
(531) 28.05.00;29.01.01;29.01.04
(551) индивидуална

03.07.17;13.03.02;20.07.00;24.17.00;28.11.0

(510, 511)
кл. 29 производи врз база на млеко; какао

0
(551) индивидуална

путер; чоколаден путер на база на

(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брошури,

лешници; крем на база на лешници
кл. 30 производи од тесто и слатки;

каталози, проспекти, материјали за обука
и настава (освен апарати)

слаткарски производи; бисквити; бонбони;
вафли; гуми за жвакање; колачиња;

кл. 41 високообразовна дејност во прв,
втор и трет циклус на студии образовни
услуги, студии за надградување,

производи врз база на чоколадо;
производи од какао и врз база на какао;

продлабочување или проширување на
знаењата и за континуирано образование

крем на база на какао и лешници;
чоколаден крем врз база на лешници;
слатки; чајни колачиња

и доживотно учење; подготвување
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настава, забава, спортски и културни

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

активности организирање на научни и

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

уметнички собири, симпозиуми, семинари,
советувања и други видови на собири;

1000, Скопје
(540)

работата на библиотеката и организирање
на библиотечно - информациска и
документациона дејност, размена на
научни и стручни услуги и производи на
домашни и странски правнии физички
лица; физичко образование, академии,
информирање за образование,

(591) црна, портокалова
(531) 27.05.00;29.01.01;29.01.08

организирање натпревари, услуги на
клубови (забава или образование)

(551) индивидуална
(510, 511)

професионално насочување (совети во
врска со образование и оспособувањето),

кл. 30 кафе, преработено кафе, печено и

издавање уверенија, дипломи и други

непечено кафе, замена за кафе, шеќер за
кафе и напивки кои содржат кафе, капсули

исправи за завршени студии и други
видови образование

со кафе
кл. 35 продажба на мало и големо на

кл. 42 научно-истражувачката дејност
истражувања и планирање што се

кафе, преработено кафе, печено и
непечено кафе, замена за кафе, шеќер за

однесуваат на истите, научноистражувачка дејност, применувачка и

кафе и напивки кои содржат кафе, капсули
со кафе

уметничка дејност во една или во повеќе
сродни, односно меѓусебно поврзани
научни и стручни дисциплини и уметнички

(210) TM 2020/973

(220) 09/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство, промет,
услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово ул. Иво

области и грижа за нивниот развој; развој
на наставно-научна дејност, научно -

Лола Рибар бр. 62, Тетово, MK

истражувачка, применувачка и уметничка
дејност, остварување на соработка со
сродни високообразовни и научни

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

установи во земјата и странство;
остварување на издавачка дејност во

1000, Скопје
(540)

рамките на образовани и восокообразовна
дејност, услуги за индустриски анализи и
истражувања, проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2020/972

(220) 14/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство, промет,
услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово ул. Иво
(591) црна, сива, бела

Лола Рибар бр. 62, Тетово, MK

(531) 26.04.00;27.05.00;29.01.08
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(551) индивидуална

нив; индустриски анализи и истражувачки

(510, 511)

услуги; изработка и развој на компјутерски

кл. 30 кафе, преработено кафе, печено и
непечено кафе, замена за кафе, шеќер за

хардвер и софтвер; креирање и
одржување веб [интернет] страници за

кафе и напивки кои содржат кафе, капсули
со кафе

други; давање простор за веб [интернет]
страници; сервери (изнајмување веб

кл. 35 продажба на мало и големо на
кафе, преработено кафе, печено и

[интернет] сервери); обезбедување алатки
за пребарување по интернет

непечено кафе, замена за кафе, шеќер за
кафе и напивки кои содржат кафе, капсули
со кафе

(210) TM 2020/992

(220) 16/10/2020

(220) 13/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Несет Изаири; Neset Izairi, and
Мухамет Шехаби; Muhamet Shehabi ул.

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,

101 бр. ББ, Долно Палчиште; rr. 101 nr.
BB, Palçisht i Poshtëm, Тетово; Tetovë,

трговија и услуги БИГ ШОП извоз-увоз

MK and ул. Питу Гули бр. 81; rr. Pitu Guli

ДООЕЛ Велес ул. Ѓошо Органџиев бр. 8,
Велес, MK

nr. 81, Тетово; Tetovë, MK

(210) TM 2020/979

(540)

(740) Бошкоски Мартин ул. Македонија бр.
11/1-5, Скопје
(540)

(591) сива, сина, бела, црна; e përhimtë, e
(591) портокалова, бела, темно сина

kaltërt, e bardhë, e zezë
(531) 01.05.00;28.11.00;29.01.06;29.01.12

(531) 10.03.00;28.11.00;29.01.02;29.01.04
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

(510, 511)
кл. 5 диететски супстанци прилагодени за

работење; управување со работи;
канцелариски работи; промовирање на

медицинска употреба; substanca dietike të
adaptuara për përdorim mjekësor

продажбата за трети лица; презентација

кл. 32 вода; ujë
кл. 35 продажба на големо и мало со

на стоки преку комуникациски медиуми за
малопродажба

диетески супстанци прилагодени за

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање

медицинска употреба и вода; shitje me
shumicë dhe pakicëme substanca dietike të

патувања; испорачување стоки
кл. 42 научни и технолошки услуги и

adaptuara për përdorim mjekësor dhe ujë

истражување и планирањето поврзано со

(210) TM 2020/993
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(442) 28/02/2021
(731) МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул.

мармалад; кандирано овошје; суво грозје

Петар Попарсов бр. 8/1-4, Скопје, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

кл. 37 надзор на градежни работи;
ѕидање; изградба

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

кл. 40 производство на енергија
кл. 42 внатрешно уредување

(540)

кл. 43 изнајмување за времено
сместување

кл. 35 рекламирање; ревизија

MAD DESIGN
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/995

(220) 16/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Миа Милошеска Бул. Јане
Сандански бр. 74-23, Скопје, MK

кл. 16 проекти
кл. 20 мебел; мебел од метал; полици
[мебел]

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

кл. 29 замрзнато овошје; зеленчук, сушен;
мармалад; кандирано овошје; суво грозје

Скопје, 1000

кл. 35 рекламирање; ревизија
кл. 37 надзор на градежни работи;

(540)

STARDUST BOOKING

ѕидање; изградба
кл. 40 производство на енергија
кл. 42 внатрешно уредување

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 изнајмување за времено
сместување

кл. 9 оптички дискови; дискови за
снимање звук; компакт дискови [аудио -

(210) TM 2020/994

видео]
кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени

(220) 16/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул.
Петар Попарсов бр. 8/1-4, Скопје, MK

материјали; постери

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

промовирање на продажбата за трети
лица; рекламирање; телевизиско

Скопје, 1000
(540)

рекламирање
кл. 41 изнајмување звучни записи;

кл. 25 маици со кратки ракави
кл. 35 маркетинг; односи со јавноста;

известување за забави ;забави
(планирање забави); забава; изнајмување
диск-џокеј; организирање и водење
концерти; продавање билети [забава];
продукција на музика; услуги на естрадни

(591) црна, бела, сина
(531) 02.09.04;27.05.00;27.05.24;29.01.08
(551) индивидуална

уметници (забавувачи)
кл. 43 ресторани; ресторани со

(510, 511)
кл. 16 проекти

пијалаци; услуги во барови

самопослужување; служење храна и

кл. 20 мебел; мебел од метал; полици
[мебел]

(210) TM 2020/996

(220) 16/10/2020
(442) 28/02/2021

кл. 29 замрзнато овошје; зеленчук, сушен;
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(731) Миа Милошеска Бул. Јане

(731) Друштво за трговија и услуги А&М

Сандански бр. 74-23, Скопје, MK

ДОО увоз-извоз Скопје ул. Киро

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Крстевски бр. 15/3, Скопје, MK

Скопје, 1000
(540)

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

(540)

(591) црна, бела, сива, црвена
(531) 26.01.00;27.05.24;28.11.00;29.01.06

(591) црна, бела, розева, жолта, сина
(531) 27.05.00;27.05.24;28.11.00

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 оптички дискови; дискови за
снимање звук; компакт дискови [аудио -

кл. 18 женски чанти; имитации на кожа;
кожнени торби за пакување; кофчежиња
од кожа или од кожа и картон; кутии од

видео]
кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени
материјали; постери

кожа или од кожа и картон; мали патни
торби; мрежести торби за пазарење;

кл. 25 маици со кратки ракави
кл. 35 маркетинг; односи со јавноста;

мрежести чанти со синџири; кожени
ремени; папки за визит-картички;

промовирање на продажбата за трети
лица; рекламирање; телевизиско

портмонеа; рамки за женски чанти; ранци;
ранци кои се носат на едно рамо; ремени
за водење мали деца; ремени за носење

рекламирање
кл. 41 изнајмување звучни записи;
известување за забави; забави

доенчиња; ремени од кожа; спортски
торби; торби; торби за патување; торби за

(планирање забави); забава; изнајмување
диск-џокеј; организирање и водење

плажа; торби со ремени за носење
доенчиња; торби со тркала за пазарење;

концерти; продавање билети [забава];
продукција на музика; услуги на естрадни

траки од кожа; ученички училишни торби;
футроли за кредитни картички; чадори;
чадори за сонце; штавени кожи; џебни

уметници (забавувачи)
кл. 43 ресторани; ресторани со
самопослужување; служење храна и
пијалаци; услуги во барови

паричници
кл. 25 облека; јакни [облека]; комбинезони

(210) TM 2020/1000

(220) 21/10/2020

[облека]; готова облека [конфекциска
облека]; јакни [облека]; качулки [облека];

(442) 28/02/2021

дресови [облека]; престилки [облека];
трикотажна облека; габардин [облека];
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ракавици [облека]; штитници за уши од

(551) индивидуална

студ [облека]; панделки за коса [облека];

(510, 511)

корсети [долна облека]; облека за
велосипедисти; горна облека [наметка];

кл. 18 женски чанти; имитации на кожа;
кожнени торби за пакување; кофчежиња

бебешки комплети [облека]; полнети јакни
[облека]; облека од кожа; облека за

од кожа или од кожа и картон; кутии од
кожа или од кожа и картон; мали патни

гимнастика; ремени [облека]; долна облека
за апсорбирање пот; облека за на плажа;

торби; мрежести торби за пазарење;
мрежести чанти со синџири; кожени

облека од имитација на кожа; ремени за

ремени; папки за визит-картички;

носење пари [облека]
кл. 26 пердуви од ној [додатоци на

портмонеа; рамки за женски чанти; ранци;
ранци кои се носат на едно рамо; ремени

облека]; значки за облека, што не се од
благородни метали; украси за облека;

за водење мали деца; ремени за носење
доенчиња; ремени од кожа; спортски

брошеви [додатоци на облека]; броеви за
одбележување облека; букви за

торби; торби; торби за патување; торби за
плажа; торби со ремени за носење

одбележување облека; пердуви [додатоци

доенчиња; торби со тркала за пазарење;

на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека];
токи [додатоци на облека]; птичји пердуви

траки од кожа; ученички училишни торби;
футроли за кредитни картички; чадори;

[додатоци на облека]
кл. 35 агенции за вработување; агенции за

чадори за сонце; штавени кожи; џебни
паричници

рекламирање; маркетинг; претставување
на производите; рекламирање; уредување

кл. 25 облека; јакни [облека]; комбинезони
[облека]; готова облека [конфекциска

излози

облека]; јаки [облека]; качулки [облека];

(210) TM 2020/1001

дресови [облека]; престилки [облека];
трикотажна облека; габардин [облека];

(220) 21/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за трговија и услуги А&М

ракавици [облека]; штитници за уши од
студ [облека]; панделки за коса [облека];

ДОО увоз-извоз Скопје ул. Киро
Крстевски бр. 15/3, Скопје, MK

корсети [долна облека]; облека за
велосипедисти; горна облека [наметка];

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

бебешки комплети [облека]; полнети јакни

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000

[облека]; облека од кожа; облека за
гимнастика; ремени [облека]; долна облека

(540)

за апсорбирање пот; облека за на плажа;
облека од имитација на кожа; ремени за
носење пари [облека]
кл. 26 пердуви од ној [додатоци на
облека]; значки за облека, што не се од
благородни метали; украси за облека;
брошеви [додатоци на облека]; броеви за
одбележување облека; букви за
одбележување облека; пердуви [додатоци
на облека]; ѕрнѕурки [украси за облека];
токи [додатоци на облека]; птичји пердуви

(591) црна, бела, зелена, црвена
(531) 27.05.00;27.05.24;28.11.00
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[додатоци на облека]

(540)

кл. 35 агенции за вработување; агенции за

HEPALPAN

рекламирање; маркетинг; претставување
на производите; рекламирање; уредување

(551) индивидуална
(510, 511)

излози
(210) TM 2020/1003

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за

(220) 22/10/2020

медицински цели; диететска храна и
супстанции адаптирани за медицинска или

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство трговија

ветеринарна употреба, храна за бебиња;
додатоци во исхраната за луѓе и животни;

транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар ул.

фластери, материјали за завои;

Беличица 89, Гостивар, MK

материјали за пломбирање заби и
забарски смоли; средства за

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

Скопје
(540)

(210) TM 2020/1023

(220) 26/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Златевски Љубиша ул. Фазанерија
1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, MK
(540)
(591) црвена, црна, бела
(531) 26.05.08;27.05.17;29.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала за слики,
производи од плута, трска, рогозина,
трска, врбови прачки, рогови, коски,
слонова коска, китови коски, школки,
килибар морска пена или замена на сите
тие материјали или од пластика

GT-5
(591) бела, сива, црна, црвена

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со огласување, водење на работење,

(531) 19.03.01;27.05.17;28.11.00
(554) тродимензионална

управување со работи, канцелариски

(551) индивидуална
(510, 511)

работи

кл. 32 енергетски пијалоци
(210) TM 2020/1008

(220) 20/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм бб, Београд, RS

(210) TM 2020/1030

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

20 бр. 236, Скопје, MK

(220) 28/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул.

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје
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(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

преработки; конзервирано, смрзнато,

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

сушено и варено овошје и зеленчук;

1000, Скопје
(540)

туршија, ајвар, лутеница и други
преработки од зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; грав; тапиока и саго; шекер; брашно
и производи од жита; леб, производи од

(591) црвена, зелена, бела, сива

тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол;

(531) 27.05.17;27.05.24;28.11.00;29.01.14
(551) индивидуална

оцет, сосови [како мирудии]; мраз
[замрзната вода]

(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни

кл. 31 сурови и непреработени
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни

препарати; немедицински забни пасти;

и шумски производи;сурови и

парфимерија, есенцијални масла;
средства за белење и други супстанции за

непреработени зрна и семиња;свежо
овошје и зеленчук, свежи билки;природни

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување

билки и цвеќиња;луковици, садници и
семиња за садење;храна и пијалоци за

кл. 5 фармацевтски, медицински и

животни;слад
кл. 32 пива; минерална и сода вода и

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од

храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери, материјали

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;

за завои; материјал за пломбирање на

канцелариски работи; продажба на големо
и мало на: хигиенски и козметички

заби, забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување

препарати; медицински и ветеринарни

на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;

препарати; хартија и картон; прехрамбени
производи; сурови и непреработени

книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумски производи; свежо овошје и

предмети, освен мебел; лепила за

зеленчук, свежи билки; алкохолни и
безалкохолни пијалоци; апарати за

канцелариска и куќна употреба;
материјали за сликање и материјали за

домаќинство и садови за готвење;

уметници; сликарски четки; материјали за
обука и настава; пластични листови,

текстилни производи; облека и обивки;
производи за возила и нивно одржување;

фолии и кеси за завиткување и пакување;
печатарски букви, клишиња

материали и алати за градежништво
кл. 39 транспорт; пакување и складирање

кл. 25 облека; обувки; капи

стоки; организирање патувања

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

177

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

(210) TM 2020/1033

(220) 28/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул.
20 бр. 236, Скопје, MK

(210) TM 2020/1034

(220) 28/10/2020

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

ПОСТ ДООЕЛ Скопје Качанички пат бр.
130/ИНД. ЗОНА ВИЗБЕГОВО-Бутел,

1000, Скопје
(540)

Скопје, MK

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за логистички услуги Б

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела
(531) 27.05.17;29.01.04;29.01.12
(551) индивидуална

(591) сина, црвена, бела

(510, 511)
кл. 39 транспорт, пакување, складирање и

(531) 09.01.10;26.01.00;29.01.03;29.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)

испорака на стока, доставувачки и
курирски услуги; услуги на превезување и

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

пренесување на товар; карго услуги;
пренесување и складирање на документи,
пакети и други работи; услуги околу

сушено и варено овошје и зеленчук;
туршија, ајвар, лутеница и други
преработки од зеленчук; желе, џемови,

преминување на стоката преку царина и
плаќање на царинските давачки

компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; шеќер; брашно и

(210) TM 2020/1037

производи од жита; леб, производи од

(300) 35390 22/10/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

(220) 28/10/2020
(442) 28/02/2021

тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол;

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

оцет, сосови [како мирудии]; мраз
[замрзната вода]

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

кл. 31 сурови и непреработени
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни

Куманово

и шумски производи; сурови и

(540)

непреработени зрна и семиња; свежо
овошје и зеленчук, свежи билки; природни
билки и цвеќиња; луковици, садници и
семиња за садење; храна и пијалоци за
животни; слад
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гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари
(210) TM 2020/1047

(220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за филмска продукција и
услуги Вертиго Висуал доо Скопје ул.
Скупи 3 бр. 73, Скопје, MK
(591) темно црвена, црвена, портокалова,
жолта, темно сина, сина

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.
Шар Планина бр. 4, Скопје

(531) 25.07.01;26.05.11;29.01.15

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

(591) сина, бела, жолта, розева

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

(531) 27.05.17;28.05.00;29.01.13
(551) индивидуална

хартија за цигари и туби, филтери за

(510, 511)

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
анимирани ликови

мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчиња од тутун, производи од тутун за

кл. 16 прецртани слики; графички цртежи
кл. 35 продажба на големо и мало на

загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун

книги, боенки, училишен прибор, облека,
ранци, вода, сокови, чаши, играчки,

со цел за ослободување на аеросоли кои

репрезентативен материјал, новогодишни

содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;

украси, прехранбени продукти
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

(210) TM 2020/1048

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

(220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021
(300) 35238 25/08/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

пушачи за електронски цигари; депови и
опрема за горенаведените производи кои

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

се вклучени во класата 34; апарати за

Куманово

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
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(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(540)

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

BIJI

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;

(540)

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

(551) индивидуална
(510, 511)

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;

кретек цигари; тутун во прав; замени за

тутун, сиров или преработен; производи

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

и пепелници, лулиња, џебни машинки за
мотање на цигари, запалки; кибрити;

тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

стапчнња од тутун, производи од тутун за

хартија за цигари и туби, филтери за

загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари
и пепелници, лулиња, џебни машинки за

со цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори

мотање на цигари, запалки; кибрити;
стапчнња од тутун, производи од тутун за

од течен никотин за електронски цигари;
електронски уреди за пушење;

загревање, електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун

електронски цигари; електронски цигари

со цел за ослободување на аеросоли кои

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

содржат никотин за инхалација; раствори
од течен никотин за електронски цигари;

аеросоли кои содржат никотин; орални
вапоризатори за пушачи, производи од

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

тутун и замени за тутун; артикли за
пушачи за електронски цигари; делови и

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со

опрема за горенаведените производи кои

аеросоли кои содржат никотин; орални

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

(210) TM 2020/1049

(220) 30/10/2020

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(442) 28/02/2021

загреани стапчиња од тутун; табакери за

NENA

(300) 35239 25/08/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

полнење на електронски цигари

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2020/1055

(220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021
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(731) Lidl Stiftung & Co. KG

и масти што се јадат; супи во конзерва,

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE

препарати за правење супа, чорби; салати

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

во чиј состав доминира месо, риба,
живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

и/или млечни производи; готови јадења
кои содржат во главно месо, риба, живина,

(540)

дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или
млечни производи; замрзната храна во чиј
состав доминира месо, риба, живина,
дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или
млечни производи; дететска храна, освен
за медицински цели, во чиј состав
доминира месо, риба, живина, дивеч,
школки, зеленчук, овошје и/или млечни
производи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(591) зелена, бела

тапиока, саго, вештачко кафе;кафе, чај,
какао и чоколадни пијалаци;препарати од

(531) 05.01.05;05.01.16;27.03.11
(551) индивидуална

кафе и какао за правење алкохолни и
безалкохолни пијалаци;брашно и

(510, 511)
кл. 5 формула за новороденчиња;

препарати направени од житарици,
житарици, мусли и интегрални

хранливи додатоци
кл. 29 месо и производи од месо, риба и
производи од риба, живина и производи од

производи;тестенини, нудли и производи
од нудли, пица и производи од
пица;суши;леб, отворени сендвичи,

живина, дивеч и производи од дивеч,
колбасици и сувомеснато, школки, не

сендвичи;слатки и слаткарски производи,
слаткарски производи од шеќер, чоколадо

живи, производи од школки, не живи,
морска храна, не жива, производи од

и производи од чоколадо;мраз што се
јаде;пудинзи;мед, меласа;квасец, прашок

морска храна, не живи; екстракти од месо,
риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и
овошје; конзервирани, замрзнати, сушени

за печиво, скроб за
храна;сол;сенф;мајонез, кечап;оцет,
сосови (додатоци за храна), преливи за

и готвени овошје и зеленчук, вклучувајќи
ги гореспоменатите производи закиселени

салата;зачини, екстракти од зачини,
сушени билки;засладувачи за храна;готови

во сладок и/или кисел сос; производи
направени од компири; желе; џемови,

јадења кои се состојат во главно од
препарати направени од житарици,

мармалади, пире од овошје, слатки
намази направени од овошје или зеленчук,
слатки намази направени со јатки; јајца,

тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или
слаткарски производи;замрзната храна во
чиј состав доминираат производи од

млеко и млечни производи, путер, сирење,
производи од сирење, крем, јогурт, кварк,

житарици, тестенини, нудли, ориз, леб,
печива и/или слаткарски

млеко во прав за храна, десерти од
овошје, јатки, јогурт, кварк и/или крем;

производи;диeтетска храна, освен за
медицински цели, во чиј состав

подготвени јатки, мискови од јатки,
мискови од јатки со сушено овошје; масла
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доминираат производи од житарици,

(731) Lidl Stiftung & Co. KG

тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

слаткарски производи
кл. 31 свежи овошје и зеленчук; јатки

DE

[овошје]; семки, природни растенија и
цвеќиња; сушени растенија; храна за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

животни; производи за сламена подлога за
животни

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа

кл. 32 пива, безалкохолно пиво, диетално

G. Bellini

пиво, мешани пијалоци од пиво;
минерална и газирана вода и други

(551) индивидуална
(510, 511)

безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни
пијалаци и овошни џусеви; џус од

кл. 3 сапуни; парфимерија, козметика,
есенцијални масла; лосиони за коса; пасти

зеленчук; смути; сирупи и други препарати
за правење пијалоци

за заби

кл. 33 аклкохолни пијалоци (освен пива),

(210) TM 2020/1058

вина, жестоки пијалоци (пијалоци), ликери,
алкохолни мешани пијалоци, коктели

(442) 28/02/2021
(731) Lidl Stiftung & Co. KG

базирани на жестоки пијалоци и вино и
аперитиви, пијалоци кои содржат

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

вино;препарати за правење на алкохолни
пијалоци
(210) TM 2020/1056

(220) 02/11/2020

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 02/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

(540)

Crownfield

DE

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 житни препарати за храна,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

житарици, житни барови, корнфлекс,
мусли, мусли барови

(540)
(210) TM 2020/1059

Fin Carré

(442) 28/02/2021
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо, чоколадни продукти,
слаткарски производи;вклучувајќи ги сите

DE
(740) Друштво за застапување од областа

гореспоменати стоки кои се направени со

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

употреба на замени на шеќер
(210) TM 2020/1057

(220) 02/11/2020

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

(220) 02/11/2020

(540)

(442) 28/02/2021
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(591) сина, црвена, бела

Alesto

(531) 26.04.18;26.04.22;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 ужинки, имено сушени, печени,

кл. 25 oблека; обувки; производи кои се
носат на глава; ветровки; ленти за ракав

солени и/или зачинети зрна од кикирики,
јатки, бадеми и зрна од индиски ореви,

[облека]; платнена капа; ремени [облека];
ремени од имитација на кожа; кожни

чипс од компир, стапчиња од компир;
ужинки направени од екструдирани

ремени; чизми; фантомки; капчиња (бања -

производи од компир; ужинки од компир
пржени во фритеза; сушено овошје; чипс

); капи [капи]; наметки; палта; фустани;
спортска облека; модна облека; јакни за

од овошје

риболов, чизми и елеци; наметки за
риболов; копачки; фудбалски дресови;

кл. 30 слаткарски производи; слатки,
особено чајни бисквити, колачиња

гамаши; ракавици; капи; хулахопки; јакни;
фармерки; облека за одмор; лежерна

направени со шприц, вафли, кисели
слатки, переци, слатки со кромид и слатки

облека; Лесна облека; мантии; вратоврски;

со сирење, наполитанки, бисквити,
двопеци, колачиња од ѓумбир и мед,

заштитна облека за сурфање; пуловери;
реплики на фудбалски униформи;

крекери, слатки готови за јадење за

заштитна облека, ракавици, капи и обувки
(освен за заштита од несреќи или

тостирање, особено слатки од кисели
сендвичи; пуканки, корнфлекс; ужинки

повреди); комбинезони за скијање;
платнени широки појаси; шалови; кошули;

направени од екструдирани производи од
пченица, ориз и пченка; брашно и

обувки; скијачка облека; маски за спиење;

препарати направени од житарици, сите
видови на житарици

костум за спиење; кецели; чорапи;
спортски артикли (облека) за коњски

кл. 31 сите видови на јатки и бадеми;

спортови; спортски артикли [облека] за
коњски спортови; спортска облека;

свежи овошја
(210) TM 2020/1060

спортски алишта; спортска облека за глава
(освен шлемови); спортски чевли, чизми;

(220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021

спортска униформа; спортска облека;

(300) UK00003512838 16/07/2020 UK
(731) Sportsdirect.com Retail Limited Unit

клинови за копачки [чевли]; шорцеви за
сурфање; облека за пливање; термичка

A, Brook Park East, Shirebrook, NG20

облека; патики; панталони; маици; долна
облека; елеци; чизми; водоотпорна и

8RY, GB
(740) Друштво за застапување од областа

непропустлива облека; водоотпорна
облека; непропустлива облека; одела за

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

пливање; средновековни женски шамии за

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

на глава; нараквици [облека]; се од
горенаведеното освен облека за
велосипедисти; делови, додатоци и
компоненти за сите горенаведени стоки
кл. 35
рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис

183

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

администрација; канцелариски функции;

работење на фитнес клубовите; совети во

сметководство, водење книги и ревизија;

врска со деловното работење на

сметководство; сметки (изготвување на
извештаи за -); администрација

здравствените клубови; уредување и
спроведување на рекламни настани,

(комерцијално -) на лиценцирање на стоки
и услуги на други лица, на програма за

саеми и изложби за деловни и рекламни
цели; организирање комерцијални

попуст за овозможување на учесниците да
добијат попусти на стоки и услуги преку

трансакции, за други, преку онлајн
продавници; организирање на претплати

употреба на членска картичка со попуст,

за весници за други; уредување дисплеи

натпревари за рекламни цели, програми за
лојалност на потрошувачите, лојалност на

за комерцијални цели, дисплеи за трговски
цели, изложби за рекламни цели, изложби

клиентите и шеми за стимулирање,
програми за лојалност кои вклучуваат

за комерцијални цели, презентации за
рекламни цели, презентации за

попусти или стимулации, програми за
наградување на лојалност, шеми за

комерцијални цели; организирање
претплати на онлајн публикации на други

членство, претплата на весници [за други],

лица, на електронски списанија, на

шеми за продажба и промотивни
стимулации, програми за поттик за

информативни медиуми, на медиумски
пакети, на телекомуникациски услуги за

промоција на продажба, деловни работи
на франшизи, деловни работи на

други; услуги за лицитација; ревизија;
објавување на сметки; услуги за

продавници за малопродажба;
администрација во врска со методите за

создавање, проценка, позиционирање,
стратегија и тестирање на бренд; услуги за

маркетинг и продажба; услуги со картички

деловна администрација за обработка на

за административна лојалност;
административна обработка на налози;

продажба направена на Интернет;
деловни совети и консултации во врска со

административна поддршка и услуги за
обработка на податоци; рекламирање,

франшизинг; деловни советодавни услуги;
деловна анализа и услуги за информации

маркетинг и промотивни услуги; реклама
за други на Интернет; рекламни и

и истражување на пазарот; деловни
проценки; деловна помош, управување и

маркетинг услуги обезбедени со помош на

административни услуги; деловни

социјални медиуми; рекламирање по
пошта; рекламирање на стоки на други

консултантски услуги и советодавни
услуги; деловни консултантски услуги во

продавачи, овозможувајќи им на клиентите
удобно да ги прегледуваат и споредуваат

врска со управување, маркетинг и
промоција на кампањи за собирање

стоките на тие продавачи; рекламирање
особено услуги за промоција на стоки;

средства; анализа на деловни податоци;
деловни информативни услуги; деловни

рекламни услуги за унапредување на е-

истражувања; служби за деловно

трговија; рекламирање преку сите јавни
комуникациски средства; совети кои се

разузнавање; деловни истраги;
консултантски услуги за управување со

однесуваат на деловниот менаџмент на
фитнес клубовите; совети во врска со

бизнис и организација; управување со
бизнисот за продавници, места за забава,

деловниот менаџмент на здравствените
клубови; совети во врска со деловното

хотели, изведувачи, спортски личности,
продажни места, спортски клуб, спортски
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објекти, спортски места, спортски луѓе,

врска со публицитет; корпоративно

комплекси за базени, продажни места на

планирање; анализа на цената на

големо и мало; услуги за управување со
бизнисот; деловно следење и

трошоците; услуги за клупски клиенти и
услуги за лојалност на клиенти, за

консултантски услуги, имено, следење на
корисниците и рекламирање на други лица

комерцијални, промотивни и / или
рекламни цели; обработка на податоци,

за да се обезбеди стратегија, увид,
маркетинг упатства и за анализа,

систематизација и управување;
демонстрација на стоки; услуги за

разбирање и предвидување на

дигитално рекламирање; дигитален

однесувањето и мотивацијата на
потрошувачите и трендовите на пазарот;

маркетинг; рекламирање преку пошта;
дисеминација на рекламна материја;

деловно вмрежување; деловно работење
на трговски центри и трговски молови;

дистрибуција на рекламен, маркетинг и
промотивен материјал; дистрибуција на

деловна организација и консултантски
услуги за управување; услуги за деловно

примероци; репродукција на документи;
економско предвидување; експерти за

планирање; услуги за промоција на

ефикасност; агенции за вработување;

бизнисот; деловно истражување; услуги за
деловно стратешко планирање; службени

маркетинг на настани; извоз-увоз
агенциски услуги; изложби на модни ревии

лица за земање на налози за продажба;
собирање деловна статистика;

за комерцијални цели; модни ревии за
промотивни цели (организација на -);

комерцијална администрација на
лиценцирање на стоки и услуги на други

управување со датотеки (компјутерски -);
франшизинг (деловни совети во врска со -

лица; комерцијални консултантски услуги;

); управување со човечки ресурси и услуги

комерцијални информации; комерцијални
информации и совети за потрошувачите

за вработување; увоз-извоз агенции;
информации за методите на продажба;

[продавница за совети за потрошувачи];
комерцијална или индустриска помош за

информативни услуги во врска со
рекламирање; фактурирање; услуги за

управување; управување со компанијата
[за други]; услуги за споредба на шопинг;

распоред за рекламни цели; лојалност,
стимулативни и бонус програмски услуги;

компилација на реклами за употреба на

рекламирање списанија; малопродажни

интернет-страници; компилација на
деловни информации; компилација на

услуги за облека по пошта; рекламирање
по нарачка; управување (советодавни

информации во компјутерски бази на
податоци; составување на статистички

услуги за бизнис -); помош при
управување; анализа на пазарот и услуги

податоци; составување, производство и
дисеминација на рекламна материја;

за истражување; маркетинг; маркетиншко
истражување; маркетинг услуги; маркетинг

составување и одржување на мрежни

на стоки и услуги на други со дистрибуција

директориуми; услуги за снимање
компјутерски податоци; компјутерско

на купони; моделирање за рекламирање
или промоција на продажба; услуги за

управување со датотеки; консултации во
продажни техники и продажни програми;

отсекување вести; изнајмување
канцелариски машини и опрема; он-лајн

консултантски услуги во врска со
маркетингот; консултантски услуги во

рекламирање; он-лајн рекламирање на
компјутерска мрежа; реклами преку
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Интернет и е-пошта, вклучително и развој

програми за картички со попусти, преку

и производство на кампањи за социјални

администрација на продажни и шеми за

медиуми и вирални мерки за маркетинг;
маркетинг преку Интернет; услуги за

промотивни стимулации кои вклучуваат
марки за тргување, со доделување на

нарачување преку Интернет; анкетирање
на мислења; организација на програми за

купувачки поени за употреба на кредитни
картички, преку промотивни настани ,

лојалност на клиенти за комерцијални,
промотивни или рекламни цели;

преку дистрибуција на печатен материјал
и промотивни натпревари; промовирање

организација на изложби и настани за

на продажба на услугите [во име на

комерцијални или рекламни цели;
организација на наградни извлекувања за

другите] со уредување реклами; промоција
на натпревари и настани, стоки и услуги за

рекламни цели; организација на промоции
со употреба на аудио-визуелни медиуми;

други, стоки и услуги преку спонзорство,
специјални настани, спортски натпревари

организација на саеми за комерцијални
или рекламни цели; организација,

и настани; услуги за промоција во врска со
настани во е-спорт; промотивно

работење и надзор на шемите за

управување за спортски личности;

лојалност, шемите за стимулирање,
продажните и промотивните стимулативни

промотивни услуги; обезбедување на
водич за рекламирање преку интернет што

шеми; организација на изложби, настани,
изложби, саеми и саеми за комерцијални

може да се пребарува, со стоки и услуги
на онлајн продавачи; обезбедување

или рекламни цели; услуги за аутсорсинг
[деловна помош]; подготовка на платен

рекламен простор на веб-страница;
обезбедување деловни информации преку

список; консултантски услуги за

Интернет ;; обезбедување комерцијални

управување со персонал; вработување на
персонал; услуги за фотокопирање;

информации на потрошувачите;
обезбедување информации за

поставување реклами и промотивни
дисплеи на електронски страници до кои

потрошувачки производи преку Интернет;
обезбедување информации во врска со

се пристапува преку компјутерски мрежи;
планирање на стратегии за рекламирање

организирање и спроведување на
волонтерски програми и проекти за

и маркетинг; презентација на стоки и

заеднички услуги; обезбедување

услуги; презентација на стоки на
комуникациски медиуми, за малопродажни

информации за пазарот во врска со
производи за широка потрошувачка;

цели; услуги за споредба на цени; услуги
за набавки за други [купување стоки и

обезбедување информации за купување;
обезбедување и ширење на деловни

услуги за други бизниси]; демонстрации на
производи и услуги за прикажување

информации, рекламни и рекламни
материјали во врска со изложби, трговски

производи; информации за продажба на

изложби и изложби за деловни цели;

производи; производство на рекламни
материјали и реклами; промовирање на

обезбедување и ширење на деловни
информации, помош и совети за

стоките и услугите на другите;
промовирање на стоки и услуги на други

присутните на изложбите, посетителите и
изложувачите; обезбедување и

со дистрибуција на купони, со помош на
шема за картички за лојалност, преку

изнајмување на рекламен простор, време
и медиуми; обезбедување на онлајн пазар
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за купувачи и продавачи на стоки и услуги;

пишување; ажурирање на рекламен

обезбедување информации и совети на

материјал; обработка на текст; пишување

потрошувачите во врска со изборот на
производи и предмети што треба да се

рекламни текстови; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на

купат; обезбедување на информации и
советодавни услуги во врска сo e-трговија;

малопродажба преку Интернет, услуги за
трговија на големопрожба и

обезбедување услуги за споредба на цени
преку Интернет; односи со јавноста;

малопродажба преку директна пошта во
врска со продажба на хемикалии за

објавување на публицитетни текстови;

употреба во индустријата, науката и

публицитет; услуги за преместување за
деловни активности; изнајмување на

фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството,

рекламен простор, на време за
рекламирање на комуникациски медиуми,

необработени вештачки смоли,
необработена пластика, гаснење пожар и

на канцелариски машини и опрема, на
машини за фотокопирање, на автомати;

композиции за превенција на пожар,
препарати за калење и лемење,

истражување за деловни цели;

супстанции за штавење животински кожи,

истражувачки услуги во врска со
рекламирање и маркетинг; услуги за

лепила за употреба во индустријата,
китови и други полнила за паста, компост,

малопродажба на облека; малопродажба
на при-пејд картички од трета страна за

ѓубрива, вештачки ѓубрива, биолошки
препарати за употреба во индустријата и

набавка на облека; малопродажба припејд картички од трета страна за набавка

науката; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

на забавни услуги; Услуги за уредување

за трговија на големо и малопродажба

излози на малопродажба; промоција на
продажбата; промоција на продажбата за

преку директна пошта во врска со
продажба на бои, лакови, лакови,

други со помош на привилегирани
кориснички картички; промоција на

конзерванси од 'рѓа и против влошување
на дрво, бои, фарби, мастила за

продажбата преку програми за лојалност
на клиентите; продажни промоции во

печатење, обележување и гравура, сурови
природни смоли, метали во форма на

моментот на купување или продажба, за

фолија и прав за употреба во сликање,

други; секретарски услуги; Услуги за
уредување излози на продавници;

украсување, печатење и уметност,
нагризувачки средства, фарби, бои,

спонзорско пребарување; претплата на
информативен медиумски пакет;

пигменти и мастила, бои во прашок, фарби
за храна, бои за храна, тонери за

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци; услуги за

печатачи, полнети, за принтери и
фотокопири; услуги за малопродажба,

агенции за таленти; подготовка на данок;

услуги за трговија на мало преку Интернет,

телекомуникациски услуги (организирање
претплата на -) за други; услуги за

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во

телемаркетинг; телефонско одговарање за
недостапни претплатници; телевизиско

врска со продажба на немедицински
козметички производи и тоалетен прибор,

рекламирање; трговски шоу и услуги за
комерцијална изложба; транскрипција;

немедицински пасти за заби, парфимерија,
есенцијални масла, препарати за белење
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и други супстанции за употреба на перење

прашок за боење (козметика), бои за

на алишта, чистење, полирање, препарати

брада, колонска вода, турпии, шмиргли,

за чистење и абразивни средства,
препарати за чистење на тело и нега на

шмиргли за кратење на ноктите, смарова
хартија, есенцијални масла, шминка за

убавина, козметика, тоалетен прибор,
препарати за орална хигиена,

очи, козметика за веѓи, моливи за веѓи,
гелови за употреба на косата, препарати

парфимерија и мириси, препарати за
чистење животни, ароматични екстракти;

за белење на коса, производи за нега на
коса, бои за коса; услуги за

услуги за малопродажба, услуги за

малопродажба, услуги за трговија на мало

трговија на мало преку Интернет, трговија
на големо и малопродажба преку директна

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

пошта за трговија со мириси за
домаќинства, препарати за перење

пошта во врска со продажба на бои за
коса, лосиони за коса, препарати за

алишта, препарати за кожа и за чистење и
полирање за чевли, препарати за чистење

поставување коса, спреј за коса,
препарати за брановидна коса, препарати

на возила, сапун против потење,

за нега на рацете, мелеми за усни

антиперспиранси, препарати за вештачко
сончање, лосиони за бања, соли за бања

[немедицински-], лосиони за козметички
цели, шминка, прав за шминка, препарати

не за медицински цели, омекнувачи за
брада, производи за нега на убавина,

за шминка, препарати за отстранување
шминка, медицински сапуни, хидратантни

маски за убавина; услуги за
малопродажба, услуги за малопродажба

средства, средства за миење на устата,
препарати за нега на ноктите, лак,

преку Интернет, услуги за трговија на

препарати за отстранување на лак од

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на препарати

нокти, лак за нокти; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

за белење и други супстанции за употреба
за перење на алишта, чистење, полирање,

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

средства за чистење и абразивни
производи, производи за нега на тело,

пошта во врска со продажба на
немедицински препарати за употреба

пудра за тело, крем за чизми, лак за

после бричење, немедицински тоалетни

чизми, агенси за чистење на рацете,
препарати за чистење, средства за

препарати, масло за тело, масла за
козметички цели, масла за парфеми и

чистење, млеко за чистење за тоалетни
цели, работи за боење, козметички

мириси, парфимерија, парфеми,
препарати за нега на телото, препарати за

комплети, козметички препарати за
сончање на кожата, козметика, креми;

освежување на здивот [не медицински],
лосиони пред бричење и после бричење,

услуги за малопродажба, услуги за

шампони, препарати за бричење, сапуни

трговија на мало преку Интернет, услуги за
трговија на големо и малопродажба преку

за бричење, крем за чевли, лак за чевли,
восок за чевли; услуги за малопродажба,

директна пошта во врска со продажба на
пасти за заби, дезодорансни сапуни,

услуги за трговија на мало преку Интернет,
услуги за трговија на големо и

дезодоранси, препарати за депилација,
детергенти, средства за дезинфекција,

малопродажба преку директна пошта во
врска со продажба на препарати за
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туширање, производи за нега на кожа,

средства за дезинфекција, препарати за

препарати за нега на кожа, сапуни,

уништување на штетници, фунгициди,

средства за отстранување на дамки,
препарати за сончање, талк, нијанси и

хербициди, леплив малтер, лепила за
протези, препарати за освежување на

лосиони сите за коса и брада ,
марамчиња импрегнирани со козметички

воздухот, аналгетици, антисептички
препарати, бактериолошки култури

лосион, тоалетни производи, тоалетна
вода, тоалетен прибор, крпи што содржат

(средства за -), завои и преврски, ремени
за хигиенски марамчиња [крпи],

немедицински тоалетни препарати,

освежувачи на воздухот за автомобили;,

препарати за миење и бања; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

јаглехидрати во течна форма; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

преку Интернет, услуги на трговија на
големо и малопродажба преку директна

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

пошта во врска со продажба на
индустриски масла и масти, восок,

пошта во врска со продажба на хемиски
спроводници за електрокардиографски

лубриканти, композиции за апсорпција на

електроди, ладни креми за третман на

прашина, влажни и врзувачки композиции,
горива и илуминанти, свеќи и фитили за

спортски повреди, препарати за чистење
контактни леќи, додатоци во исхраната за

осветлување, нехемиски адитиви од
гориво, волна за употреба како гориво,

луѓе и животни, диететски пијалаци
прилагодени за медицински цели,

свеќи за новогодишна елка, електрична
енергија, маст за подмачкување на чизми,

диететска храна и супстанции
прилагодени за медицинска или

чевли и кожа, осветлувачки восок, масла

ветеринарна употреба, храна за бебиња,

за бои; услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

диететски препарати за храна со мала
содржина на маснотии [прилагодени за

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

медицински цели]; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

парфимирани и миризливи свеќи, чистење
(композиции за врзување прашина за -),

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

восочни свеќи, текстилно масло,

пошта во врска со продажба на диететска

фармацевтски производи, медицински и
ветеринарни препарати, санитарни

храна прилагодена за лица кои имаат
комплексни метаболички нарушувања за

препарати за медицински цели , диететска
храна и супстанции прилагодени за

медицински цели, диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба,

медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња, додатоци во исхраната

диететски супстанции за медицинска
употреба при контрола на телесната

за човечки суштества и животни,

тежина, средства за дезинфекција за

фластери, материјали за преврски ,
материјал за пломбирање на заби, забен

хигиенски цели, производи за миење
кучиња, пијалаци претежно од минерали

восок; услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

или витамини, лекови за медицински цели,
полни кутии и комплети за прва помош,

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

додатоци на храна; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало
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преку Интернет, услуги за трговија на

за трговија на мало преку Интернет, услуги

големо и малопродажба преку директна

за трговија на големо и малопродажба

пошта во врска со продажба на храна за
лица кои имаат комплексни метаболички

преку директна пошта во врска со
продажба на траки за завој, витамински,

нарушувања, завои од газа [преврски],
препарати за дезинфекција на рацете,

диететски и минерални додатоци,
витамински пијалаци, витамински

комплети што содржат медицински
препарати, материјали за преврски,

препарати, витамини, води [пијалаци] за
медицински цели, обични метали и нивни

замена на оброци и микс од пијалаци како

легури, руди, метални материјали за

додатоци во исхраната, прашоци за
замена на оброк, медицинска храна за

градење и конструкција, преносни згради
од метал, неелектрични кабли и жици од

спортисти, медицинска храна за спортски
лица [витамини или минерали],

обичен метал, мали предмети од метален
хардвер, метални контејнери за

медицински препарати и супстанции;
услуги за малопродажба, услуги за

складирање или транспорт; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

трговија на мало преку Интернет, услуги за

преку Интернет, услуги за трговија на

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на сефови,

минерални и протеински препарати и
супстанции, минерални пијалаци

мали предмети од метален хардвер,
необработени и полуобработени обични

[медицински], мускулни релаксанти,
натуропатски и хомеопатски препарати и

метали, вклучувајќи едноставни производи
изработени од нив, значки од метал за

супстанции, хранливи материи и хранливи

возила, метални значки, привезоци за

состојки, хранливи и додатоци на
исхраната, кислород за медицински цели,

клучеви и синџири за клучеви, брави,
клучеви, украси, метални корпи, клучеви,

пестициди, фармацевтски препарати и
супстанции, растителни соединенија и

бланко клучеви, знаци, статуи, статуетки и
фигурини, бронзи, трофеи изработени од

екстракти за употреба како додатоци во
исхраната, фластери; услуги за

метал, кутии за пари; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

малопродажба, услуги за трговија на мало

преку Интернет, услуги за трговија на

преку Интернет, трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта кои

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на кутии,

се однесуваат на продажба на
концентрати на диететска храна во прав и

трофеи, модели од благороден метал,
сите изработени во целост или главно од

диететски супстанции за употреба во
програма за намалување на телесната

обични метали, машини, машински алати,
електрични алатки, мотори и машини,

тежина за медицински цели, препарати за

освен за сувоземни возила, Машински

диететска употреба, протеинска храна за
исхрана на луѓето [прилагодена за

спојници и трансмисиски елементи, освен
за сувоземни возила, земјоделски

медицински цели], протеински суплементи,
радиум за медицински цели, средства за

средства, освен рачни алатки за рачна
употреба, инкубатори за јајца, автоматски

стерилизирање, стимуланси направени од
витамини; услуги за малопродажба, услуги

машини за продажба; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало
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преку Интернет, услуги за трговија на

уреди, костуми за нуркање, маски за

големо и малопродажба преку директна

нуркачи, Чепчиња за уши за нуркачи;

пошта во врска со продажба на рачни
алатки и средства, рачно управувани,

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, трговија

прибор за јадење, странични краци,
жилети, рачни хигиенски и средства за

на големо и малопродажба преку директна
пошта за продажба на штипки за нос за

убавина за луѓе и животни, алатки за
подигнување, рачни алатки за итни случаи

нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи,
апарати за дишење за подводно пливање,

и спасување, градинарски алат, рачно

апарати за гаснење пожар, абдоминални

управувани, ножици, пегли за коса, фигаро
за виткање коса, виткачи за трепки, сетови

заштитници (за заштита од несреќи и
повреди), аларми, засилувачи, антени,

за маникир, ножици за нокти, турпии за
нокти, комплети за педикир, ножици за

апарати и инструменти за снимање,
пренесување и репродукција на звук,

кастрење, пинцети, клешти, секачи за
пица; услуги за малопродажба, услуги за

податоци и / или слики, апарати за
снимање, пренесување или репродукција

трговија на мало преку Интернет, услуги за

на звук или слики; услуги за

трговија на големо и малопродажба преку
малопродажба преку директна пошта,

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

поврзани со продажба на научни,
истражувачки, навигациски, геодетски,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на апарати за

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, мерење на тежина,

употреба со компјутери, аудио и видео
ленти и дискови, сите во однапред

мерење, сигнализација, откривање,

снимена форма, аудио апарат, аудио

тестирање, проверка, живото-спасувачкиапарати и инструменти за настава,

записи, аудио звучници, аудио системи ,
машини за автоматска репродукција,

апарати и инструменти за спроведување,
префрлување, трансформација,

торби и футроли специјално прилагодени
за држење или носење преносни,

акумулирање, регулирање или контрола
на дистрибуцијата или употребата на

мобилни, рачни и таблет уреди и опрема и
додатоци за такви уреди, батерии,

електрична енергија; услуги за

батерии, електрични, кутии за батерии;

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на апарати и

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

инструменти за снимање, пренесување,
репродукција или обработка на звук, слики

полначи за батерии, двогледи, празни и
претходно снимени ЦД-а, дискови, плочи,

или податоци, снимени и медиуми што

ленти и касети, празни ленти за снимање

може да се преземаат, компјутерски
софтвер, празни дигитални или аналогни

аудио и видео, заштитници на телото,
книги снимени на диск, заштитни средства

снимања и медиуми за складирање,
механизми за апарат што работи со

за гради, ормани и штандови, сите
прилагодени за аудио, видео и

парички, каси, уреди за пресметување,
компјутери и компјутерски периферни

телевизиски апарати и инструменти,
кабли, електрични, машини за
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пресметување, калкулатори, камкордери,

коцкање или обложување, програми за

филм за камера, леќи за камери; услуги за

компјутерски игри и видео игри, софтвер

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

за компјутерски игри, компјутерски игри,
хардвер за компјутерски игри,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на

компјутерски хардвер, компјутерски
периферни уреди, компјутерски програми;

фотоапарати, картички што содржат чип за
интегрирано коло, картички кодирани со

услуги за малопродажба, услуги за
малопродажба преку Интернет, услуги за

безбедносни карактеристики за цели на

трговија на големо и малопродажба преку

автентикација, картички со користење на
магнетни мемории и мемории на

директна пошта во врска со продажба на
компјутерски софтвер, апарати за

интегрално коло, носачи за мобилни
телефони , футроли за носење

компјутерски софтвер и компјутерски
хардвер со мултимедијални и

прилагодени за очила за сонце, футроли
прилагодени за двоглед, футроли за

интерактивни функции, компјутерски
софтвер и компјутерски програми што

мобилни телефони, футроли за очила и

може да се преземат или обезбедени

очила за сонце, магнетофон, ЦД плеери,
ЦД радио касети; услуги за малопродажба,

преку Интернет, компјутерски софтвер и
компјутерски програми што се однесуваат

услуги за трговија на мало преку Интернет,
трговија на големо и малопродажни услуги

на или содржат игри, игри базирани на
вештина, игри во казино, игри со карти,

преку малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на ЦД-

коцкање или обложување; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

ромови, мобилни телефони, ланци и жици

преку Интернет, услуги за трговија на

за очила и очила за сонце,
кинематографски филм,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на

експозиционирани, апарати за чистење на
дискови за снимање на звук, часовници

компјутерски софтвер за телекомуникации
и комуникација преку локални или

(уреди за снимање на време) и тајмери,
облека за заштита од несреќи, зрачење и

глобални комуникациски мрежи,
вклучувајќи Wi-Fi, интернет, интранет,

пожар, апарати за управување со монети

екстранет, телевизија, мобилна

(механизми за -) , комбинирани телевизии
и видеорекордери, компакт дискови,

комуникација, мобилнии сателитски
мрежи, компјутерски терминали,

магазини за компании преземени преку
Интернет; услуги за малопродажба, услуги

компјутери, компјутери, лаптоп и лаптоп
преносни компјутери, компјутери за

за малопродажба преку Интернет, услуги
за трговија на големо и малопродажба

играње, проводници, електрични, кутии за
микроскопски стакла; услуги за

преку директна пошта во врска со

малопродажба, услуги за трговија на мало

продажба на компјутерски апликациски
софтвер, компјутерски апликациски

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

софтвер за преносни, мобилни, рачни и
таблет уреди, компјутерски апликациски

пошта, поврзани со продажба на
контролори и тастатури за греење,

софтвер што се однесуваат на или
содржат игри, казино игри, игри со карти ,

вентилација, климатизација, осветлување
и безбедност, сметачи, носачи на
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податоци со интегрирани електронски

инструменти, сите за канцелариска

чипови, носачи на податоци со

употреба, електрични апарати за

интегрирани микропроцесорски чипови,
дигитални аудио ленти, дигитални

домаќинство, електролизатори, апарати за
електролиза за лична употреба за

разноврсни дискови, дискови и касети,
сите за видео игри, драјвери за дискови,

галванизација, електронски билтен табли,
електронски програми за компјутерски

дискови и касети, сите за видео игри,
дискови со видеоснимки, апарати за

игри и видео игри, електронски
компјутерски игри и софтвер за видео

нуркачи; услуги за малопродажба, услуги

игри, електронски игри; услуги за

за малопродажба преку Интернет, услуги
за трговија на големо и малопродажба

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

преку директна пошта во врска со
продажба на софтвер и програми за

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на табли за

компјутерски и видео игри кој може да се
презема, софтвер и програми за

електронски пораки и табли за
прикажување на електронски информации,

електронски компјутерски игри и видео

електронски публикации дистрибуирани

игри за преземање, електронски
публикации за преземање, софтвер и

преку е-пошта, кодирани картички и
магнетни енкодери, кодирани чип картички

програми за интерактивни компјутерски
игри и видео игри за преземање,

кои содржат програмирање користено за
финансиски апликации, Програми за

публикации што може да се преземат,
имено, списанија на компании што може

лојалност, програми за награди и
преференции на носителите на картички,

да се преземат преку Интернет; услуги за

продолжни кабли, продолжни кабли, кутии

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

за очила, очила; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на софтвер и

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во

програми за компјутерски игри и видео
игри на виртуелна реалност за преземање,

врска со продажба на наочари, очила,
очила за сонце, спортски очила и наочари,

чепчиња за уши, подлоги за лакти,

очила за пливање, штитови за лице,

штитови и заштитници, електричен апарат
за чистење, електричен апарат за виткање

апарати и инструменти за обработка на
факсимили, огради (електрифицирани -),

коса, електрични инсталации за
далечинско управување на индустриски

филтри за респираторни маски,
флексибилни (обликувани) навлаки за

работи, електрични пегли, електрични
кабли за напојување, електрични полирачи

контроли на електричен апарат, гуми за
капење и пливање, флуоресцентни

на чевли, електрични сетови на пареа за

екрани, рамки и леќи за очила и очила за

виткање на коса; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

сонце, рамки за очила; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

врска со продажба на електрично црево за
вакуум, електрични апарати и

пошта во врска со продажба на игри
прилагодени за употреба со телевизиски
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приемници, софтвер за игри, очила за

мобилни телефони, безжични телефони,

скијање, очила за употреба во спорт,

машини за броење и сортирање пари,

графички еквилајзери, апарати за
стилизирање коса, апарати за брановидна

апарати за следење, електрични, подлоги
за глувчиња, подлошки за глувчиња,

коса, ленти за чистење на главата,
слушалки, слушалки, шлемови (освен

заштитници за уста (штитови за непца),
mp3 плеери и преносни и рачни дигитални

шлемови за велосипедисти), држачи
прилагодени за мобилни телефони,

електронски уреди за снимање,
организирање, пренесување,

картички импрегнирани со холограм,

манипулирање и преглед на датотеки со

холограми; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

текст, податоци, аудио и видео; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

врска со продажба на програми за
интерактивни компјутерски игри и видео

пошта кои се однесуваат на продажба на
навигациски апарати за возила [борд

игри, софтвер за интерактивни

компјутери], одондогарди, канцелариски

компјутерски игри и за видео игри,
софтвер за интерактивни електронски

машини, оптички апарати и инструменти,
апарати за пејџинг, педометри, перископи,

компјутерски игри и за видео игри,
софтвер и програми за интерактивни

лични ЦД плеери , лично стерео,
телефонски апарати, телефонски навлаки

мултимедијални компјутерски игри и видео
игри, џојстици за употреба со компјутери,

[специфично прилагодени] и навлаки за
преносни и рачни дигитални електронски

џубокси, машини за караоке, подлоги за

уреди, записи со фонограф, касети и

колена, штитови и заштитници, футроли за
носење лаптоп; услуги за малопродажба,

дискови; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

услуги за трговија на мало преку Интернет,
услуги за трговија на големо и

за трговија на големо и малопродажба
преку директна пошта во врска со

малопродажба преку директна пошта во
врска со продажба на навлаки за лаптопи,

продажба на апарати и инструменти за
фотокопирање, фотографски апарати и

леќи за наочари, очила и очила за сонце,

инструменти, картички покриени со

појаси за спасување, јакни и пловки, жици
што спроведуваат светло [оптички влакна],

пластика со печатена материја [кодирани],
приклучоци, штекери и други контакти

ваги за багаж, магнетни носачи на
податоци, дискови за снимање, магнети,

[електрични врски]. , џебни калкулатори,
преносни аудио апарати и инструменти,

лупи, мерачи, мерни инструменти, ленти
за мерење, мемориски стикови, мобилни

при-пејд магнетни картички, тајмери што
може да се програмираат, уреди за

апликации со софтвер и игри за виртуелна

заштита од несреќи, заштитна облека и

реалност; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

додатоци за лична употреба; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

за трговија на големо и малопродажба
преку директна пошта во врска со

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

продажба на навлаки за мобилни
телефони, ленти за мобилни телефони,

пошта во врска со продажба на заштитна
облека за нуркање, заштитна облека за
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учесници во мото спортови [за спречување

трговија на големо и малопродажба преку

несреќи], заштитна облека, опрема за

директна пошта во врска со продажба на

глава и обувки за употреба во спортот,
заштитни очила, очила за сонце и

магнетофони, ленти, дискови и флопи
дискови, сите снимени со компјутерски

наочари, заштитни шлемови, Машини за
перфорирани картички за канцеларии,

програми, телекомуникациски апарати
(вклучително и меѓународни припејд

радио касети, радио приемници, радија,
радио часовници, рекордери, апарати за

телефонски картички и електронски
ваучери), телекомуникациски инсталации,

далечинско управување; услуги за

апарати и инструменти,

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

телекомуникациски апарати (вклучително
и меѓународни припејд телефонски

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на

картички и електронски ваучери), апарати
и инструменти за телефонска секретарка,

безбедносни одела за преживување,
сателитски навигациски апарати, сателити

телефонски апарати; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

и декодери, ваги, безбедносни кодирани

преку Интернет, услуги за трговија на

картички, полупроводници, обликувани
капаци за контроли на електричен апарат,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на телефони,

сигнални свирки, скејтборд кациги,
паметни картички, магнетни кодирани

мобилни телефони, безжични телефони,
телевизиски антени, телевизиски апарати

картички, картички за електронски носачи
на податоци, картички за полнење,

и инструменти, телевизии, телевизии за
примање на сателитско емитување, токени

банкарски картички, кредитни картички,

за активирање на електрични, електронски

дебитни картички, чип картички, картички
со складирана вредност, платежна

и телекомуникациски апарати и
инструменти, трансформатори,

картичка; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

приемници, грамофони, апарати и
инструменти за пишување, дигитални

за трговија на големо и малопродажба
преку директна пошта во врска со

уреди за складирање; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

продажба на при-пејд картички,

преку Интернет, услуги за трговија на

приклучоци, електрично загревани,
снимање на звук, звучници, гласни

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на видео

звучници, слушалки за во уво, кабли за
звучници, држачи за очила, спортски

апарати и инструменти, видео камери,
плеери за видео дискови, софтвер за

очила [очила], спортски очила, спортски
наочари, спортски кациги и визири,

видео игри, видео игри, машини за
снимање видео, компјутерски игри за

поштенска марка (апарат за проверка -),

виртуелна реалност и програми за видео

ремени и футроли за очила и очила за
сонце, ремени за очила за сонце, очила за

игри , компјутерски игри за виртуелна
реалност и софтвер за видео игри,

сонце, штитници од нагло зголемување на
волтажа, очила за пливање, касетофон;

слушалки и шлемови за виртуелна
реалност, единици за визуелен приказ,

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

машини за гласање, монитори за видео
дисплеј што се носат, апарати и
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инструменти за обработка на текст; услуги

трговија на мало преку Интернет, услуги за

за малопродажба, услуги за трговија на

трговија на големо и малопродажба преку

мало преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

директна пошта во врска со продажба на
филтри за вода за пиење, запалка за гас,

пошта во врска со продажба на хируршки,
медицински, стоматолошки и ветеринарни

светлечки стапчиња, апарати и апарати за
сушење коса, апарати за греење, шишиња

апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски

со топла вода, хидранти, ламби,
нуклеарно гориво и нуклеарен

производи, материјали за шиење,

модерирачки материјал (инсталации за

терапевтски и асистивни уреди
прилагодени за лица со попреченост,

обработка), радијатори, електрични,
фрижидери, машина за правење смог на

апарат за масажа, апарат, уред и артикли
за доенчиња, завои, ладни и топли

сцени, тоалетни школки, факели за
осветлување, ламби со ултравиолетови

пакувања за медицински цели,
стоматолошки маски за лице и

зраци, не за медицински цели, инсталации
за наводнување, автоматски; услуги за

стоматолошки ракавици; услуги за

малопродажба, услуги за трговија на мало

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на еластични

пошта во врска со продажба на возила,
апарати за движење по копно, воздух или

обвивки за екстремитети и зглобови за
медицинска употреба, маски за лице за

вода, штитници за шофершајбна за
автомобили и штитници од сонце,

медицинска употреба, штитници за слух,

организери за во автомобил, прекривки за

неопренови протези за екстремитети и
зглобови за медицинска употреба,

автомобилски седишта, електрични
возила, рачни автомобили, внатрешни

ортодонтски машини и инструменти за
стоматолошка намена, протетски

гуми (опрема за поправка на -), колички за
пазарење, санки, додатоци за возила,

инструменти за стоматолошки цели,
спортски потпори, суспензивни завои за

компоненти и делови вклучени во оваа
класа, гуми за тркала на возила [гуми],

употреба во спортот; услуги за

додатоци за гуми за тркала на возила,

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

компоненти и делови; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на апарати и

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

инсталации за осветлување, греење,
генерирање пареа, готвење, ладење,

пошта во врска со продажба на
шофершајбни, огнено оружје, муниција и

сушење, вентилација, водоснабдување,

проектили, експлозиви, огномети,

санитарни цели, апарати и инсталации за
ладење, скара (лава камења за употреба

благородни метали и нивни легури, накит,
скапоцени и полускапоцени камења,

во -), климатизиран воздух (инсталации за
-), ламби за виткање, торбички за

хоролошки и хронометриски инструменти ,
часовници со аларм, беџови од

стерилизација за еднократна употреба;
услуги за малопродажба, услуги за

благороден метал, кутии, кутии од
благороден метал, нараквици, футроли за
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часовници и рачни часовници, футроли за

пластични листови, филмови и кеси за

правење часовници, ланци од благороден

завиткување и пакување , видови на

метал, кутии за часовници, стрелки на
часовници, часовници; услуги за

печатачи, блокови за печатење, лепило за
канцелариски цели, држачи за лепливи

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

ленти [канцелариски прибор], лепила за
канцелариски материјал или за

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на манжетни,

домаќинство, агенди, албуми; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

игли за вратоврски, брошеви за

преку Интернет, услуги за трговија на

вратоврски, имитација на злато, кутии за
накит од скапоцени метали, накит и

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на модели на

имитација на накит, кутии за накит,
привезоци за клучеви, кујнски контејнери

архитекти, материјали на уметници, вреќи
[пликови, торбички] од хартија или

од благороден метал, медали, значки од
благородни метали, прстени за држење

пластика, за пакување, блок бележници,
материјал за врзување книги, книги,

свеќи од благороден метал, подвижни

списанија [периодични списанија],

делови за часовници и рачни часовници,
украси од скапоцени метали, прстени што

брошури, летоци и други печатени
публикации, брошури, календари, картички

се накит, спортски часовници, инструменти
за чување време; услуги за

изработени од пластика [освен кодирани
или магнетни], футроли за пенкала,

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

футроли за канцелариски материјал,
каталози, бројаници, компаси; услуги за

големо и малопродажба преку директна

малопродажба, услуги за трговија на мало

пошта во врска со продажба на ситни
украси, трофеи, токи на ремени, сите од

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

благороден метал или обложени со нив,
ремчиња за часовници, ремени за

пошта во врска со продажба на прецртани
слики, подлошки за белешки, дневници,

часовници, часовници, рачни часовници,
музички инструменти, музички штандови и

Фасцикли за документи [канцелариски
материјал], табли за цртање, инструменти

штандови за музички инструменти,

за цртање, гуми, програми за настани,

диригентски палки, хартија и картон,
печатени материјали, материјал за

фломастери со тенок врв, картички за
подароци , ваучери за подароци, лепак во

врзување книги, фотографии,
канцелариски материјал и канцелариски

стапче, честитки, марамчиња од хартија,
маркери, индексирани книги за евиденција

реквизити, освен мебел; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

на информации во врска со обука за
фитнес, пенкала со мастило, мастила за

преку Интернет, услуги за трговија на

пенкала; услуги за малопродажба, услуги

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на лепила за

за малопродажба преку Интернет, услуги
за трговија на големо и малопродажба

канцелариски материјал или за
домаќинство, материјали за цртање и

преку директна пошта за малопродажба до
продажба на упатства и наставни

материјали за уметници, четки за сликање,
упатства и наставни материјали,

материјали (освен апарати), етикета за
багаж изработена од кожа, списанија,
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пенкала за обележување (канцелариски

врска со продажба на материјали за

материјал), билтени, бележници, тефтери

пакување, запирање и изолација,

за белешки, официјални програми
[печатени материјали], четки за боја,

флексибилни цевки, туби и црева, не од
метал, кожа и имитации на кожа,

хартија, картон и стока направена од овие
материјали, кои не се вклучени во други

животински кожи и кожи, багаж и торби за
носење, чадори и чадори за сонце,

класи, пастели [боички], кутии за моливи,
острилки за моливи, моливи, пенкала;

стапови за одење, камшици, узди и
самарчиња, јаки, поводници и облека за

услуги за малопродажба, услуги за

животни, уметнички портфолија [кутии],

трговија на мало преку Интернет, услуги за
трговија на големо и малопродажба преку

предмети за багаж, атлетски торби,
аташеа; услуги за малопродажба, услуги

директна пошта во врска со продажба на
периодични списанија [печатени

за трговија на мало преку Интернет, услуги
за трговија на големо и малопродажба

материјали], фотографии, пластичен филм
за завиткување, пластични материјали за

преку директна пошта во врска со
продажба на носачи за бебиња и деца,

пакување (не се вклучени во други класи),

ранци, багаж, торби, торби за додатоци за

постери, печатени агенди, печатени
материјали, печатени публикации,

патувања, чанти за плажа, торби за
ремени, ремени, ремени изработени од

печатени билети, видови на принтови,
блокови за печатење, отстранливи

имитација на кожа, ремени изработени од
кожа, новчаници на преклопување, торби

самолепливи белешки, тетоважи што
може да се отстранат, линијари, торби за

за чевли, актовки, футроли за деловни
картички, торби за кампување, бастуни,

пазарење од пластика (што се носат),

кутии за картички, држачи за картички,

програми за сувенири, печати [жигови,
отпечатоци], хевталици; услуги за

држачи за чекови, рачен багаж, футроли,
футроли за мобилни телефони; услуги за

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, трговија на големо и

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на муниција

малопродажба преку директна пошта
малопродажни услуги во врска со

за хевталици, канцелариски материјал,

продажба на кутии, пликоа - ташни,

матрици, марамчиња, машини за
пишување и канцелариски реквизити

козметички торби, футроли за кредитни
картички, држачи за кредитни картички,

(освен мебел), ѕидни графикони за
употреба како дневници, ѕидни графикони

торби за пелени, кутии за документи,
торбици, вечерни ташни, прицврстувачи и

за употреба како дневници, бели плочи,
необработена и полу-преработена гума,

ремени од кожа, торба со конструкции во
вид на ранец за носење бебиња, рамки за

гутаперка, гума, азбест, мика и замени за

чанти, рамки за чадори, торби за облека,

сите овие материјали, пластика и смоли во
екструдирана форма за употреба во

чадори за седишта за голф, голф чадори,
торби за теретана, чанти, ремени, торби за

производството; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

преку рамо; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во
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врска со продажба на кожи, торбички за

малопродажба, услуги за трговија на мало

колкови, патнички торби, прекривки за

преку Интернет, услуги за трговија на

коњи, прибор за коњи, прибор за коњи и
коњички производи, кутии за клучеви,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на

привезоци за клучеви изработени од кожа
кои вклучуваат прстени за клучеви,

материјали, не од метал, за градење и
конструкција, крути цевки, не од метал, за

привезоци за клучеви направени од кожа
кои вклучуваат прстени за клучеви, држачи

градење, асфалт, смола, катран и
битумен, преносни згради , не од метал,

за клучеви, торбички за клучеви, ранци,

споменици, не од метал, мебел, огледала,

врвки (кожа -), ремени (кожа -), кожни
производи, вклучувајќи прибор за коњи и

рамки за слики, контејнери, не од метал,
за складирање или транспорт,

коњски производи, кожни портфолија
[корици], багаж, ознаки за багаж; услуги за

необработена или полуработена коска,
рог, коска од кит или бисерна школка;

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

големо и малопродажба преку директна

трговија на големо и малопродажба преку

пошта во врска со продажба на ремени за
багаж, торби за преноќување, багаж за

директна пошта во врска со продажба на
школки, морска пена, жолт килибар,

преноќување, торби за на велосипед,
чадори за сонце, џепни книги, џепни

постелнина [освен линена], кревети за
домашни миленици, нараквици

паричници, портфолија, торбички, чанти,
чанти, торби за снимање, седла за јавање,

(идентификација), не од метал, за
болнички цели, кабли или цевки од

седла за јавање, ранци, самарчиња,

пластика, мебел за кампување., закачалки

училишни торби, училишни чанти, ранци
на ученици, торби за чевли, торби за

за облека, прстени за завеси;, украси од
пластика за прехранбени производи, табли

купување, колички за купување [торби за
купување на тркала), торби за рамо, кожи

за изложување, душеци за кампување од
пена, додатоци за мебел, не од метал;

и кожи, спортски торби, спортски ташни;
услуги за малопродажба, услуги за

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

трговија на мало преку Интернет, услуги за

трговија на големо и малопродажба преку

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

директна пошта во врска со продажба на
плетени корпи [корпи], перници на

каиши за лизгалки, куфери, тоалетни
торби, платнени торби за пазарување,

надувување [освен за медицинска
употреба] за поставување околу вратот,

патни торби, патнички куфери, големи
куфери за патување, големи куфери,

кукли, перници, вреќа за спиење, прибор
за домаќинство или кујна и контејнери,

седишта со чадори, чадори, торби што се

садови за готвење и сервиси за јадење,

носат на половина, бубрежиња, торбички
што се носат на половина, торбички за

освен виљушки, ножеви и лажици, чешли и
сунѓери, четки, освен четки за бои,

бубрежиња, стапови за одење, паричници,
паричници за прицврстување на ремените,

материјали за правење четки, производи
за чистење; услуги за малопродажба,

камшици, графикони за употреба како
дневници, бели табли; услуги за

услуги за трговија на мало преку Интернет,
услуги за трговија на големо и
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малопродажба преку директна пошта во

и садови за пиење, чајници, кујнски и

врска со продажба на необработено или

прибор за домаќинство и контејнери, кутии

полуобработено стакло, освен градежно
стакло, стакларија, порцелан и глинени

за храна; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

садови, корпи за домашна употреба, чаши
за пиво, чинии и садови, производи за

за трговија на големо и малопродажба
преку директна пошта во врска со

четки , горилници, држачи за свеќи,
прстени за држење свеќи од благороден

продажба на минијатурни фигури, миксери
[неелектрични] за мешање пијалаци,

метал, свеќници од благороден метал,

миксери, рачни [коктел-шејкери], чаши,

украси од порцелан, инструменти за
чистење [рачно управувани], коктел-

неелектрични инструменти и материјали,
сите за чистење, украси, корпи за излети

шејкери, ѓезвиња за кафе неелектрични,
контејнери за домаќинство; услуги за

(опремени -), вклучувајќи садови, чинии,
порцелански садови, сламки за пиење кои

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

коже да се користат повеќе пати, сламки
кои може да се користат повеќе пати,

големо и малопродажба преку директна

тацни од благороден метал, шишиња -

пошта во врска со продажба на контејнери
за домаќинства, сите од благороден

шејкери, спортски шишиња, челична
волна, контејнери за чување храна ; услуги

метал, контејнери за храна, контејнери за
употреба во домаќинството за

за малопродажба, услуги за трговија на
мало преку Интернет, услуги за трговија на

складирање, садови за готвење, ладни
вреќи, ладни вреќи за мамци за риболов,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на садови за

козметички прибор, чаши, украсни

складирање за домаќинство, сламки,

производи изработени од стакло, украсен
порцелан, сервиси од порцелан, глинени

резервоари, термоизолирани кеси за
употреба во домаќинството или во кујна

садови или порцелан, шишиња за
пијалаци, сламки за пиење, садови за

при транспорт и складирање на храна и
пијалаци, термоизолирани садови за

пиење, фигурини, рамни железни
штандови, саксии за цвеќе, шишиња за

храна, термички изолирани матарки за
употреба во домаќинството, четки за заби,

вода што можат да се преклопат; услуги за

чепкалки за заби, послужавници за

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

домашна употреба, кутии за ситници,
вазни и урни, шишиња за вода, канти за

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на апарати за

наводнување, градинарски производи,
уметнички дела; услуги за малопродажба,

екстракција на овошни сокови (рачно
управувани), артикли за поклони и

услуги за трговија на мало преку Интернет,
услуги за трговија на големо и

уметнички дела, сите изработени од

малопродажба преку директна пошта во

порцеланска коска, порцелански кристал,
глинени садови, стакло, порцелан или

врска со продажба на јажиња и жици,
мрежи, шатори и церади, настрешници на

керамика, стакло, необработени или
полуобработени [освен градежно стакло],

текстилни или синтетички материјали,
едра, вреќи за транспорт и складирање на

домаќински или кујнски прибор и садови,
кофи за мраз, стапици за инсекти, бокали

материјали на големо, обложување ,
материјали за амортизација и полнење,
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освен хартија, картон, гума или пластика,

на маса, крпи за чај, текстилна драперија

непогодни облоги, сурови влакнести

за завеси, текстилни производи, текстилни

текстилни материјали и нивни замени,
восочна ткаенина, навлаки за камуфлажа;

материјали, текстил за правење производи
од облека, крпи, крпи од текстил,

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

прекривки за патување, прекривки за
патување [прекривки за скут], ткаенини за

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

тапацир, ѕидни закачки од текстил,
ракавици за перење, лента од бело

предива и конци, за текстилна употреба,

платно; услуги за малопродажба, услуги за

памучен конец и предиво, конец и предиво
за шиење, свилен конец и предиво, волнен

трговија на мало преку Интернет, услуги за
трговија на големо и малопродажба преку

конец и предиво, памучен конец, свила и
волна, текстил и замени за текстил,

директна пошта во врска со продажба на
облека, обувки, производи што се носат на

постелнина за домаќинство, завеси од
текстил или пластика, транспаренти,

глава, јакни во вид на дуксер, траки за на
рака [облека], балаклави, ремени [облека]

ткаенини за бања, навлаки за кревети и

ремени изработени од имитација на кожа.,

маси, чаршафи за кревет, покривки за
кревет, постелнини за кревет, навлаки за

ремени изработени од кожа , чизми,
фантомки, капи (за туширање -), капи

кревети, ролетни, подметки за чаши,
навлаки (обликувани навлаки за тоалетни

[облека за на глава], елеци за тренинг,
палта, фустани, облека за вежбање,

капаци -) од ткаенина; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

модна облека, рибарски јакни, чизми и
елеци, наметки за риболов, копачки,

преку Интернет, услуги за трговија на

фудбалски дресови, гамаши, ракавици,

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на навлаки за

капи , хулахопки; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

перници, врвки за завеси, завеси, навлаки
за перничиња, навлаки за јоргани, јоргани,

услуги за трговија на големо и
малопродажба преку директна пошта во

јоргани од гускини перја, крпи за лице,
фланели, покривки за мебел, марамчиња,

врска со продажба на јакни, фармерки,
облека за одмор, лежерна облека, лесна

кујнски крпи, ткаенини за постелнина и

облека, мантии, вратоврски, заштитна

тапацир, марабути [платно], салфетки,
неткаени текстилни ткаенини, навлаки за

облека за сурфање, пуловери, реплики на
фудбалски униформи, заштитна облека,

перници, покривки за перници, печатарски
платна од текстил, навлаки за ќебиња,

ракавици, производи што се носат на
глава и обувки (освен за заштита од

ќебиња, килими, чаршафи; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

несреќи или повреди), комбинезони за
скијање, Платнени широки појаси, шалови,

преку Интернет, услуги за трговија на

кошули, чевли, скијачка облека, маски за

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на завеси за

спиење, облека за спиење, кецели,
чорапи; услуги за малопродажба, услуги за

туширање, платно, вреќи за спиење,
чаршафи за на маса, прекривки за на

трговија на мало преку Интернет, услуги за
трговија на големо и малопродажба преку

маса, навлаки за на маса, постелнина за
маса, простирки за на маса, салфетки за

директна пошта во врска со продажба на
спортски производи (облека) за коњичка
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употреба, спортски производи [облека] за

тапети, патосници за во автомобил,

коњичка употреба, спортска облека,

душеци, вештачки подлоги, ѕидни и

спортска облека, спортски производи што
се носат на глава (освен шлемови) ,

тавански прекривки, простирки за јога,
игри, играчки и предмети за играње,

спортски чевли, чевли за одење, спортски
униформи, спортска облека, клинови за

апарати за видео игри, гимнастички и
спортски производи, украси за

копачки [чевли], шорцеви за сурфање,
облека за пливање, термална облека,

новогодишни елки, апарати за бокс,
апарати за играње игри со вештини,

патики, панталони, маици, долна облека;

апарати за играње спортови, апарати за

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

скијање; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

за трговија на големо и малопродажба
преку директна пошта во врска со

елеци, чевли за пешачење, водоотпорна и
непропустлива облека, водоотпорна

продажба на апарати за употреба во
фудбалски игри, средства за стрелаштво,

облека, непропустлива облека, одела за

вештачки новогодишни елки и постоље за

пливање, Средновековни женски шамии за
на глава, нараквици [облека], тантела,

новогодишни елки, табла (игра), торби
прилагодени за носење спортски артикли,

плетено и везови , Ленти [позамантерија] и
панделки, копчиња, куки и окца, топуски и

торби специјално дизајнирани за скијачки
и даски за сурфање, торби специјално

игли, вештачки цвеќиња, украси за коса,
лажна коса, кутии за игли, брошови

прилагодени за спортска опрема, балони,
топки, топки што се спортски производи,

(додатоци за облека), токи (додатоци за

топки за игри; услуги за малопродажба,

облека); услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

услуги за трговија на мало преку Интернет,
трговија на големо и малопродажба со

за трговија на големо и малопродажба
преку директна пошта во врска со

малопродажба преку директна пошта кои
се однесуваат на продажба на топки за

продажба на прицврстувачи за облека,
прицврстувачи за коса, украси за коса,

употреба во спортови, топки вклучувајќи
тениски топчиња, тениски рекети, сквош

ленти за коса, игли за плетење,

рекети и сродна стока и додатоци од оваа

перничиња за топуски и игли, Значки за
украсна бижутерија, врвки за чевли,

класа, маски за бејзбол, реквизити за
мажуретки, палки, палки за спорт, палки за

натпреварувачки броеви, патенти,
додатоци за облека, производи за шиење

спортови, друштвени игри, заштитници за
тело, апарати за бодибилдинг, апарати за

и украсни текстилни производи, теписи,
килими, подлоги и рогозини, линолеум и

бодибилдинг спортски производи за
употреба во игри со ракет; услуги за

други материјали за покривање на

малопродажба, услуги за трговија на мало

постојните подови; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

пошта во врска со продажба на апарати за
бодибилдинг / апарати за тренирање на

пошта во врска со продажба на ѕидни
завеси, не од текстил, имитација на трева,

тело / апарати за рехабилитација (тело -),
заштитници за гради, маскирни екрани
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[спортски артикли], игри со карти, кутии

спортски костуми], предмети на

прилагодени за носење спортски апарати,

надувување во вид на фудбалски топки,

дама, шах, новогодишни украси, постоље
за новогодишни елки, новогодишни елки

рагби топки, кошарски топки, одбојкарски
топки, топки на надувување за спорт,

од синтетички материјал, опрема за игри
со парички, компјутерски игри, конфети;

ролерки, сложувалки, калеидоскопи,
штитници за колена [спортски артикли];

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, услуги за

трговија на големо и малопродажба преку

трговија на големо и малопродажба преку

директна пошта во врска со продажба на
крикет торби, подлоги за пикадо, пикадо,

директна пошта во врска со продажба на
заштитници за колена прилагодени за

штитници за лактите (спортски артикли),
електронски игри, опрема за вежбање,

употреба додека се спортува, заштитници
за колена за употреба при учество во

апарати за возење на терен, рибни куки,
апарати за риболов и артикли, опрема за

спорт, заштитници за нозе прилагодени за
спортување, заштитници за нозе

риболов, штитници за тупаници [спортски

прилагодени за спортување , подлоги за

артикли], опрема за фитнес, машини за
фитнес вежби, фудбалски ракавици,

костобрани [спортски артикли], воени
фигурини [играчки], Ефтини играчки,

голови за рагби или фудбал, чипови за
игри, игри; услуги за малопродажба,

Ефтини играчки за забави, игранки, базени
за веслање, капи за забави од хартија,

услуги за трговија на мало преку Интернет,
услуги за трговија на големо и

делови и додатоци за апарати за скијање;
услуги за малопродажба, услуги за

малопродажба преку директна пошта во

трговија на мало преку Интернет, услуги за

врска со продажба на игри прилагодени за
употреба со телевизиски приемници,

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

апарати за игри, игри во врска со игри со
вештини, игри во врска со спорт, ракавици

делови и прибор за игри и играчки, делови
и прибор за горенаведената стока.,

за спортски цели [специјално прилагодени
за] , мрежи за гол, стативи за гол, торби за

физички вежби (машини за -), пластични
траки, шатори за играње, опрема за

голф, со или без тркала, подлоги за голф,

игралишта, карти за играње, играчки,

гимнастички и спортски производи и
апарати, направи за вежбање на раце,

ролерки, едрилици, картички што се
гребат за играње лотарија, костобрани за

направи за вежбање на раце [освен за
терапевтска употреба]; услуги за

спортска употреба, подлоги за костобрани
[спортски написи], скејтборди, даски за

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

сурфање, даска за скијање, скии, лизгалки;
услуги за малопродажба, услуги за

големо и малопродажба преку директна

трговија на мало преку Интернет, услуги за

пошта во врска со продажба на рачни
електронски игри, заштитни средства за

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

раце прилагодени за спортска употреба,
рачни и преносни уреди за игри, -

игри со вештини, чипови за игри со
вештини, опрема за игри со вештини,

заштитници за колкови специјално
направени за спортување [делови од

топчиња и стапови за снукер, маси за
снукер, мрежи за фудбалски голови , меки
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играчки, сувенири, спортски артикли ;

услуги за трговија на големо и

услуги за малопродажба, услуги за

малопродажба преку директна пошта во

трговија на мало преку Интернет, услуги за
трговија на големо и малопродажба преку

врска со продажба на ленти кои
апсорбираат пот за рекети, базени

директна пошта во врска со продажба на
спортски производи за употреба во бокс,

[играчки], тениски мрежи и столпчиња,
термички торби за тенис, играчки

гимнастика, атлетика во затворено и на
отворено, и за употреба во играње игри на

велосипеди , светлечки стапчиња за
играње, играчки минијатурни фигурини,

бадминтон, сквош, хокеј, хокеј на мраз,

вештачки новогодишни елки и постоља за

рагби, лакрос, фајвс, пинг-понг, нетбол,
боулс, тенис на тревник, крикет, крокет,

новогодишни елки, играчки камиони ,
играчки и игри, апарати за обука за

часовник голф -вид на голф игра, голф,
фрлање на прстени на стапче, диск голф

употреба во врска со фудбал, свирчиња,
заштитници за зглобови за спортска

путинг (discs and golf putting), ватерполо,
куглање, одбојка, спортови слични на

употреба; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет, услуги

хокеј, спортови, кои вклучуваат употреба

за трговија на големо и малопродажба

на топка; услуги за малопродажба, услуги
за трговија на мало преку Интернет,

преку директна пошта во врска со
продажба на месо, риба, живина и дивеч,

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта малопродажба во врска со

екстракти од месо, зачувани, замрзнати,
суви и варени овошја и зеленчуци, желеа,

продажба на стапови за голф и поло,
спортски артикли за употреба при играње

џемови, компоти, јајца, млеко , сирење,
путер, јогурт и други млечни производи,

рагби [освен облека или производи за

масла и маснотии за храна, чипс од

заштитни цели] рагби или фудбалски
голови, спортски артикли за употреба во

компири, подготвени оброци, протеински
препарати во форма на барови за

игри со рекет, спортски производи за
носење прилагодени за употреба во

консумирање од страна на луѓето, закуски
[прехранбени производи]; услуги за

специфични спортови; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

малопродажба, услуги за трговија на мало
преку Интернет, услуги за трговија на

преку Интернет, услуги за трговија на

големо и малопродажба преку директна

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на спортски

пошта во врска со продажба на кафе, чај,
какао и вештачко кафе, ориз, тестенини и

артикли, вклучувајќи артикли и додатоци
за игри како тенис, скваш, пинг-понг,

нудли, тапиока и саго, брашно и препарати
направени од житарици, леб, колачи и

софтбол, голф, бадминтон, одбојка,
кошарка, бејзбол, хокеј на мраз и хокеј,

слатки , чоколадо, сладолед, сорбети и
други мразови за јадење, шеќер, мед,

спортски торби, спортска опрема и

меласа, квасец, прашок за пециво, сол,

додатоци, спортски ракавици, стационарни
велосипеди за вежбање, заштитници на

Мирудија, зачини, зачувани билки, оцет,
сосови и други зачини, мраз (замрзната

стомакот [прилагодени за употреба во
одреден спорт], жични материјали за

вода); услуги за малопродажба, услуги за
трговија на мало преку Интернет, трговија

спортски рекети; услуги за малопродажба,
услуги за трговија на мало преку Интернет,

на големо и малопродажба преку
малопродажба преку директна пошта во
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врска со продажба на пијалаци направени

необработени житарки и семиња, свежо

од житарки, бисквити, леб, пециво и

овошје и зеленчук, свежи билки, природни

слатки, колачи, житни препарати, пијалаци
врз основа на чоколадо, чоколадни

растенија и цвеќиња , луковици, садници и
семиња за садење, живи животни,

пијалаци со млеко, пијалаци базирани на
кафе, пијалаци од кафе со млеко, ароми

прехранбени производи и пијалаци за
животни, слад, пива, безалкохолни

на кафе, слатки за украсување
новогодишни елки, колачиња, деривати на

пијалаци, минерални и газирани води,
овошни пијалаци и овошни сокови; услуги

пченкарен скроб во форма на прав за

за малопродажба, услуги за трговија на

правење пијалаци, украси за торти што се
јадат; услуги за малопродажба, услуги за

мало преку Интернет, услуги за трговија на
големо и малопродажба преку директна

трговија на мало преку Интернет, услуги за
трговија на големо и малопродажба преку

пошта во врска со продажба на сирупи и
други безалкохолни препарати за правење

директна пошта во врска со продажба на
мразови за јадење, енергетски барови.,

пијалаци, пива, пијалаци за употреба како
помошни средства за слабеење [не за

ароми [освен есенцијални масла] за

медицински цели]., ликери, енергетски

пијалаци, фондани, ледени шербети,
ледени сорбети, мразови, инстант прашок

пијалаци, енергетски пијалаци кои содржат
кофеин, енергетски пијалаци за луѓе од

за правење на пијалаци со вкус, кечап,
пити со месо, сенф, не медицински

спортот и спортисти, газирани пијалаци со
вкус, овошни пијалаци и овошни сокови,

адитиви за пијалаци: газирани пијалаци со
база на кафе, какао или чоколадо,

изотонични пијалаци [не за медицински
цели]; услуги за малопродажба, услуги за

паштети [слатки], пити, пици, пуканки,

трговија на мало преку Интернет, услуги за

прашок за правење на пијалаци; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

трговија на големо и малопродажба преку
директна пошта во врска со продажба на

преку Интернет, трговија на големо и
малопродажба во врска со продажба на

минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, препарати за

препарати за употреба како диететски
адитиви за консумирање од страна на

правење безалкохолни пијалаци, селцери
[пијалаци], шанди, сорбети [пијалаци],

спортски лица, препарати направени од

спортски пијалаци, сирупи и други

житарици за храна, протеински барови од
житарки, протеински барови за јадење,

препарати за правење пијалаци, тисани
[немедицински пијалаци и други освен врз

пудинзи, сендвичи , сосови, снек барови
(прехранбени производи), закуски,

основа на чај], вода, алкохолни пијалаци,
освен пива, алкохолни препарати за

тартови, пијалаци врз основа на чај, чај
пијалаци, вафли, белила (не млечни) за

правење пијалаци; услуги за
малопродажба, услуги за трговија на мало

пијалаци; услуги за малопродажба, услуги

преку Интернет, услуги за трговија на

за трговија на мало преку Интернет, услуги
за трговија на големо и малопродажба

големо и малопродажба преку директна
пошта во врска со продажба на тутун и

преку директна пошта во врска со
продажба на сурови и необработени

замени за тутун, цигари и пури,
електронски цигари и орални испарувачи

земјоделски, аквакултурни, градинарски и
шумарски производи, сурови и

за пушачи, производи за пушачи, кибрит;
информации, советодавни и консултантски
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услуги во врска со претходното

кл. 3 памук за козметички цели; памук во
форма на марамчиња за козметичка

(210) TM 2020/1063

употреба; стапчиња обложени со памук
натопени со препарати за отстранување

(220) 03/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) U&P PTE. LTD. 2 BANYAN PLACE,

на шминка
кл. 5 биоциди; антисептици; антисептички

JURONG ISLAND, SINGAPORE 627700,
SG

памук; асептичен памук; памук за
фармацевтски цели; памук за медицински

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

цели; апсорбирачки вати за медицинска

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

употреба; антисептици; импрегнирани
антисептички марамчиња; антисептички
средства за чистење; дезинфекциски
средства и антисептици; антисептици со
профилактичко дејство; антибактериски
дезинфекциски гелови за кожа на база на

(531) 01.01.03;27.05.10;27.05.11

алкохол; антисептички спрејови во форма

(551) индивидуална
(510, 511)

на аеросол за употреба на кожа
кл. 10 хируршки маски; хируршки маски за

кл. 4 индустриски масла, индустриски
масти, средства за подмачкување, масла,

дишење; хируршки маски со висока
филтрација; маски за лице за хируршка

горива, горива за бродови

употреба; маски за лице за хируршка
употреба за антибактериска заштита;

(210) TM 2020/1064

заштитни маски за дишење за хируршка

(220) 04/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) MEGA DISPOSABLES S.A. of 148

примена; заштитни маски за употреба од
страна на хирурзи при оперативни зафати;

Dekelias street, 13678 Aharnes, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

заштитни маски за дишење за хируршка
намена изработени од неткаен материјал;

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

санитарни маски за медицинска употреба;
маски за лице за медицинска употреба;
заштитни маски за медицинска употреба;
респираторни маски за медицинска
употреба; заштитни маски за лице за
медицинска употреба; заштитни маски за
нос за медицинска употреба; заштитни
маски за уста за медицинска употреба;
маски за лице за медицинска употреба за
антибактериска заштита; медицински
маски; заштитни маски за употреба од
страна на лица кои работат во

(591) сино-зелена

медицината; заштитни маски за дишење
за медицинска примена изработени од

(531) 06.01.04;27.05.05
(551) индивидуална
(510, 511)

неткаен материјал
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(210) TM 2020/1065

ефикасност;изнајмување автомати [за

(220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021
(731) Туда Уран ул. Кузман Шапкарев бр.
12, Струга, MK

цигари или пијалаци];изнајмување

(540)

рекламирање преку
медиумите;изнајмување канцелариски

билборди [паноа за
рекламирање];изнајмување време за

TUDA

машини и опрема *;изнајмување машини
за фотокопирање;изнајмување рекламен

(551) индивидуална
(510, 511)

материјал;изнајмување рекламен

кл. 35 агенции за вработување;агенции за
рекламирање;агенции за увоз и

простор;изнајмување штандови за
продажба;изработка на изводи од

извоз;административна обработка на

сметки;испитување на јавното
мислење;книговодство;комерцијална

нарачки за купување;ажурирање и
одржување информации во

администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други лица;комерцијални

регистри;ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на

информации и советување на

податоци;ажурирање на рекламниот
материјал;анализа на цените;ангажирање

потрошувачите [советувалиште за
потрошувачи];комерцијално-

манекени за рекламирање или

информативни агенции;компјутерско
рекламирање преку интернет;консултации

промовирање на производи;ангажирање
надворешни фирми за административно

за раководење со персонал;консултации
за стратегија на комуникации во односи со

управување со
компании;аукционерство;аутсорсинг услуги

јавноста;консултации за стратегија на

[поддршка на бизниси];барање
спонзорства;бизнис информации;бизнис

комуникации во рекламирање;лепење
плакати;малопродажба и големопродажба

испитување;бизнис истражување;бизнис

на фармацевтски, ветеринарни и
хигиенски препарати и медицински

менаџмент кај уметничките
професии;бизнис менаџмент на

материјал;маркетинг;маркетинг
истражување;маркетинг

хотели;бизнис пребарување;бизнис
проценки;бизниси (услуги за

студии;обезбедување деловни

преместување на бизнисите);вработување
персонал;дактилографски услуги;деловно

информации преку вебстраница;обезбедување комерцијални и

управување за независни вршители на

деловни контакт информации;
обезбедување онлајн пазар за купувачи и

услуги;деловно управување на
спортисти;деловно управување со

продавачи на стоки и услуги;обработка на
текстови; објавување рекламни

програми за рефундирање за
други;дизајнирање рекламен

текстови;огласување со плаќање по клик;

материјал;директно рекламирање преку
пошта;дистрибуција на

одговор (телефонски одговор за
претплатниците што не се достапни;

примероци;договарање претплата на

односи со јавноста; оптимизација за
пребарувачи; оптимизација на сообраќајот

весници за трети лица;договарање
претплати за телекомуникациски услуги за

на интернет страници; организирање
изложби за комерцијални или рекламни

трети лица;економско
прогнозирање;експерти за
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цели; организирање модни ревии за

советување за организирање на

промотивни цели; организирањетрговски

работењето; составување пописи на

саеми за комерцијални или рекламни
цели; пишување лични биографии за

информации за комерцијални или
рекламни цели; стенографски услуги;

други;
пишување рекламни текстови;

телевизиско рекламирање; умножување
документи; уредување излози; услуги за

подготвување платни списоци;
подготовување даночни уплати; помош во

дизајн на страници, за рекламни цели;
услуги за набавки за трети лица [купување

водењето бизнис;помош за комерцијално

производи и услуги за други фирми];

или индустриско управување;пребарување
податоци во компјутерски датотеки за

услуги за посредување во трговија;
услуги за пријавување данок;услуги за

трети лица; преговарање и склучување
трговски трансакции за трети лица;

следење на печатените вести;
услуги за телемаркетинг;услуги за

преговори за бизнис контакти со
други;презентација на стоки преку

управување со деловни проекти за
градежни проекти;услуги на деловно

комуникациски медиуми, за

посредување за поврзување на

малопродажба; преписи; претставување
на производите; продукција на програми за

потенцијални приватни; инвеститори со
претприемачи кои бараат средства;

телевизиска продажба;
производство на рекламни

фактурирање; фотокопирање;

филмови;промовирање на продажбата за
трети лица;

кл. 36 агенции за наплаќање
долгови;агенции за недвижности;агднции

професионално бизнис консултирање;

за станови;агенции за

психолошко тестирање за селекција на
персонал; раководење со датотеки

кредити;анализирање (финансиско
анализирање);банкарски служби за

(компјутеризирано раководење со
датотеки);
раководење (советодавни

дебитни картички;банкарски трансакции од
дома;банкарство;брокерство

услуги за бизнис раководење); ревизија;
регистрација на писмена комуникација и

*;верификација на
чекови;гаранции;давање заеми врз основа

податоци; рекламирање;рекламирање

на хипотеки;депонирање

преку пошта;
рекламирање преку радио;рекламни

скапоцености;доверителство;заеднички
фондови;заеми;здравствено

огласи (ширење на рекламните огласи);

осигурување;известување за цени на
хартии од вредност;издавање вредносни

секретарски услуги; систематизација на
информации во компјутерски бази на

купони;издавање кредитни
картички;издавање патнички

податоци; служби за споредување на

чекови;изнајмување заеднички канцеларии

цените; собирање информации во
компјутерските бази на податоци;

за работење;изнајмување канцеларии
[недвижности];изнајмување

собирање статистички податоци;
советување за бизнис работење и

станови;инвестирање средства;капитални
инвестиции;кредити со отплата на

организација; советување за бизнис
работење;

рати;кредитирање со заложно
обезбедување;купување на кредит;лизинг
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на недвижности;лизинг на

орган];финансиска процена на

фарми;наплаќање кирија;нумизматичка

волна;финансиска процена на несечени

проценка;обезбедување финансиски
информации преку интернет;организирање

дрва; финансиски информации;
финансиски проценки

на финансирањето за градежни
проекти;организирање

[осигурување, ба;нкарство,
недвижнини];финансиски услуги;

наплаќање;осигурителни
информации;осигурување;осигурување на

финансиско спонзорирање;финансиско
управување; финансиско управување со

живот;осигурување од

исплатата на надомести за

несреќи;осигурување од
пожар;позајмување врз основа на

други;фискално проценување;
царина; штедилници

залог;поморско
осигурување;порамнување,

кл. 37 антикорозивно
заштитување;асфалтирање;балансирање

финансиско;посредници за
недвижности;посредување за хартии од

гуми;бензиски станици за возила [полнење
гориво и одржување];вулканизирање гуми

вредност;посредување при

[поправање];градење бродови;градење

осигурување;пренесување средства
(електронско пренесување

заштитни ѕидови на пристаништа;градење
и поправање складишта;градење под

средства);прибирање добротворни
средства;проценка за надоместок на

вода;градење пристаништа;градење
фабрики;дезинфицирање;дератизација;ду

штета [финансиска
проценка];проценување

пчење нафтени или гасни
дупки;занитнување;заштитување од

антиквитети;проценување

'рѓосување на возила;изградба *;изградба

накит;проценување недвижен
имот;проценување поштенски

и одржување цевководи;изградба на
штандови и продавници;изнајмување

марки;проценување уметнички
дела;разменување пари;служби за

багери;изнајмување
булдожери;изнајмување кранови

кредитни картички;советување во врска со
остварување;советување во врска со

[градежна опрема];изнајмување машини за
миење садови;изнајмување машини за

финансии;статистички услуги;тргвоја за

перење облека;изнајмување машини за

акции и обврзници;управување со емисии
на јаглерод;управување со недвижни

сушење садови;изнајмување машини за
чистење улици;изнајмување одводни

имоти;управување со станбени
згради;услуги за берзанско

пумпи;изнајмување опрема за
градење;изолирање градби;изолирање

посредување;услуги за ликвидирање
претпријатија, финансиски работи;услуги

градежни работи;инсталирање и
поправање телефони;информации за

за плаќање пензија;услуги за советување

поправки информирање за

во врска со задолжување;услуги на
фондови за помош за позајмување;услуги

градби;ископување
руда;калаисување;компјутерски хардвер

поврзани со индивидуални сефови во
банки; факторинг [администрирање на

(инсталирање, одржување и поправање на
компјутерски хардвер);консултации за

побарувачката на една организација со
посредство на надворешен

градење;копање бунари;лакирање лепење
тапети;малтерисување;машини за
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чистење (изнајмување машини за

облека;поправање пумпи;поправање

чистење);менување гуми;миење;миење

сигурносни брави;поправање тапациран

возила;молерисување, внатрешност и
надворешност;монтирање врати и

мебел;поправање фотографски
апарати;поправање чадори;поправање

прозорци;монтирање и поправање
алармни уреди;монтирање и поправање

чадори за сонце;поправање
часовници;поправање чевли;поправка на

апарати за мрзнење;монтирање и
поправање апарати за греење;монтирање

електрични водови;поставување асфалтна
површина на патишта;поставување

и поправање електрични

водоводни инсталации;поставување

апарати;монтирање и поправање клима
уреди;монтирање и поправање

скелиња;реставрација на музички
инструменти;реставрација на уметнички

лифтови;монтирање и поправање
печки;монтирање и поправање

дела;рушење градби;светнување со
пемза;ставање покриви на

пламеници;монтирање и поправање
противпожарни аларми;монтирање и

објекти;стерилизација на медицински
инструменти;столарски

поправање уреди за

услуги;тапацирање;уништување штетници,

наводнување;Монтирање кујнска
опрема;Монтирање, одржување и

освен за земјоделство, аквакултура,
хортикултура и шумарство;услуги за

поправка на машини;Мсштирање.
рдржување и поправка на канцелариски

контрола на штетници, освен за
земјоделство, аквакултура, хортикултура и

машини и опрема;надзор на градежни
работи;Натписи (бојосување или поправка

шумарство;услуги за произведување
вештачки снег;услуги на хидраулично

натписи);обновување машини што се

фрактурирање;услуги поврзани со

амортизирани или делумно
уништени;обновување мебел;обновување

каменолом;хемиско чистење; чистење
возила;

мотори што се амортизирани или делумно
уништени;обновување облека;одржување

чистење градби [внатрешност];чистење
градби [надворешни површини];чистење и

базени;одржување возила;одржување и
поправање авиони;одржување и

полирање со песочен млаз; чистење и
поправање бојлери; чистење облека;

поправање каси;одржување и поправање

чистење оџаци; чистење платна; чистење

трезори;одржување и поправка на моторни
возила;одржување крзна, чистење и

прозорци; чистење улици;
ѕидарски услуги; ѕидање

поправање;одржување мебел;одржување
на кожа, чистење и поправка;острење

кл. 38 безжично емитување; електронска
пошта; емитување кабелска телевизија;

ножеви;отстранување пречки кај
електрични апарати;пеглање

емитување радио програми; емитување
телевизиски програми; изнајмување

облека;пеглање платна;перење

апарати за испраќање пораки;

алишта;перење ленено платно;подводни
поправања;подмачкување

изнајмување време за пристап на
глобалната компјутерска мрежа;

возила;полирање возила;полнење
акумулатори за возила;полнење тонери за

изнајмување модеми; изнајмување
телекомуникациска опрема; изнајмување

печатачи;поправање возила;поправање и
одржување кино проектори;поправање

телефакс апарати; изнајмување телефони;
информации од областа на
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телекомуникациите; испраќање пораки;

автомобили; изнајмување автомобили за

комуникации со телефон; комуникација со

трки; изнајмување багажници за возила

мобилни телефони; комуникација со
помош на компјутерски терминали;

што се монтираат на кров; изнајмување
бродови; изнајмување возила;

комуникација со помош на мрежи со
оптички кабли; комуникација со телеграми;

изнајмување гаражи; изнајмување
електрични ладилници за вино;

обезбедување интернет соби за разговор;
обезбедување кориснички пристап на

изнајмување замрзнувачи; изнајмување
инвалидски колички; изнајмување

глобалната компјутерска мрежа

камиони; изнајмување контејнери за

[провајдери на услуги]; обезбедување
пристап до бази на податоци;

складирање; изнајмување костуми за
нуркање;

обезбедување телекомуникациски врски
на глобалната компјутерска мрежа;

изнајмување коњи; изнајмување
ладилници;изнајмување магацини;

обезбедување телекомуникациски канали
за телевизиско купување [телешопинг];

изнајмување места за паркирање;
изнајмување на мотори на

обезбедување услуги за онлајн форуми;

авиони;изнајмување навигациски системи;

повикување [радио, телефонски или други
средства за електронска комуникација];

изнајмување патнички автобуси;
изнајмување ѕвона за нуркање;

пренесување по факс; пренесување преку
сателит; пренесување слики и пораки со

информирање за превоз; информирање за
сообраќајот; испорачување весници;

помош на компјутери; пренесување
телеграми; пренос на дигитални датотеки;

испорачување пакети; испорачување
пораки; испорачување стоки;

пренос на честитки преку интернет; проток

испорачување стоки порачани по пошта;

на податоци; радиокомуникации;
телеграфска служба; телеграфски услуги;

испорачување цвеќе; кршење мраз;
лансирање сателити за други; логистички

телекс услуги;
телефонски услуги; услуги за

услуги за транспорт; носење
багаж;операции за спасување [превоз];

видеоконференција; услуги на
поставување телекомуникациски довод и

организирање крстарења; организирање
патувања; ослободување на заринкани

приклучок; услуги на пренесување

бродови; пакување подароци; пакување

конференции од далечина; услуги со
говорна пошта; услуги со електронски

стоки; паркиралишта за автомобили;
патнички транспорт; пилотирање;

огласни табли [телекомуникациски услуги];
кл. 39 автобуски превоз; бродски

поморски превоз; поморско посредување;
посредување за превоз посредување за

превоз;влечење; влечење возила; возачки
услуги; Воздушен транспорт; давање

шпедиција; поштенски услуги [пораки или
стока]; превезување; превезување и

инструкции за возење за туристички цели;

складирање ѓубре; превезување мебел;

дистрибуирање вода; дистрибуирање
електрична енергија; дистрибуирање

превезување патници; превезување по
цевоводи; превезување со брод за излет;

енергија; дополнување на готовина во
банкомати; железнички превоз;

превезување со камиони; превезување со
траект; превоз на стока со товарни

завиткување стоки; изнајмување авиони;
изнајмување автобуси; изнајмување

бродови;превоз на товар од брод на
пристаниште со брод за претовар; превоз
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со автомобили;превоз со амбулантна

машини за плетење;изработка на копии на

кола;превоз со блиндирано возило;превоз

клучеви;изработка на производи од крзно

со колички;пренос на скапоцености со
обезбедување; придружување патници;

по нарачка;изработување на
казани;информации за обработка на

разгледувања културни знаменитости и
обиколки [туризам]; растоварање товар;

материјали;калење
метали;кинематографски филмови

резервации за патувања; резервации за
превоз; резервирање места за патувања;

(обработка на кинематографски
филмови);книговезничарство;ковачки

речен превоз; складирање; складирање во

работи;колење животни;конзервирање

бродови; складирање информации;
складирање стоки; складирање (физичко

храна и пијалаци;кројачки
услуги;ламинирање;ласерско пишување;

складирање) на електронски зачувани
податоци или документи; снабдување со

лемење;лиење метали;литографско
печатење; магнетизирање; мазнење со

вода; спасување; спасување бродови;
спасување под вода; такси превоз;

стругање [пилана];мелење
брашно;набирање платно;обложување со

товарење и растоварање бродови;

злато;обложување со

трамвајски превоз; транспортирање;
транспортирање стоки; управување со

кадмиум;обложување со лим;обложување
со метал;обложување со

превојници на канали; услуги за полнење
шишиња; услуги за преселување; услуги

никел;обложување со сребро;обложување
со хром;обработка за одделување на

на заедничко користење автомобил;
франкирање пошта; шпедитерски услуги

бои;обработка на волна;Обработка на
дрво;обработка на кожа;обработка на

кл. 40 боење автомобилски стакла;боење

крзно против молци;обработка на

кожа;боење на прозорци со обработка на
површината;бојосување крзно;бојосување

метали;обработка н аплатно против
тукње;обработка на текстил;обработка на

платно;бојосување текстил;бојосување
чевли;брусење;брусење оптичко

текстил против молци;обработка на
хартија;обработка со

стакло;ватирање [пополнување]; везење;
водоотпорна обработка на

лупење;обработување
метали;огноотпорна обработка на

текстил;врамување уметнички

платно;одржување на крзно;освежување

дела;вулканизација [обработка на
материјали];галванизација;галванопластик

на воздухот;офсет печатење;палење
отпад и ѓубре;печатење;печатење на

а;гмечење овошје;давање сјај на
крзно;дезодорирање на

примероци;печатење на свила;печење
керамички производи;

воздухот;деконтаминација од штетни
материи;доработка на текстил;доработка

позлатување;полирање со
стружење;порабување платно;предење

на хартија;дување стакло;забен техничар

[разбои];премачкување кожа;препарирање

(услуги на забен техничар);замрзнување
храна;избелување текстил;изнајмување

животни;преправање облека;преработка
на вода;преработка на

апарати за загревање
простор;изнајмување

нафта;преработување отпад
[трансформирање];производство на

генератори;изнајмување климауреди;изнајмување котли;изнајмување

енергија;прочистување на
воздухот;развивање фотографски
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филм;резбарство;рециклирање на отпад и

исклучок на возила;изнајмување спортски

ѓубре;рециклирање[рециклирање

терени;изнајмување

отпад];сатинирање на крзно;седларски
занает;сечење платно;сечење со пила

стадиони;изнајмување сценски декор за
приредби;изнајмување сценски

[пилана];собирање на платното со
перење;соборување и обработка на

декор;изнајмување тениски
игралишта;изнајмување уметнички

дрва;сортирање отпад и материјали за
рециклирање

дела;изнајмување уреди за осветлување
за театарска сценографија и телевизиски

[трансформирање];составување

студија;изнајмување филмски проектори и

материјали по нарачка за трети
лица;стружење;трајно пресување на

прибори;интернати;информирање за
образование;казина [коцкање]

текстил;уништување отпад и ѓубре;услуги
за бојосување;услуги за

(обезбедување опрема во
казина);калиографски услуги;коцкање

заварување;услуги за
криопрезервација;услуги за

[играње за пари];курсеви за
кореспонденција;микрофилмување

пескарење;услуги за рафинирање;услуги

[снимање микрофилмови];монтажа на

за составување фотографии;
фотогравура;фотографско

видеоленти;настава по веронаука;ноќни
клубови;обезбедување видео автомати за

печатење;чадење храна;шиење;штавење
кожа

забава;обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се

кл. 41 аикидо обука;академии
[образование];библиотеки за изнајмување

даунлодираат; обезбедување
користењеонлајн музика, која не може да

книги;вариетеа;гимнастичка

се преземе;обезбедување користење

обука;дизајнерски услуги што не се за
рекламни цели;дресирање

онлајн видеа, кои не може да се
преземат;обезбедување спортска

животни;електронско
издаваштво;забава;забава со помош на

опрема;обезбедување услуги за
караоке;образовни услуги;обука

радио;забави (планирање
забави);забавишта;забавни

[тренирање];објавување книги;објавување
текстови, со искличок на рекламни

паркови;зоолошки градини;известување за

текстови;одржување претстави во

забави;известување за
рекреација;изнајмување аудио

живо;одржување часови по фитнес;он-лајн
публикување електронски книги и

опрема;изнајмување
видеокамери;изнајмување

списанија;опрема за голф [обезбедување
опрема за голф];опрема за музеи

видеоленти;изнајмување
видеорекордери;изнајмување внатрешни

(обезбедување опрема за музеи)
[претставувања, изложби];организирање

аквариуми;изнајмување диск-

балови;организирање време на спортски

џокеј;изнајмување звучни
записи;изнајмување играчки;изнајмување

натпревари;организирање и водење
колоквиуми;организирање и водење

кинематографски филмови;изнајмување
опрема за играње;изнајмување опрема за

концерти;организирање и водење
конференции;организирање и водење

нуркање;изнајмување радио и телевизиски
апарати;изнајмување спортска опрема, со

конгреси;организирање и водење
работилници [обука];организирање и
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водење семинари;организирање и водење

[забава за образование];услуги на

симпозиуми;организирање избори на

компонирање музика;услуги на личен

убавици;организирање изложби за
културни или образовни

тренер (фитес);услуги на обука кои се
даваат преку симулстори;услуги на

цели;организирање лотарии;организирање
модни ревии за забавни

оркестри;услуги на пишување
сценарија;услуги на подвижни

цели;организирање натпревари
[образование или забава];организирање

библиотеки;услуги на репортер;услуги на
спортски кампови;услуги на студија за

спортски натпревари;организирање шоу

снимање;физичко образование;филмски

програми [импресарио услуги];педагошки
истражувања;пишување текстови што не

студија;фотографија;фотографски
репортажи;циркуси;школски образовни

се рекламни
текстови;подучување;позирање за

услуги
кл. 42 анализа на водата;анализа на

уметници како модели;практична обука
[демонстрирање];преведување;прикажува

компјутерски системи;анализа на ракопис
[графологија];Анализи за искористување

ње филмови;продавање билети

на нафтените

[забава];продукција на музика;продукција
на радио и телевизиски

полиња;архитектура;бактериолошки
истражувања;биолошки

програми;продукција на шоу
програми;производство на

истражувања;внатрешно
уредување;водење студија за техничко

филмови;професионално насочување
[совети во врска со образованието и

проектирање;временска
прогноза;геолошки испитувања;геолошки

оспособувањето];резервирање места за

истражувања;геолошки истражувања на

шоу програми;садо обука [обука за чајна
церемонија];синхронизација;снимање

терен;градежно советување;графички
дизајн;давање информации за

видеоленти;ставање на расплагање на тв
програми, кои не можат да се преземат, по

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници;давање простор

пат на усл. на пренос на видео записи на
барање;ставање на располагање на

за веб [интернет] страници;дигитализација
на документи [скенирање];дизајнирање

филмови, кои не можат да се преземаат,

[индустриски дизајн];дизајнирање

по пат на услуги на пренос на видео
записи на барањ;театарски

облека;електронско зачувување
податоци;електронско нагледување на

изведби;телевизиска забава;титлување
филмови;толкување јазик со знаци;услови

податоци за лична идентификација заради
откривање кражба на идентитет преку

за рекреирање (обезбедување услови за
рекреирање);услуги за вокална

Интернет;електронско надгледување на
користење кредитни картички заради

прекфалификација;услуги за

откривање измами преку

толкување;услуги на дискотеки;услуги на
естрадни уметници [забавувачи];услуги на

Интернет;енергетска
ревизија;изнајмување веб [интернет]

здравствени клубови;услуги на игри што се
обезбедуваат он-лајн од една

сервери;изнајмување
компјутери;изнајмување компјутерски

информатичка мрежа;услуги на кампови за
летување [забава];услуги на клубови

програми;изработка на градежни
планови;изработка на компјутерски
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програми;индустриски

системи;процена на квалитетот на

дизајн;инженерство;инсталирање

непречесени дрва;процена на квалитетот

компјутерски програми;испитувања на
нафтените полиња;испитување

на волна;следење компјутерски системи
со далечински пристап;советодавни услуги

материјали;истражувања во
козметиката;истражувања во

од областа на компјутерската
технологија;советодавни услуги од

техниката;истражувања на полето на
заштита на животната

областа на технологијата;советодавни
услуги од областа на телекомуникациските

средина;истражување во

технологии;советување во врска со

машинството;истражување и развој за
други;калибрирање

информатичка технологија;советување за
заштеда на енергија;советување за

[мерење];картографски услуги;клинички
испитувања;компјутерско програмирање

компјутерски програми;советување за
правење веб-страници;советување на

конверзија на компјутерски програми и
податоци, освен физичка

полето на компјутерски
хардвер;создавање вештачки

конверзија;конверзија на податоци од

дождови;софтвер како услуга

физички на електронски
носачи;консултации за безбедноста на

[ЅааЅ];тестирање на возната состојба на
возилата;тестирање на нафтени

Интернет;консултации за безбедност на
податоци;контролирање на

извори;тестирање ткаенини;трагање по
нафта;умножување компјутерски

квалитетот;креирање и дизајнирање за
други на индекси на информации

програми;урбанистичко планирање;услуги
за дизајн на амбалажи;услуги за заштита

засновани на Интернет [услуги на

на компјутери од вируси;услуги на

информатичка технологија];креирање и
одржување веб [интернет] страници за

кодирање податоци;услуги на надворешни
фирми во областа на информациските

други;метеоролошки
информации;надгледување компјутерски

технологии;услуги на научни
лаборатории;утврдување автентичност на

системи заради откривање
дефекти;надгледување компјутерски

уметнички дела;физика
[истражување];хемиски анализи;хемиски

системи заради откривање неовластен

истражувања;хемиски услуги;хостирање

пристап или повреда на податоци;научно
истражување;обезбедување алатки за

сервери;чување резервни копии на
податоци надвор од мрежата

пребарување по интернет;обезбедување
научни информации, совети и консултации

кл. 43 бироа за сместување [хотели,
пансиони];бифеа; детски јасли;

во однос на намалување на емисијата на
јаглен;обновување компјутерски бази на

Изнајмување автомати за вода за пиење;
изнајмување за времено сместување;

податоци;обработка на облак [Cloud

изнајмување преносни градежни објекти *;

computing];одржување компјутерски
програми;осовременување на

изнајмување простории за состаноци;
изнајмување столови, маси, чаршави и

компјутерските програми;отклучување
мобилни телефони;подводно

стакларија;
изнајмување уреди за готвење;

истражување;премерување; премерување
земјиште;програмирање компјутерски

изнајмување уреди за осветлување;
изнајмување шатори;
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изработка на скулптури од храна;

хирургија;подготвување рецепти во

кантини;

аптеки;помош при породување

кафетерии [експрес ресторани];
летувалишта;

[акушерство];пресадување коса;психолози
(услуги на психолози);рехабилитација на

мотели;
обезбедување објекти за кампување;

пациенти дрогирани со отровни материи
(детоксикација);садење дрва за

пансиони;
пансиони за сместување животни;

намалување на емисијата на
јаглен;санаториуми;телемедицински

резервирање за привремено сместување;

услуги;терапевтски

резервирање пансиони;
резервирање хотели;

услуги;тетовирање;тимарење домашни
миленичиња;тимарење животни;турски

ресторани;
ресторани со самопослужување;

бањи;уништување плевел;уништување
штетници за земјоделство, аквакултура,

рецепциски услуги за привремено
сместување [управување со

хортикултура и шумарство;услуги за
говорна терапија;услуги за контрола на

пристигнувања и заминувања];

штетници за земјоделство, аквакултура,

служење храна и пијалаци;
снек-барови;

хортикултура и шумарство;услуги за
советување за здравјето;услуги на

старечки домови;
услуги во барови;

аквакултура;услуги на алтернативна
медицина;услуги на ароматерапија;услуги

услуги на вашоку ресторан;
услуги на камповите за летување;

на банка на човечки ткива;услуги на банки
за крв;услуги на ветеринари;услуги на

хотели

вештачко оплодување;услуги на

кл. 44 аранжирање
цвеќе;болници;болници за

визажисти;услуги на инвитро
оплодување;услуги на расадници;

закрепнување;воздушно и површинско
распрскување ѓубриња и други

услуги со лековити бањи; услуги со сауна;
услуги со солариум; фармацевтски совети;

земјоделски хемикалии; градинарство;
депилирање со восок;дизајнирање

физикална терапија; фризерски салони;
хиропракса [лекување со масажа на

пејсажи;домови за нега на немоќни лица;

'рбетните пршлени]; хирургија на дрва;

домови за тешко болни или
сиромашни;забарство;здравствена

хортикултура; јавни бањи за хигиенски
потреби

заштита;здравствени центри;изнајмување
медицинска опрема;изнајмување опрема

кл. 45 агенции за арбитража;агенции за
консултирање за интелектуална

за земјоделство;изнајмување санитарна
опрема;изработување венци;козметички

сопственост;агенции за
посвојување;брачни агенции враќање

салони;маникирање; масажа;медицинска

изгубени работи;гаснење

помош;медицински клиники;медицински
совети за лица со инвалидитет;негување

пожари;генеалошки
истражувања;детективски агенции;закуп

болни луѓе;одгледување
животни;одржување тревници;оптичарски

на имиња на Интернет домени;издавање
лиценци за интелектуална

услуги;ортодонски услуги;пејсажно
градинарство;пластична

сопственост;издавање лиценци за
компјутерски програми [правни
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услуги];изнајмување вечерни

ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156,

фустани;изнајмување облека;изнајмување

1000, Скопје, MK

противпожарни апарати;изнајмување
противпожарни аларми;изнајмување

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

сефови;истражување на лични
биографии;консултации за физичко

(540)

обезбедување;кремирање;лични
телохранители;медијација;менаџмент со
авторски права;Надгледување
куќи;надгледување на аларми против
крадци и безбедносни аларми;наоѓање

(591) нијанси на жолта и портокалова

украдени предмети;ноќни
стражи;организирање верски

(531) 24.13.14;24.17.05;26.11.12
(551) индивидуална

церемонии;организирање
погреби;организирање религиозни

(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;

средби;отворање безбедносни
брави;планирање и организирање
венчавки;погреби;помош при облекување

не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;

кимоно;потраги по исчезнати
лица;правење хороскопи;правни услуги во

препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,

врска со преговори за договори за
други;правно истражување;правно

полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

управување со дозволи; придружување;
проверка на багаж заради
сигурност;проверување фабрики од

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

безбедносни причини;регистрација на
домени [правни услуги];стражи;услуги за

користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за

балсамирање;услуги за изработка на
правни документи;услуги за мирно

луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

решавање спорови;услуги за
надгледување на правата од
интелектуална сопственост;услуги за

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

онлајн социјални мрежи;услуги за
посредување при наоѓање партнер;услуги

(210) TM 2020/1068

за пуштање гулаби за посебни
настани;услуги на шетање куче;услуги при

(220) 05/11/2020

деца;чување домашни миленичиња

(442) 28/02/2021
(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,

(210) TM 2020/1067

(540)

водење судски процеси;чување

Скопје, MK

(220) 05/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС
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(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ексклузивно темно чоколадо со
брусница
(591) бела, светло кафена, златна
(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19

(210) TM 2020/1071

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 28/02/2021
(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,

(220) 05/11/2020

вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,
Скопје, MK

кл. 30 ексклузивно млечно чоколадо со
бадеми, лешници и суво грозје

(540)
(210) TM 2020/1069

(220) 05/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,
Скопје, MK
(591) бела, светло кафена, златна
(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ексклузивно темно чоколадо со
лешници
(591) бела, светло кафена, златна

(210) TM 2020/1072

(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19

(442) 28/02/2021
(731) TARCHOMINSKIE ZAKLADY
FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ексклузивно темно чоколадо со
бадем
(210) TM 2020/1070

(220) 05/11/2020

Akcyjna ul. A.Fleminga 2 03-176,
WARSZAWA, PL
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(220) 05/11/2020

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

(442) 28/02/2021
(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,

(540)

Davercin

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/1073

(220) 05/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) TARCHOMINSKIE ZAKLADY

(591) бела, светло кафена, златна

FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka
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Akcyjna ul. A.Fleminga 2 03-176,

(551) индивидуална

WARSZAWA, PL

(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

кл. 30 бисквити
кл. 35 услуги на големо и мало со

Скопје
(540)

бисквити
(210) TM 2020/1082

Lorafen

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство услуги и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2020/1076

(220) 09/11/2020

трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ
АНФИ ДООЕЛ Битола ул. Цветан Димов
бр. 1, 7000, Битола, MK

(220) 06/11/2020

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

(442) 28/02/2021
(731) ТУШИ ТОБАККО ДООЕЛ Тетово ул.
Илинденска бр. 1/1/ ГТЦ/приземје,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,
Скопје
(540)

Тетово, MK
(540)

(591) црвена, црна
(531) 26.05.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на

(591) жолта, кафена, бела

јаглен за скара и јаглен за наргиле
(210) TM 2020/1081

(531) 05.07.02;05.07.05;27.05.01
(551) индивидуална

(220) 09/11/2020

(510, 511)
кл. 30 леб (од житно брашно битолско)

(442) 28/02/2021
(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна
индустриска зона Индустриска 2, 1040

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на леб (од житно
брашно битолско)

Маџари, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2020/1083

(220) 09/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство услуги и
трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ
АНФИ ДООЕЛ Битола ул. Цветан Димов
бр. 1, 7000, Битола, MK
(591) бела, сина, темно сина, темно
кафена, портокалова

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000,

(531) 02.01.01;02.01.04;08.01.10

Скопје
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кредитни картички; издавање патнички

(540)

чекови; изнајмување заеднички
канцеларии за работење; изнајмување
канцеларии [недвижности]; изнајмување
станови; инвестирање средства;
капитални инвестиции; кредити со отплата
на рати; кредитирање со заложно
обезбедување; купување на кредит; лизинг
на недвижности; наплаќање кирија; лизинг
на фарми; нумизматичка проценка;
обезбедување финансиски информации

(591) кафена, бела

преку интернет; организирање на
финансирањето за градежни проекти;

(531) 07.01.24;07.01.25;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

организирање наплаќање; осигурителни
информации; осигурување; осигурување

кл. 30 брашно за исхрана (житно, брашно)
кл. 35 услуги на продажба на големо и

на живот; осигурување од несреќи;

продажба на мало на брашно за исхрана
(житно,битолско)

осигурување од пожар; позајмување врз
основа на залог; поморско осигурување;

(210) TM 2020/1085

порамнување, финансиско; посредници за
недвижности; посредување за хартии од

(220) 09/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) IPMO ADVISORY AG at
Sihleggstrasse str. no. 23 8832, Wollerau,

вредност; посредување при осигурување;
проценка за надоместок на штета

CH

добротворни средства; пренесување
средства (електронск пренесување

[финансиска проценка]; прибирање

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул.
Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје

средства); проценување
антиквитети;
проценување накит; проценување

(540)

недвижен имот; проценување поштенски
марки; проценување уметнички дела;

PMO Week
(551) индивидуална
(510, 511)

разменување пари; служби за кредитни
картички; советување во врска со
осигурување; советување во врска со

кл. 36 агенции за наплаќање долгови;
агенции за недвижности; агенции за

финансии; статистички услуги; трговија за
акции и обврзници; управување со емисии

станови; агенциии за кредити; банкарски
служби за дебитни картички; анализирање

на јаглерод; управување со недвижни
имоти; управување со станбени згради;

(финансиско анализирање); банкарски
трансакции од дома; банкарство;
верификација на чекови; брокерство *;

услуги за ликвидирање претпријатија,
финансиски работи; услуги за берзанско
посредување; услуги за плаќање пензија;

гаранции; депонирање скапоцености;
давање заеми врз основа на хипотеки;

услуги за советување во врска со
задолжување; услуги на фондови за

заеднички фондови; доверителство;
заеми; здравствено осигурување;

помош за позајмување; услуги поврзани со
индивидуални сефови во банки; факторинг

издавање вредносни купони; известување
за цени на хартии од вредност; издавање
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[администрирање на побарувачката на

[коцкање] (обезбедување опрелла во

една организација со посредство на

казина); инфорллирање за образование;

надворешен орган]; финансиска процена
на волна; финансиска процена на

калиографски услуги; коцкање [играње за
пари]; курсеви за кореспонденција;

несечени дрва; финансиски информации;
финансиски проценки [осигурување,

микрофилллување [сниллање
лликрофилллови]; монтажа на

банкарство, недвижнини]; финансиски
услуги; финансиско спонзорирање;

видеоленти; настава по веронаука; ноќни
клубови; обезбедување видео автоллати

финансиско управување; финансиско

за забава; обезбедување електронски он-

управување со исплатата на надомести за
други; фискално проценување; царина;

лајн публикации што не лложат да се
даунлодираат; обезбедување користење

штедилници
кл. 41 аикидо обука; академии

онлајн ллузика, која не лложе да се
презелле; обезбедување користење

[образование]; библиотеки за изнајмување
книги; вариетеа; гимнастичка обука;

онлајн видеа, кои не лложе да се
презеллат; обезбедување спортска

дресирање животни; дизајнерски услуги

опрелла; обезбедување услуги за караоке;

што не се за рекламни цели; електронско
издаваштво; забава; забава со помош на

образовни услуги; обука [тренирање];
објавување книги; објавување текстови, со

радио; забави (планирање забави);
забавишта; забавни паркови; зоолошки

исклучок на реклаллни текстови;
одржување претстави во живо; одржување

градини; известување за забави;
известување за рекреација; изнајмување

часови по фитнес; он-лајн публикување
електронски книги и списанија; опрелла за

аудио опрема; изнајмување видеокамери;

голф (обезбедување опрелла за голф);

изнајмување видеоленти; изнајмување
видеорекордери; изнајмување внатрешни

опрелла за ллузеи (обезбедување
опрелла за ллузеи) [претставувања,

аквариулли; изнајмување диск-џокеј;
изнајллување звучни записи;

изложби]; организирање балови;
организирање врелле на спортски

изнајллување играчки; изнајллување
кинеллатографски филллови;

натпревари; организирање и водење
колоквиулли; организирање и водење

изнајллување опрелла за играње;

концерти; организирање и водење

изнајллување опрелла за нуркање;
изнајллување радио и телевизиски

конференции; организирање и водење
конгреси; организирање и водење

апарати; изнајллување спортска опрелла,
со исклучок на возила; изнајллување

работилници [обука]; организирање и
водење селлинари; организирање и

спортски терени; изнајллување стадиони;
изнајллување сценски декор за приредби;

водење силлпозиулли; организирање
избори на убавици; организирање изложби

изнајллување сценски декор;

за културни или образовни цели;

изнајллување тениски игралишта;
изнајллување уллетнички дела;

организирање лотарии; организирање
ллодни ревии за забавни цели;

изнајллување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски

организирање натпревари [образование
или забава]; организирање спортски

студија; изнајллување филллски
проектори и прибори; интернати; казина

натпревари; организирање шоу програлли
[иллпресарио услуги]; педагошки
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истражувања; пишување текстови што не

кл. 42 анализа на водата;анализа на

се реклаллни текстови; подучување;

компјутерски системи;анализа на ракопис

позирање за уллетници како ллодели;
практична обука [деллонстрирање];

[графологија];анализи за искористување
на нафтените

преведување; прикажување филллови;
продавање билети [забава]; продукција на

полиња;архитектура;бактериолошки
истражувања;биолошки

ллузика; продукција на радио и
телевизиски програлли; продукција на шоу

истражувања;внатрешно
уредување;водење студија за техничко

програлли; производство на филллови;

проектирање;временска

професионално насочување [совети во
врска со образованието и

прогноза;геолошки испитувања;геолошки
истражувања;геолошки истражувања на

оспособувањето]; резервирање ллеста за
шоу програлли; садо обука [обука за чајна

терен;градежно советување;графички
дизајн;давање информации за

цереллонија]; синхронизација; сниллање
видеоленти; ставање на расплагање на

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет- страници;давање простор

телевизиски програлли, кои не лложат да

за веб [интернет] страници;дигитализација

се презеллат, по пат на услуги на пренос
на видео записи на барање; ставање на

на документи [скенирање];дизајнирање
[индустриски дизајн];дизајнирање

располагање на филллови, кои не лложат
да се презеллаат, по пат на услуги на

облека;електронско зачувување
податоци;електронско нагледување на

пренос на видео записи на барање;
театарски изведби; телевизиска забава;

податоци за лична идентификација заради
откривање кражба на идентитет преку

титлување филллови; толкување јазик со

интернет;електронско надгледување на

знаци; услови за рекреирање
(обезбедување услови за рекреирање);

користење кредитни картички заради
откривање измами преку

услуги за вокална преквалификација;
услуги за толкување; услуги на дискотеки;

интернет;енергетска ревизија;изнајмување
веб [интернет] сервери;изнајмување

услуги на естрадни уметници [забавувачи];
услуги на здравствени клубови; услуги на

компјутери;изнајмување компјутерски
програми;изработка на градежни

игри што се обезбедуваат он-лајн од една

планови;изработка на компјутерски

информатичка мрежа; услуги на кампови
за летување [забава]; услуги на клубови

програми;индустриски
дизајн;инженерство;инсталирање

[забава или образование]; услуги на
компонирање музика; услуги на личен

компјутерски програми;испитувања на
нафтените полиња;испитување

тренер (фитнес); услуги на обука кои се
даваат преку симулатори; услуги на

материјали;истражувања во
козметиката;истражувања во

оркестри; услуги на пишување сценарија;

техниката;истражувања на полето на

услуги на подвижни библиотеки; услуги на
репортери; услуги на спортски кампови;

заштита на животната
средина;истражување во

услуги на студија за снимање; физичко
образование; филмски студија;

машинството;истражување и развој за
други;калибрирање

фотографија; фотографски репортажи;
циркуси; школски образовни услуги

[мерење];картографски услуги;клинички
испитувања;компјутерско
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програмирање;конверзија на компјутерски

полето на компјутерски хардвер;

програми и податоци, освен физичка

создавање вештачки дождови; софтвер

конверзија;конверзија на податоци од
физички на електронски

како услуга [ѕааѕ]; тестирање на возната
состојба на возилата; тестирање на

носачи;консултации за безбедноста на
интернет;консултации за безбедност на

нафтени извори; тестирање ткаенини;
трагање по нафта; умножување

податоци;контролирање на
квалитетот;креирање и дизајнирање за

компјутерски програми; урбанистичко
планирање; услуги за дизајн на амбалажи;

други на индекси на информации

услуги за заштита на компјутери од

засновани на интернет [услуги на
информатичка технологија];креирање и

вируси; услуги на кодирање податоци;
услуги на надворешни фирми во областа

одржување веб [интернет] страници за
други;метеоролошки

на информациските технологии; услуги на
научни лаборатории; утврдување

информации;надгледување компјутерски
системи заради откривање

автентичност на уметнички дела; физика
[истражување]; хемиски анализи; хемиски

дефекти;надгледување компјутерски

истражувања; хемиски услуги; хостирање

системи заради откривање неовластен
пристап или повреда на податоци;научно

сервери; чување резервни копии на
податоци надвор од мрежата

истражување;обезбедување алатки за
пребарување по интернет;обезбедување

(210) TM 2020/1087

научни информации, совети и консултации
во однос на намалување на емисијата на

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,

јаглен;обновување комјутерски бази на

трговија, услуги и маркетинг МЕД

податоци;обработка во облак [Cloud
computing];одржување компјутерски

ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Огњен Прица бр. 1-1/2, Скопје, MK

програми;осовременување на
компјутерските програми; отклучување

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

мобилни телефони; подводно
истражување; премерување; премерување

лок.8, 1000, Скопје
(540)

(220) 11/11/2020

земјиште; програмирање компјутерски
системи; процена на квалитетот на
непречесени дрва; процена на квалитетот
на волна; следење компјутерски системи
со далечински пристап; советодавни
услуги од областа на компјутерската
технологија; советодавни услуги од
областа на технологијата; советодавни
(591) златно жолта, бела

услуги од областа на телекомуникациските
технологии; советување за заштеда на

(531) 26.04.03;26.11.13;27.05.01
(551) индивидуална

енергија; советување во врска со
информатичка технологија; советување за

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

компјутерски програми; советување за
правење веб-страници; советување на
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(210) TM 2020/1090

производи; хигиенски производи за

(220) 12/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кочани, MK

медицинска употреба; дезинфекциони

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

средства за хигиенска употреба;
препарати за уништување штетници;

(540)

фунгициди, хербициди

средства; дезинфекциони производи за
медицинска употреба, дезинфекциони

(210) TM 2020/1105

(220) 18/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Д.П.Т.Т.Т.У МОНЅЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, MK

(591) бела, црна, зелена, виолетова
(531) 26.03.23;26.11.11;27.05.01

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за

(591) темно сина, бела, црвена, кафена,
светло сина, зелена, жолта
(531) 01.15.11;03.04.02;05.05.20

медицинска употреба; дезинфекциони
средства; дезинфекциони производи за
медицинска употреба, дезинфекциони

(551) индивидуална
(510, 511)

средства за хигиенска употреба;
препарати за уништување штетници;

кл. 29 прехрамбен производ, замена за
топено сирење

фунгициди, хербициди
кл. 35 рекламирање, водење на

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспециијализирани продавници
за прехрамбени производи

работење; управување со работата,
групирање во корист на други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки

да ги гледаат и купуваат овие стоки;
услуги при увоз-извоз и продажба на

(210) TM 2020/1106

големо и мало со: Средства за белење и
други супстанции за перење, препарати за

(220) 18/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Д.П.Т.Т.Т.У МОНЅЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,

ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, MK

етерични масла, козметички производи,

(540)

лосиони за коса, препарати за нега на
забите; фармацевтски и ветеринарни
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 прехрамбен производ, замена за
топено сирење
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспециијализирани продавници
за прехрамбени производи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки

Maestro mlekara 250g 16
Portions creme

(210) TM 2020/1113

(220) 23/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New

(591) темно сина, бела, црвена, кафена,
светло сина, зелена, жолта

York, New York, 10017 , US

(531) 01.15.11;03.04.02;05.05.20
(554) тродимензионална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(551) индивидуална

(540)

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 29 прехрамбен производ, замена за
топено сирење
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспециијализирани продавници
за прехрамбени производи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки
(210) TM 2020/1107

(220) 18/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

(531) 26.11.02;26.11.06;26.11.12
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, MK

кл. 5 фармацевтски препарати; санитарни
препарати за медицински цели; вакцини

(540)

(210) TM 2020/1114

(220) 23/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) FAES FARMA, S.A. MÁXIMO
AGUIRRE, 14 - 48940 LEIOA (BIZKAIA), ES
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)
(591) темно сина, светло сина, бела,

SALCROZINE

црвена, кафена, жолта, сива

(551) индивидуална

(531) 08.01.06;08.03.08;26.01.21
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(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диетална храна и супстанции прилагодени
за медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери, материјали
за преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување

(591) бела, црвена
(531) 21.03.21;26.15.01;27.01.06

штетници

(551) индивидуална

(210) TM 2020/1115

(510, 511)
кл. 36 финансиски работи; монетарни

(220) 23/11/2020

(442) 28/02/2021
(731) HERTZ SYSTEM INC. a corporation

работи; услуги за вршење електронско
плаќање, финансиски трансфери и

organized and existing under the laws of
the State of Delaware 8501 Williams Road,

трасакции и платежни услуги; електронски
трансфер на средства; размена на пари;

Estero, FL 33928, US

организирање на наплата; услуги на

(740) Друштво за застапување од областа

дебитни и кредитни картички; услуги на
безбедносни депозити; финансиски

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

информации, вклучувајќи и по пат на
електронски средства; услуги за

(540)

електронски трансфер на пари; услуги за
трансфер на пари по електронски пат;
услуги за трансфер на пари со користење

HERTZ MY BUSINESS
(551) индивидуална
(510, 511)

на електронски картички; услуги за
управување со готовина; услуги во врска

кл. 35 услуги на клубови за членови,
имено, обезбедување попусти за

со финансиски трансакции; услуги за
пренос на пари; управување со

изнајмување возила
кл. 37 услуги за чистење на автомобили

финансиски трансакции

кл. 39 услуги за изнајмување возила

кл. 38 телекомуникации, интернет
телекомуникации, комуникација со помош

(210) TM 2020/1150

на компјутерски терминали;електронски
комуникациски услуги кои се однесуваат

(220) 01/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) ПРОТОНСОН ДОО Скопје ул.

на авторизација на кредитни
картички;комуникации со помош на

Христо Татарчев 22А 10Б, Скопје, MK

компјутерски терминали;услуги на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

пренесување пораки он-лајн (on-line),
обезбедување интернет соби за разговор,

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

обезбедување на групи за дискусија со
помош на интернет, интернет и поврзани
услуги за приватните потрошувачи и
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трговски претпријатија, обезбедување на
средствата за комуникација за размена на

(210) TM 2020/1156

податоци по пат на електронските
медиуми;услуги на телекомуникација и

(442) 28/02/2021
(731) Apatinska Pivara Apatina d.o.o. Trg

информативна технологија, имено, пренос
на податоци, обезбедување вести и

oslobođenja br. 5, RS-25260 APATIN, RS

информации по пат на глобална
комуникациска мрежа;обезбедување

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

(220) 07/12/2020

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.

услуги на складирање на електронски

APA KVASTER

податоци за трети лица;обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на

(551) индивидуална
(510, 511)

интернет сообраќајот помеѓу преносници
на интернет сообраќајот, услуги на

кл. 32 безалкохолни пијалоци на база на
слад; безалкохолни пијалоци

пренесување конференции од далечина
кл. 42 научни и технолошки услуги и

(210) TM 2020/1162

истражување и планирањето поврзано со

(220) 10/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за градежништво,

нив; изработка и развој на компјутерски
софтвер; развој и дизајнирање на мобилни

инженеринг и трговија АКТИВА ДОО

апликации, работа на електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и

Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
MK

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1, 1000, Скопје

програмирање, телекомуникација,

(540)

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на
центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување

(591) сина, бела
(531) 27.05.17

услуги на центри на податоци; хостирање
(хостинг), складирање и одржување на

(551) индивидуална
(510, 511)

web сајтови, web центри, електронска

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

преносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;

на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено,

неелектрични кабли и жици од обичен

хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи

автентификација во областа на

од обичен метал што не се вклучени во
другите класи; руди

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички

и мрежи наподатоци; обезбедување на
информации во областа на мрежни услуги

апарати и инструменти, како и апарати и

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
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апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси,

(591) сина, зелена
(531) 24.15.01;24.15.15

машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 обработка на материјали; отпадоци

гаснење пожар
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре
(рецикпажа на ѓубре и отпадоци),

канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;

рециклирање на амбалажни матерјали
кл. 41 обука; обука (практична обука),

инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали

организирање и водење конгреси,
организирање и водење конференции,
организирање и водење концепти,

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

организирање и водење работилници
(обука), организирање и водење семинари,

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер

организирање и водење симпозиуми;

(210) TM 2020/1163

отпад

обука, семинари, симпозиуми, конференци
за менаџирање со амбалажи и амбалажен

(220) 10/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за управување со

(210) TM 2020/1167

пакување и отпад од пакување АЛПАК-

(220) 10/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Нејат Курт ул. Драговити бр. 11Б,

ЕКО ДОО Скопје ул. Димитрије
Чуповски бр. 13, 1000, Скопје, MK

Ѓорче Петров, Скопје, MK

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

(540)

1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива, сина, зелена,
портокалова, розева
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(531) 27.05.08

(591) сина

(551) индивидуална

(531) 26.13.25;27.05.01

(510, 511)
кл. 25 чорапи; чорапи против потење;

(551) индивидуална
(510, 511)

петици за чорапи; кратки чорапи; жартели
за кратки чорапи; ластици за женски

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;

чорапи; жартели за чорапи

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се

(210) TM 2020/1171

користат во медицината и ветерината,

(220) 11/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) ШИПАД МЕБЕЛ ДОО ул. Божидар

храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали

Рајковиќ 51 А, Скопје, MK
(740) Зоран Манасов ул. Божидар Рајковиќ

за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за

51 А, Скопје
(540)

дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;

(591) зелен

апарати, уреди и артикли за доенчиња;

(531) 26.01.10;27.05.01
(551) индивидуална

апарати, уреди и артикли за сексуални
активности

(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,

кл. 35 огласување;водење на
работење;управување со

неметални контејнери за складирање или
транспорт; необработена или

работи;канцелариски работи

полуобработена коска, рог; китова коска

(210) TM 2020/1201

или седеф; школки; морска пена; килибар
(210) TM 2020/1198

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Prizren Commerce Group SH.P.K.

(220) 11/12/2020

Lubizhdë pn., Prizren, Republia e
Kosovës, XX

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за трговија и услуги
ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,

Скопје бул. Партизански Одреди бр.

1000, Скопје

155/мезанин 3, 1000, Скопје, MK

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)
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особено канцелариска работа за
управување со плаќање и побарувања,
исто така како резервна услуга
кл. 36 финансии; парични трансакции;
недвижен имот; осигурување услуги за
електронски трансфер на пари; услуги за
електронско плаќање со електронска
обработка на податоци за плаќање;
обработка на трансакции со кредитни и
(591) црвена, жолта, кафена, зелена, бела
(531) 04.05.01;08.07.08;25.01.19

дебитни картички; услуги за наплата;
мобилни услуги за електронско плаќање;

(551) индивидуална

финансиски услуги, особено електронски
трансфер на капитал; обезбедување на

(510, 511)
кл. 29 конзервирани, сушени и варени

услуги за плаќање преку мобилен телефон
за трети лица; електронска обработка на

производи од компири
кл. 30 чипс
(210) TM 2020/1203

девизни плаќања; услуги за обработка на
плаќање, имено обработка на трансакции
во виртуелни валути за трети лица;

(220) 15/12/2020

расчистување и усогласување на
финансиските трансакции преку

(442) 28/02/2021
(300) 302020012960 17/06/2020 DE
(731) OneFor Holding GmbH

компјутерска мрежа ширум светот;
финансиско сметководство, особено

Blumenstrasse 14, D-40212, Düsseldorf,
DE

обезбедување финансиски информации,

(740) Адвокатско друштво Поповски и

финансиски анализи, финансиски
консултации, финансиски услуги за

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

обработка на набавка на побарувања за
трети лица; финансиски трансакции,

(540)

особено наплата на побарувања за сметки
[трансакции со наплата], управување со

OneFor
(551) индивидуална
(510, 511)

плаќања и побарувања, преглед на
кредитната способност и солидност на
трговските претпријатија и приватни лица,

кл. 9 дебитни и кредитни картички
[кодирани или магнетни]; софтвер за

доделување на информации во областа на
наплата на долгови и финансиски

обработка на електронски плаќања од и за
трети лица; софтвер за автентикација

побарувања во повикувачки центри,
кредитни проверки и кредитен рејтинг и

кл. 16 дебитни и кредитни картички [некодирани или не-магнетни]
кл. 35 менаџмент; администрација на

проценка на ризик врз основа на
математичко-статистички пресметки
[бодување], вклучително и создавање

компанијата, особено истражување на
податоци во компјутерски датотеки,

картички за бодови
кл. 38 електронско пренесување на

истраги за деловни работи, доделување
информации за комерцијални и деловни

податоците за плаќање
кл. 42 научни и технолошки услуги и

прашања, истражување на пазарот,
анализа на пазарот; канцелариска работа,
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сродни дизајнерски услуги, особено

истраги за деловни работи, доделување

дизајнирање на картички за бодови;

информации за комерцијални и деловни

обезбедување привремена употреба на
онлајн софтвер, што не може да се

прашања, истражување на пазарот,
анализа на пазарот; канцелариска работа,

преземе, за обработка на дигитални или
електронски плаќања; обезбедување на

особено канцелариска работа за
управување со плаќање и побарувања,

привремена употреба на софтвер за
автентикација преку интернет, што не

исто така како резервна услуга
кл. 36 финансии; парични трансакции;

може да се преземе, за контролирање

недвижен имот; осигурување услуги за

пристап и комуникација со мобилни уреди,
компјутери и компјутерски мрежи

електронски трансфер на пари; услуги за
електронско плаќање со електронска

(210) TM 2020/1204

обработка на податоци за плаќање;
обработка на трансакции со кредитни и

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(300) 302020013581 25/06/2020 DE
(731) OneFor Holding GmbH

дебитни картички; услуги за наплата;
мобилни услуги за електронско плаќање;

Blumenstrasse 14, D-40212, Düsseldorf,
DE

трансфер на капитал; обезбедување на
услуги за плаќање преку мобилен телефон

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

за трети лица; електронска обработка на
девизни плаќања; услуги за обработка на

Скопје
(540)

плаќање, имено обработка на трансакции
во виртуелни валути за трети лица;

финансиски услуги, особено електронски

расчистување и усогласување на
финансиските трансакции преку
компјутерска мрежа ширум светот;
финансиско сметководство, особено
обезбедување финансиски информации,
финансиски анализи, финансиски
консултации, финансиски услуги за
обработка на набавка на побарувања за
(531) 26.04.18;27.05.24

трети лица; финансиски трансакции,
особено наплата на побарувања за сметки

(551) индивидуална
(510, 511)

[трансакции со наплата], управување со
плаќања и побарувања, преглед на

кл. 9 дебитни и кредитни картички

кредитната способност и солидност на
трговските претпријатија и приватни лица,

[кодирани или магнетни]; софтвер за
обработка на електронски плаќања од и за

доделување на информации во областа на

трети лица; софтвер за автентикација
кл. 16 дебитни и кредитни картички [не-

наплата на долгови и финансиски
побарувања во повикувачки центри,

кодирани или не-магнетни]
кл. 35 менаџмент; администрација на

кредитни проверки и кредитен рејтинг и
проценка на ризик врз основа на

компанијата, особено истражување на

математичко-статистички пресметки
[бодување], вклучително и создавање

податоци во компјутерски датотеки,
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картички за бодови

изложување, закачалки, изложбени

кл. 38 електронско пренесување на

витрини [мебелј, канцелариски мебел,

податоците за плаќање
кл. 42 научни и технолошки услуги и

комоди со фиоки, кревети, маси, маси за
компјутери, ногарки за маси [мебел],

сродни дизајнерски услуги, особено
дизајнирање на картички за бодови;

опрема за мебел што не е од метал,
перничиња, перници, плакари, полици,

обезбедување привремена употреба на
онлајн софтвер, што не може да се

полици [мебел], работни маси, рамки за
слики, рамки од дрво за кревети,

преземе, за обработка на дигитални или

латофлекси, софи, столчиња, тоалетни

електронски плаќања; обезбедување на
привремена употреба на софтвер за

комоди, фотељи, шанкови, душеци,
душеци со федери, душеци и перници

автентикација преку интернет, што не
може да се преземе, за контролирање

изработени од сунѓер, термопластична
мемори пена со релаксирачки, комфортни

пристап и комуникација со мобилни уреди,
компјутери и компјутерски мрежи

и ортопедски својства
кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи; покривки

(210) TM 2020/1208

за кревети и маси; постелнина, прекривки
за душеци, прекривки за кревети,

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) ПАБЛИК МЕДИА-ВИРАЛ ДОО
Московска 30, Карпош, Скопје, MK

прекривки за мебел од текстил
кл. 35 рекламирање; водење на

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

работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при

(540)

производство, увоз-извоз и трговија на
големи и мало со: мебел, мебел за
домаќинство и неговите делови, огледала,

(591) црна, црвена, сива, бела

рамки за слики; производи што не се
опфатени со другите класи, од дрво,

(531) 26.15.01;27.05.11
(551) индивидуална

плута, трска, врбови прачки, рогозина,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,

(510, 511)

школки, килибар, седеф, морска пена и

кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и
неговите делови, производство на мебел

замените за сите овие материјали или
производи од пластика, библиотекарски

(тапациран и корпусен), огледала, рамки
за слики; производи што не се опфатени

полици, врати, врати за мебел, двоседи,
троседи, детски креветчиња, детски

со другите класи, од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски,

столчиња со масичка за јадење, дрвени
украси, држачи за изложување, закачалки,

слонова коска, китова коска, школки,

изложбени витрини [мебел], канцелариски

килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од

мебел, комоди со фиоки, кревети, маси,
маси за компјутери, ногарки за маси

пластика; библиотекарски полици, врати,
врати за мебел, двоседи, троседи, детски

[мебел], опрема за мебел што не е од
метал, перничиња, перници, плакари,

креветчиња, детски столчиња со масичка

полици, полици [мебел], работни маси,
рамки за слики, рамки од дрво за кревети,

за јадење, дрвени украси, држачи за
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латофлекси, софи, столчиња, тоалетни

медицинска употреба, ласери за

комоди, фотељи, шанкови; душеци,

отстранување на влакна, ласери за

душеци со федери, душеци и перници
изработени од сунѓер, термопластична

подмладување на кожата, апарати за
отстранување на тетоважи, ласери за

мемори пена со релаксирачки, комфортни
и ортопедски својства; текстил и текстилни

отстранување на оштетувања на кожата,
ласери за отстранување на вени, апарати

производи кои не се опфатени со другите
класи; покривки за кревети и маси;

за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери

постелнина, прекривки за душеци,

за лекување на егземи и себороичен

прекривки за кревети, прекривки за мебел
од текстил

дерматитис, апарати за лекување на
витилиго, целулит и акни, лампи за

(210) TM 2020/1210

медицинска употреба, шприцеви за
медицинска употреба, апарати што се

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,

користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,

POB 3021, Caesarea Industrial Park,

медицински водечки конец, апарати за

Caesarea, IL
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

ДНК и РНК тестови за употреба во
медицина, фластери за ладење за

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

медицинска употреба
кл. 41 едукативни услуги; подготовки на

Скопје
(540)

обука; разонода; спортски и културни
активности, имено академии (едукативни),
учење на далечина, настава, обука, услуги
на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање

(591) светло сина, темно сина, црна, бела

водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници

(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,

(обука), организирање и водење на

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и

едукативни форуми во живо
кл. 44 медицински услуги; хигиенска

заби; ортопедски артикли; хируршки

заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиники,

материјали за шиење; терапевтски
помагала за хендикепирани особи;

болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,

апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за

изнајмување на медицинска опрема,

медицинска употреба, игли за шиење,
хируршки, ракавици за медицинска

услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за

употреба, перници за медицинска

отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,

употреба, хируршки прибор, вреќи со лед
за медицинска употреба, вбризгувачи за

отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на

медицинска употреба, ласери за
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маснотии во телото, лекување на

дерматитис, апарати за лекување на

псоријаза, егзема, себореичен

витилиго, целулит и акни, лампи за

дерматитис, витилиго, целулит и акни

медицинска употреба, шприцеви за
медицинска употреба, апарати што се

(210) TM 2020/1211

користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,

медицински водечки конец, апарати за
ДНК и РНК тестови за употреба во

Caesarea, IL

медицина, фластери за ладење за

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

медицинска употреба
кл. 41 едукативни услуги; подготовки на

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје

обука; разонода; спортски и културни
активности, имено академии (едукативни),

(540)

учење на далечина, настава, обука, услуги
на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање
водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава

(531) 27.05.01

(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,

(обука), организирање и водење на
едукативни форуми во живо

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и

кл. 44 медицински услуги; хигиенска

заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски

заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиники,

помагала за хендикепирани особи;

болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,

апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за

изнајмување на медицинска опрема,
услуги на здравствени центри, услуги со

медицинска употреба, игли за шиење,
хируршки, ракавици за медицинска

користење на ласери и апарати за

употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед

отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,

за медицинска употреба, вбризгувачи за

отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на

медицинска употреба, ласери за
медицинска употреба, ласери за

маснотии во телото, лекување на
псоријаза, егзема, себореичен

отстранување на влакна, ласери за
подмладување на кожата, апарати за

дерматитис, витилиго, целулит и акни

отстранување на тетоважи, ласери за
отстранување на оштетувања на кожата,

(210) TM 2020/1212

ласери за отстранување на вени, апарати

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,

за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери

POB 3021, Caesarea Industrial Park,
Caesarea, IL

за лекување на егземи и себороичен
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(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

активности, имено академии (едукативни),

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.

учење на далечина, настава, обука, услуги

14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје

на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање

(540)

водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава

Soprano

(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници

(551) индивидуална
(510, 511)

(обука), организирање и водење на

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и

едукативни форуми во живо
кл. 44 медицински услуги; хигиенска

инструменти; вештачки екстремитети очи и

заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиники,

заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски

болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,

помагала за хендикепирани особи;
апарати за масажа; апарати, уреди и

изнајмување на медицинска опрема,

производи за доенчиња; имено игли за
медицинска употреба, игли за шиење,

услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за

хируршки, ракавици за медицинска

отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,

употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед

отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на

за медицинска употреба, вбризгувачи за
медицинска употреба, ласери за

маснотии во телото, лекување на

медицинска употреба, ласери за
отстранување на влакна, ласери за

псоријаза, егзема, себореичен
дерматитис, витилиго, целулит и акни

подмладување на кожата, апарати за
отстранување на тетоважи, ласери за
отстранување на оштетувања на кожата,

(210) TM 2020/1213

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,

ласери за отстранување на вени, апарати
за намалување на маснотии во телото,

POB 3021, Caesarea Industrial Park,

ласери за лекување на псоријаза, ласери
за лекување на егземи и себороичен

Caesarea, IL
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

дерматитис, апарати за лекување на

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

витилиго, целулит и акни, лампи за
медицинска употреба, шприцеви за

Скопје
(540)

медицинска употреба, апарати што се
користат во медицински анализи, маски

ALMA

користени од медицински персонал,
медицински водечки конец, апарати за

(551) индивидуална

ДНК и РНК тестови за употреба во

(510, 511)

медицина, фластери за ладење за
медицинска употреба

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и

кл. 41 едукативни услуги; подготовки на
обука; разонода; спортски и културни

инструменти; вештачки екстремитети очи и
заби; ортопедски артикли; хируршки
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материјали за шиење; терапевтски

имено услуги на медицински клиники,

помагала за хендикепирани особи;

болнички услуги, здравствена нега,

апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за

медицинска помош, пластична хирургија,
изнајмување на медицинска опрема,

медицинска употреба, игли за шиење,
хируршки, ракавици за медицинска

услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за

употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед

отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,

за медицинска употреба, вбризгувачи за

отстранување на оштетувања на кожата,

медицинска употреба, ласери за
медицинска употреба, ласери за

отстранување на вени, намалување на
маснотии во телото, лекување на

отстранување на влакна, ласери за
подмладување на кожата, апарати за

псоријаза, егзема, себореичен
дерматитис, витилиго, целулит и акни

отстранување на тетоважи, ласери за
отстранување на оштетувања на кожата,

(210) TM 2020/1214

ласери за отстранување на вени, апарати

(220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,

за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери
за лекување на егземи и себороичен
дерматитис, апарати за лекување на

Caesarea, IL

витилиго, целулит и акни, лампи за
медицинска употреба, шприцеви за

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,

медицинска употреба, апарати што се

Скопје

користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,

(540)

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,

медицински водечки конец, апарати за
ДНК и РНК тестови за употреба во

(531) 26.13.25;27.05.17

медицина, фластери за ладење за
медицинска употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,

кл. 41 едукативни услуги; подготовки на
обука; разонода; спортски и културни
активности, имено академии (едукативни),

стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и

учење на далечина, настава, обука, услуги
на пружање на обука, организирање

заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиење; терапевтски

водење на конференции, организирање
водење конгреси, организирање изложби

помагала за хендикепирани особи;
апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за

за едукативни цели, практична настава
(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници

медицинска употреба, игли за шиење,
хируршки, ракавици за медицинска

(обука), организирање и водење на
едукативни форуми во живо

употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед

кл. 44 медицински услуги; хигиенска
заштита и нега на убавина за луѓето;

за медицинска употреба, вбризгувачи за
медицинска употреба, ласери за
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медицинска употреба, ласери за

маснотии во телото, лекување на

отстранување на влакна, ласери за

псоријаза, егзема, себореичен

подмладување на кожата, апарати за
отстранување на тетоважи, ласери за

дерматитис, витилиго, целулит и акни

отстранување на оштетувања на кожата,
ласери за отстранување на вени, апарати

(210) TM 2020/1215

(220) 16/12/2020

за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери

(442) 28/02/2021
(731) ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak

за лекување на егземи и себороичен

No:35 B-1,Üsküdar, TR-34692 İstanbul, TR

дерматитис, апарати за лекување на
витилиго, целулит и акни, лампи за

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

медицинска употреба, шприцеви за
медицинска употреба, апарати што се

(540)

користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,
медицински водечки конец, апарати за
ДНК и РНК тестови за употреба во
медицина, фластери за ладење за
медицинска употреба
кл. 41 едукативни услуги; подготовки на

(591) сина, црвена, жолта, бела
(531) 27.05.04;27.05.23

обука; разонода; спортски и културни
активности, имено академии (едукативни),

(551) индивидуална
(510, 511)

учење на далечина, настава, обука, услуги

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање

сушено и варено овошје и зеленчук; желе,

водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава

џемови, компоти; јајца; млеко, сирење и
кашкавал, путер, јогурт и други млечни

(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници

производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

(обука), организирање и водење на

ориз; тестенини и резанки, тапиока и саго;
брашно и производи од жита; леб,

едукативни форуми во живо
кл. 44 медицински услуги; хигиенска

производи од тесто и слатки; чоколадо;

заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиники,

сладолед; шербет и други мразови за
јадење; шеќер, мед, меласа; квасец,

болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,

прашок за печење; сол, мирудии, зачини,
конзервирани билки; оцет, сосови и други

изнајмување на медицинска опрема,

мирудии; мраз (замрзната вода)
кл. 32 пиво; безалкохолни напитоци;

услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за

минерална и сода вода; напитоци од

отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,

овошје и овошни сокови; сирупи и други
безалкохолни препарати за производство

отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на

на напитоци
кл. 35 огласување; водење на работење;
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управување со работи; канцелариски

земјоделството, хортикултурата и

работи

шумарството, ѓубрива

(210) TM 2020/1216

(220) 16/12/2020

(210) TM 2020/1218

(220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware

(442) 28/02/2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware

limited liability company) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

limited liability company) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

KINSIDRO

HOLZEM

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 1 хемикалии што се користат во

(510, 511)
кл. 5 производи за биоконтрола, имено

земјоделството, имено стимуланси за раст
на растенија; препарати за прихрана на

земјоделски биопестициди,
биоинсектициди; инсектициди;

растенија; микроогранизми или спори за

биофунгициди, фунгициди; биогермициди,

заштита на растенија; регулатори за раст
на растенија, вклучително биостимуланси,

гермициди; биохербициди, хербициди;
биофумиганти, фумиганти, бионематицид,

феромони и хемикалии за употреба во
земјоделството, хортикултурата и

нематициди

шумарството, ѓубрива

(210) TM 2020/1219

(210) TM 2020/1217

(442) 28/02/2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware

(220) 16/12/2020

(220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware

limited liability company) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

limited liability company) 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

SAVIQRESS

SOSDIA
(551) индивидуална

кл. 5 производи за биоконтрола, имено

(510, 511)
кл. 1 хемикалии што се користат во

земјоделски биопестициди,
биоинсектициди; инсектициди;

земјоделството, имено стимуланси за раст
на растенија; препарати за прихрана на

биофунгициди, фунгициди; биогермициди,
гермициди; биохербициди, хербициди;

растенија; микроогранизми или спори за
заштита на растенија; регулатори за раст

биофумиганти, фумиганти, бионематицид,
нематициди

на растенија, вклучително биостимуланси,
феромони и хемикалии за употреба во

(210) TM 2020/1220
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дезинфекција; препарати за уништување

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,

на штетници; фунгициди, хербициди

трговија и услуги ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ
Неготино, MK

(210) TM 2020/1222

(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/128, 1000, Скопје

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за трговија и услуги на

(540)

големо и мало ФЕРНЕТИ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје ЏОН КЕНЕДИ 25-

(220) 16/12/2020

5/19, MK
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(591) зелена, сива
(531) 26.15.01;27.05.01

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; смеши за
гаснење и спречување пожар; препарати
за калење и заварување метали;
супстанции за штавење на животински

(591) бела, црна, црвена и темно сина
(531) 26.13.25;27.05.25

кожи; адхезиви [лепливи материи]
наменети за индустријата, кит [мека,

(551) индивидуална
(510, 511)

леплива смеса] и други пасти и полнила;
компост, природни и вештачки ѓубриња;

кл. 1 компост, течни и цврсти ѓубрива за
почва за употреба во земјоделие и
градинарство, за стимулирање на раст на

биолошки препарати за употреба во
индустријата и науката
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни

растенијата и зголемување на приносот
кл. 35 огласување и рекламирање

препарати; немедицински забни пасти;
парфимерија, есенцијални масла;

поврзано со компост, течни и цврсти
ѓубрива за почва за употреба во

средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,

земјоделие и градинарство, за
стимулирање на раст на растенијата и
зголемување на приносот

триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски, медицинсхи и
ветеринарни препарати; санитарни

(210) TM 2020/1223

препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за

(442) 28/02/2021
(731) Borsodi Sörgyár Kft. Bösc, Rákóczi

медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; додатоци во исхраната

u. 81., H-3574, HU

(220) 16/12/2020

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

за луѓе и животни; фластври, материјали
за завои; материјал за пломбирање на

(540)

заби, забарски смоли; средства за
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моторцикли;држачи како дел од

WAI MOMENT

велосипеди;држачи како делови на дво-

(551) индивидуална
(510, 511)

точкаши;клупи за моторикли;резервоари
како делови на моторцикли;носачи на

кл. 33 алкохолни пијалоци; јаболковача;

регистарски таблички на двоточкаши;калници за возила;педали за дво-

вина, жестоки алкохолни пијалоци и
ликери; газирани алкохолни пијалоци;

точкаши;фелни/бандажи;рамови за
велосипеди;амортизери за

газирани алкохолни пијалоци со вкус на
овошје
(210) TM 2020/1224

возила;амортизери за велосипеди;навлаки
за седишта на велосипеди;навлаки за
седишта на моторцикли;звона за

(220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) KTM AG Stallhofner Strasse 3, 5230
Mattighofen, AT

велосипеди;мотори за велосипеди;пумпи
за велосипеди;оквири за
моторцикли;педали;спојлери за
возила;држачи на предни светла (делови

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

за моторцикли);држачи на кумплунг за

(540)

возила;запчаници за задни тркала;дискови
за кочници за моторцикли;полуги/лостови

GASGAS
(551) индивидуална
(510, 511)

за кочници за возила;рачки/полуги (делови
за возила);рачки за управувачи на

кл. 9 наочари; наочари за сонце; заштитна

велосипеди;држачи за седишта за
велосипеди;поклопци за палење;(делови

облека за спречување повреди на
моторцикли; особено заштитни ракавици;

од возила);заштитна цилиндрична навлака

обувки; кациги и штитници (заштита на
колена и лакти); тахометри

за моторикли;рачки/полуги за
моторцикли;рачки/полуги за велосипеди

кл. 12 возила и делови за нив;
велосипеди; моторцикли; скутери; мопеди;

кл. 25 Т-мајци; тренерки; блузони;
пуловери; кошули; водоотпорни крзнени

мали моторцикли; велосипеди на

блузи со капуљача; панталони;
комбинизони; ракавици; ракавици за

електричен погон (палење);велосипеди за
обука и образование и делови и додатоци

моторцикли; облека за моторцикли

за нив;мотори за копнени
возила;пневматици;тркала;облоги за

(доколку е опфатена во класа 25); долна
облека; чорапи; обувки; покривки за глава;

кочници;прилагодиви навлаки за седишта
на моторни возила;седишта за

лежерни обувки; сандали; гумени чизми;
капи/капчиња; бандани (шалови за

велосипеди;седишта за

облека); каиши (облека); облека; јакни;
елеци; капи; марами; поло мајци; дресови;

моторцикли;странични огледала за
возила;е-велосипеди;носачи на багаж за

облека за бебиња; облека за деца;

возила;кочници за
велосипеди;управувачи;покривачи за

портикли за бебиња

каросерија на возила;бисаги (странични
кофери) за моторцикли;капачиња за

(210) TM 2020/1225

(220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) KTM AG Stallhofner Strasse 3, 5230
Mattighofen, AT

резервоар за возила;странични торби и
бисаги за велосипеди;постоље за
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(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.

точкаши; фелни/бандажи; рамови за

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

велосипеди; амортизери за возила;

(540)

амортизери за велосипеди; навлаки за
седишта на велосипеди; навлаки за
седишта на моторцикли; звона за
велосипеди; мотори за велосипеди; пумпи
за велосипеди; оквири за моторцикли;
педали; спојлери за возила; држачи на
предни светла (делови за моторцикли);
држачи на кумплунг за возила; запчаници
за задни тркала; дискови за кочници за

(591) бела, црвена
(531) 27.05.21;27.05.24

моторцикли; полуги/лостови за кочници за
возила; рачки/полуги (делови за возила);

(551) индивидуална

рачки за управувачи на велосипеди;
држачи за седишта за велосипеди;

(510, 511)
кл. 9 наочари; наочари за сонце; заштитна

поклопци за палење;(делови од возила);

облека за спречување повреди на
моторцикли; особено заштитни ракавици;

заштитна цилиндрична навлака за
моторикли; рачки/полуги за моторцикли;

обувки; кациги и штитници (заштита на
колена и лакти); тахометри

рачки/полуги за велосипеди
кл. 25 Т-мајци; тренерки; блузони;

кл. 12 возила и делови за нив;

пуловери; кошули; водоотпорни крзнени
блузи со капуљача; панталони;

велосипеди; моторцикли; скутери; мопеди;
мали моторцикли; велосипеди на

комбинизони; ракавици; ракавици за

електричен погон (палење); велосипеди за
обука и образование и делови и додатоци

моторцикли; облека за моторцикли
(доколку е опфатена во класа 25); долна

за нив; мотори за копнени возила;
пневматици; тркала; облоги за кочници;

облека; чорапи; обувки; покривки за глава;
лежерни обувки; сандали; гумени чизми;

прилагодиви навлаки за седишта на

капи/капчиња; бандани (шалови за
облека); каиши (облека); облека; јакни;

моторни возила; седишта за велосипеди;
седишта за моторцикли; странични

елеци; капи; марами; поло мајци; дресови;

огледала за возила; е-велосипеди; носачи
на багаж за возила; кочници за

облека за бебиња; облека за деца;
портикли за бебиња

велосипеди; управувачи; покривачи за
каросерија на возила; бисаги (странични

(210) TM 2020/1226

кофери) за моторцикли; капачиња за

(220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Тhe Procter & Gamble Company One

резервоар за возила; странични торби и
бисаги за велосипеди; постоље за

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio

моторцикли; држачи како дел од
велосипеди; држачи како делови на дво-

45202, US

точкаши; клупи за моторикли; резервоари
како делови на моторцикли; носачи на

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

регистарски таблички на дво-точкаши;

(540)

(740) Адвокатско друштво Поповски и

калници за возила; педали за дво-

FAIRY
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(551) индивидуална

алкохолни пијалоци; газирани алкохолни

(510, 511)

пијалоци со вкус на овошје

кл. 3 препарати за белење и други
супстанци за употреба за перење алишта;

(210) TM 2020/1229

препарати за чистење, полирање, триење
и одмастување; сапуни; препарати за

(442) 28/02/2021
(731) А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

миење садови, козметика, марамчиња
заситени со препарати за чистење

Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000,
Скопје, MK

кл. 5 антибактериски сапун; сапун за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

дезинфекција; средства за дезинфекција
за хемиски тоалети; средства за

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 17/12/2020

дезинфекција за хигиенски цели;
антибактериски средства за миење раце;
биоциди; фунгициди; хербициди;
гермициди; вируциди; марамчиња

(531) 27.05.17;27.07.17
(551) индивидуална

импрегнирани со дезинфекциски,

(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на

антибактериски, фунгицидни, гермицидни
или вирицидни препарати; хигиенски

дејностите), демонстрација на производи,

сапуни и детергенти; средства за хигиена
за употреба во домаќинство
(210) TM 2020/1228

информации за дејноста, информатички
картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање
изложби) во комерцијални или рекламни

(220) 17/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Borsodi Sörgyár Kft. Bőcs, Rákóczi
u. 81., H-3574, HU

цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати,

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

изработка на такси, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), јавно

изнајмување рекламен материјал,

(540)

мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/,организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/,
преписи на соопштенија, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки,

(591) бела, темно сина

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,

(531) 01.15.15;26.15.01;27.05.08
(551) индивидуална

рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци; јаболковача;

телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

вина; жестоки пијалоци и ликери; газирани

242

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

материјал /трактати, проспекти, печатени

комуникации, податоци и безжична мрежа;

примероци

обезбедување мултикориснички пристап

кл. 38 слуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос

на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување

на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон,

услуги на складирање на електронски
податоци за трети лица;

телевизија и глобална комуникациска
мрежа; услуги на лична комуникација;

телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за

услуги на пејџери; лизинг

поврзување независни телекомуникациски

телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта;

и компјутерски мрежи заради поделба на
интернет сообраќајот; услуги на говорна

услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат

пошта;телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги

на телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски

информацми од именик по пат на

говорни пораки; услуги на видео и аудио

телефон, телевизија и глобална
комуникациска мрежа; обезбедување

конференции и конференции на
телефонски податоци; безжични

мултикориснички интерактивен пристап на
глобална комуникациска мрежа; пренос и

телекомуникациски услуги, имено,
безжичен пренос на звук и податоци;

емитирање на сите видови аудио и видео
програми по пат на телефон, телевизија и

телекомуникациски услуги, имено
обезбедување глас по пат на интернет

глобална комуникациска мрежа, главни

протокол; обезбедување мрежен пристап

(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат

со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на

главен премин во рамките на мрежата;
видео и аудио телеконференции по пат на

интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

интернет, услуги на асинхронен трансфер
мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

кл. 42 услуги на хостирање на web
страници, услуги на дизајнирање на web

интегрирани услуги (ИСДН), интернет

страни, работа на електронски

протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа

информациски мрежи; консалтинг услуги и
услуги на дизајн во областа на

(ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на

информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација,

телекомуникациски мрежни премини и
услуги на поврзување со протокол на

комуникациски мрежи, компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на

пренос на рамка заради пренос на

центри на податоци и глобални

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на

комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа; овозможување

(хостинг), складирање и одржување на
web сајтови, web центри, електронска

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци
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на трети лица; услуги на провајдери на

/маркетинг/, проверка на сметки,

апликативни услуги (АСП), имено,

рекламирање по пат на радио,

хостирање компјутерски софтверски
апликации за трети лица; услуги на

рекламирање по пат на телевизија,
рекламни огласи (ширење на рекламни

автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во

огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за

областа на компјутеризирани комуникации
и мрежи наподатоци; обезбедување на

телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, ширење рекламен

информации во областа на мрежни услуги

материјал /трактати, проспекти, печатени

на компјутеризирани комуникации и услуги
на центри на податоци

примероци
кл. 38 слуги на телекомуникација и

(210) TM 2020/1230

информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и

(220) 17/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска

Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000,

мрежа; услуги на лична комуникација;

Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

системи; услуги на електронска пошта;
услуги на телевизиски пренос;
обезбедување вести и информации по пат
на телефон, телевизија и глобална

(531) 27.05.17;27.07.17

комуникациска мрежа; обезбедување

(551) индивидуална
(510, 511)

информацми од именик по пат на
телефон, телевизија и глобална

кл. 35 дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,

комуникациска мрежа; обезбедување
мултикориснички интерактивен пристап на

информации за дејноста, информатички

глобална комуникациска мрежа; пренос и
емитирање на сите видови аудио и видео

картотеки (водење на информатичките
картотеки), изложби (организирање

програми по пат на телефон, телевизија и

изложби) во комерцијални или рекламни
цели, изнајмување рекламен простор,

глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза

изнајмување уреднички апарати,
изнајмување рекламен материјал,

линија или сериски врски кои ствараат
главен премин во рамките на мрежата;

изработка на такси, изводи од сметка

видео и аудио телеконференции по пат на
интернет, услуги на асинхронен трансфер

(изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното

мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на

мислење), објавување рекламни текстови,
огласување /рекламирање/,организирање

интегрирани услуги (ИСДН), интернет
протокол (ИП) на комуникациски услуги,

дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/,

услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН) и услуги на приватна линија;

преписи на соопштенија, промоција

обезбедување услуги на
телекомуникациски мрежни премини и

/продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот
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услуги на поврзување со протокол на

комуникации, услуги на менаџмент на

пренос на рамка заради пренос на

центри на податоци и глобални

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на

комуникациски мрежи; обезбедување
услуги на центри на податоци; хостирање

комутација на гласот, податоци, видео
мултимедиа; овозможување

(хостинг), складирање и одржување на
web сајтови, web центри, електронска

телекомуникациско поврзување на
интернет и на други компјутеризирани

пошта, електронски групи, лист сервери
како и на дигитална содржина и податоци

комуникации, податоци и безжична мрежа;

на трети лица; услуги на провајдери на

обезбедување мултикориснички пристап
на безжична комуникациска мрежа;

апликативни услуги (АСП), имено,
хостирање компјутерски софтверски

обезбедување факс услуги; обезбедување
услуги на складирање на електронски

апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на

податоци за трети лица;
телекомуникациски услуги, особено,

телекомуникација и мрежа; дизајн во
областа на компјутеризирани комуникации

обезбедување мрежен премин за

и мрежи наподатоци; обезбедување на

поврзување независни телекомуникациски
и компјутерски мрежи заради поделба на

информации во областа на мрежни услуги
на компјутеризирани комуникации и услуги

интернет сообраќајот; услуги на говорна
пошта;телекомуникациски услуги, особено,

на центри на податоци

обезбедување бесплатни услуги и услуги
на насочување на повиците; услуги на

(210) TM 2020/1232

центрите за пораки во вид на телефонски

(300) 80917 15/07/2020 JM
(731) Mars, Incorporated a corporation
under the laws of the state of Delaware

(220) 18/12/2020
(442) 28/02/2021

говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на
телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено,

6885 Elm Street, McLean,VA 22101, US

безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено

фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

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

обезбедување глас по пат на интернет

BEN'S ORIGINAL

протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет

(551) индивидуална
(510, 511)

сообраќајот помеѓу преносници на
интернет сообраќајот; услуги на

кл. 29 месо, риба (не жива); живина; дивеч
(не жив); екстракти од месо; шаркутерија;

електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web

замени за месо; замрзнат зеленчук;
конзервиран зеленчук; зеленчук, сушен;

страници, услуги на дизајнирање на web

зеленчук, зготвен; овошје, конзервирано;
суво овошје; зготвено овошје; обработено

страни, работа на електронски
информациски мрежи; консалтинг услуги и

овошје, фунги и зеленчук (вклучувајќи

услуги на дизајн во областа на
информативни технологии, компјутерско

зрнести/јаткасти плодови (nuts) и
легуминози (pulses); обработен зеленчук;

програмирање, телекомуникација,
комуникациски мрежи, компјутеризирани

обработени легуминози; леќа; обработена
леблебија; обработен грав; печен грав;
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грав во сос; соја зрна, конзервирани, за

оброци кои се состојат првенствено од

храна; тофу; доматно пире; зеленчуково

зеленчук; готови зготвени оброци кои се

пире; доматен џус за готвење; домати во
конзерва; зеленчукови џусеви за готвење;

состојат првенствено од риба
кл. 32 oриз; тапиока; саго; паста; резанци

кисели краставички; подготовки за
правење на супа; супи; коцки за супа

(noodles); кнедли; вермичели (vermicelli);
кускус (семолина); подготовки направени

(ѕtocks); препарати за правење бујон;
бујон; кокосово млеко; кокосово масло;

од житарици; обработени зрна;
обработени житарици; ориз од цело зрно;

кокосова маст; растителни масти за храна;

ориз од долго зрно; див ориз; кафеав ориз;

макала; зрнести/јаткасти плодови,
подготвени; намази на база на

басмати ориз; обработен (parboiled) ориз;
рижото; мешавини од ориз; мешавини од

зрнести/јаткасти плодови; семиња,
подготвени; закуски (snack food) на база на

ориз со зеленчук, екстракти од пилешко,
екстракти од месо, сирење, грав,

овошје; закуски (snack food) на база на
легуминози (legumes); закуски (snack food)

легуминози, зачини, ароми, тревки,
мирудии; пакувани мешавини за оброци

на база на зрнести/јаткасти плодови;

кои се состојат првенствено од ориз;

закуски (snack food) на база на зеленчук;
претходно зготвена чорба од кари;

обработена киноа (quinoa); пици; пити;
кондименти; сосови; сосови за готвење;

вегетаријанско чили; чили со месо;
подготвени јадења кои се состојат

подготовки за правење во сосови; кари
сосови; сосови за паста; сосови за паста

воглавно од месо; подготвени салати;
подготвени зеленчукови јадења;

со печење; чили сос; соја сос; лут сос;
слатко-кисел сос; зачинети сосови; солени

подготвени оброци кои се состојат

(savory) сосеви; сосеви за ориз; прашоци

првенствено од месо; подготвени оброци
кои се состојат првенствено од замени за

за сос; мешавини за подготовка на сосови;
ароми во форма на концентрирани сосови;

месо; подготвени оброци кои се состојат
првенствено од живина; подготвени

подготвени јадења во форма на сосови;
маринади; преливи за салати; chutneys;

оброци кои се состојат првенствено од
зеленчук; подготвени оброци кои се

пасти (брашнеста храна); relishes; изворни
сосови (gravy); згуснувачи за готвење

состојат првенствено од риба; замрзнати

јадења; песто (сос); сенф; оцет; сол;

оброци кои се состојат првенствено од
зеленчук; замрзнати оброци кои се

зачини; мирудии; кулинарски тревки;
обработен лук за употреба како мирудија;

состојат првенствено од месо; замрзнати
оброци кои се состојат првенствено од

обработен ѓумбир за употреба како
мирудија; мелен ѓумбир; пасти како

замени за месо; замрзнати оброци кои се
состојат првенствено од риба; замрзнати

мирудии; пипер; чили мирудии; чили паста
за употреба како мирудија; ароматични

оброци кои се состојат првенствено од

подготовки за храна; ароми за храни;

живина; готови зготвени оброци кои се
состојат првенствено од месо; готови

екстракти кои се употребуваат како ароми
(не есенцијални масла); мешавини од

зготвени оброци кои се состојат
првенствено од замени за месо; готови

зачини; подготовки за зачин; екстракти од
зачин; зачини за поховање; кари

зготвени оброци кои се состојат
првенствено од живина; готови зготвени

мешавини; подготвени јадења на база на
паста; подготвени јадења на база на ориз;
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подготвени јадења на база на резанци

житарици комбиниран во унитарни

(noodle-based); инстант резанци; инстант

пакувања со јадливи семиња, легуминози

ориз; закуска (snack food) (на база на
житарици); закуска (snack food) (на база на

(pulses), легуминози, или зеленчук;
обработена киноа (quinoa) и житарици

ориз); закуски (snack food) кои се состојат
воглавно од паста; закуски (snack food) кои

комбинирани во унитарни пакувања со
јадливи семиња, легуминози (pulses),

се состојат воглавно од ориз; оброци кои
се состојат првенствено од паста; оброци

легуминози, или зеленчук; ориз
комбиниран во унитарни пакувања со

кои се состојат првенствено од ориз;

јадливи семиња, легуминози (pulses),

оброци кои се состојат првенствено од
обработени зрна; оброци кои се состојат

легуминози, или зеленчук; паста
комбинирана во унитарни пакувања со

првенствено од обработени житарици;
оброци кои се состојат првенствено од

јадливи семиња, легуминози (pulses),
легуминози, или зеленчук; резанци

киноа (quinoa) и обработени житарици;
оброци кои се состојат првенствено од

комбинирани во унитарни пакувања со
јадливи семиња, легуминози (pulses),

резанци; замрзнати оброци кои се состојат

легуминози, или зеленчук

првенствено од паста; замрзнати оброци
кои се состојат првенствено од ориз;

(210) TM 2020/1234

замрзнати оброци кои се состојат
првенствено од обработени зрна;

(442) 28/02/2021
(731) КАМ ДОО ул.Индустриска бб,

замрзнати оброци кои се состојат
првенствено од обработени житарици;

Скопје, MK

замрзнати оброци кои се состојат

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

првенствено од киноа (quinoa) и
обработени житарици; замрзнати оброци

(540)

(220) 18/12/2020

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

кои се состојат првенствено од резанци;
суви и течни готови-за-послужување
оброци, кои главно се состојат од ориз;
суви и течни готови-за-послужување
оброци, кои главно се состојат од паста;
суви и течни готови-за-послужување
оброци, кои главно се состојат од резанци;

(591) бела, жолта, сина, зелена

обработени зрна комбинирани во унитарни
пакувања со мирудии и ароми; обработени

(531) 01.03.10;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

житарици комбинирани во унитарни
пакувања со мирудии и ароми; обработена

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

киноа (quinoa) и житарици комбинирани во
унитарни пакувања со мирудии и ароми;
ориз комбиниран во унитарни пакувања со

сушено и варено овошје и зеленчук;
печурки, сушени, конзервирани; желеа,

мирудии и ароми; обработени зрна
комбинирани во унитарни пакувања со

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
кл. 32 минерална и сода-вода и други

јадливи семиња, легуминози (pulses),
легуминози, или зеленчук; обработени

безалкохолни пијалоци; пијалоци од
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овошје и овошни сокови; сирупи и други

мали печива, снек (ѕпаск) храна, двопек,

препарати за производство на пијалоци,

брашно и производи од жита

екстракти за правење пијалаци; овошни
сирупи, безалкохолни; сокови произведени

(210) TM 2020/1240

од овошје и/или зеленчук, шербети
[пијалаци]

(442) 28/02/2021
(731) Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето; управување со работата;

Приштина ул.Тринге Смајли бр. 40,
Приштина, Р. Косово, XX

канцелариски работи; услуги при

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

производство, увоз-извоз и трговија на
големи и мало со: месо, риба, живина и

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 21/12/2020

дивеч; месни преработки; конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и
зеленчук; печурки, сушени, конзервирани;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и

(591) зелена, црна
(531) 24.15.21;27.05.04;27.05.17

млечни производи; масла и масти за

(551) индивидуална
(510, 511)

јадење; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци,

работи; комерцијално-информативни
агенции; услуги за информирање и

екстракти за правење пијалаци; овошни
сирупи, безалкохолни; сокови произведени

обезбедување вести; објавување и

од овошје и/или зеленчук, шербети

пишување рекламни текстови;
рекламирање, огласување (рекламни

[пијалаци]
(210) TM 2020/1235

огласи); обработка на текстови;
компјутерско рекламирање преку

(220) 18/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан
Чернодрински бр. 8, Виница, MK

интернет; обезбедување деловни
информации преку веб-страница;
раководење со датотеки; организирање

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

изложби за комерцијални или рекламни
цели; бизнис информации; изнајмување

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

рекламен простор; изнајмување време за
рекламирање преку медиумите; услуги за

ROCKY
(551) индивидуална

следење на печатените вести; договарање
претплата на весници; собирање

(510, 511)
кл. 30 солени крекери, грицки, соленки,

информации во компјутерските бази на

бисквити, мали печива, снек (ѕпаск) храна,
двопек, брашно и производи од жита

податоци; собирање статистички
податоци; односи со јавноста, испитување

кл. 35 огласување ;водење на работење;

на јавното мислење; медиумска
презентација; медиуми за комуникација;

управување со работи; канцелариски
работи; трговски дејности; услуги на увоз-

преписи на соопштениа

извоз и трговија на големо и мало со:
солени крекери, грицки, соленки, бисквити,

кл. 38 телекомуникации; обезбедување
пристап до бази на податоци; пренос на
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дигитални датотеки; обезбедување услуги

огласи); обработка на текстови;

за онлајн форуми; проток на податоци

компјутерско рекламирање преку

кл. 41 образовни услуги; забава; културни
активности; објавување текстови, со

интернет; обезбедување деловни
информации преку веб-страница;

исклучок на рекламни текстови;
организирање и водење работилници

раководење со датотеки; организирање
изложби за комерцијални или рекламни

[обука]; он-лајн публикување електронски
списанија; обезбедување електронски он-

цели; бизнис информации; изнајмување
рекламен простор; изнајмување време за

лајн публикации што не можат да се

рекламирање преку медиумите; услуги за

даунлодираат; фотографски репортажи;
пишување текстови што не се рекламни

следење на печатените вести; договарање
претплата на весници; собирање

текстови; обезбедување користење онлајн
видеа, кои не може да се преземат;

информации во компјутерските бази на
податоци; собирање статистички

разонода

податоци; односи со јавноста, испитување
на јавното мислење; медиумска
(220) 21/12/2020

презентација; медиуми за комуникација;

(442) 28/02/2021
(731) Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ

преписи на соопштениа
кл. 38 телекомуникации; обезбедување

Приштина ул.Тринге Смајли бр. 40,
Приштина, Р. Косово, XX

пристап до бази на податоци; пренос на
дигитални датотеки; обезбедување услуги

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

за онлајн форуми; проток на податоци
кл. 41 образовни услуги; забава; културни

(540)

активности; објавување текстови, со

(210) TM 2020/1241

исклучок на рекламни текстови;
организирање и водење работилници
[обука]; он-лајн публикување електронски
списанија; обезбедување електронски онлајн публикации што не можат да се
даунлодираат; фотографски репортажи;
пишување текстови што не се рекламни
текстови; обезбедување користење онлајн
видеа, кои не може да се преземат;
(591) зелена, бела

разонода

(531) 27.05.24
(551) индивидуална

(210) TM 2020/1242

(510, 511)

(220) 21/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) Друштво за производство,

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

трговија и услуги ВАЛОО ДООЕЛ увозизвоз Куманово

работи; комерцијално-информативни
агенции; услуги за информирање и

ЈНА 7, 1300, Куманово, MK

обезбедување вести; објавување и
пишување рекламни текстови;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

рекламирање, огласување (рекламни
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хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиење; медицински маски;
маски, заштитни визири за медицинска
употреба, медицински апарати и
инструменти, термометри за медицинска
употреба, апарати за мерење крвен
(591) жолта, сина, виолетова, црна
(531) 27.05.04

притисок

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2020/1250

(220) 23/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) British American Tobacco (Brands)
Inc 251 Little Falls Drive, Suite 100,

кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба; дезинфициенси; гелови за

Wilmington, US

дезинфекција; дезинфекциони стапчиња;
сапуни за дезинфекција

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

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

вештачки екстремитети, очи и заби,

(540)

ортопедски производи;хируршки
материјали за шиење;медицински

LUCKY STRIKE FLOW FILTER
(551) индивидуална
(510, 511)

маски;маски, заштитни визири за
медицинска употреба, медицински

кл. 34 цигари; тутун, сиров или

апарати и инструменти, термометри за
медицинска употреба, апарати за мерење

преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун

крвен притисок

(не за медицински цели); пури;
цигарилоси; запалки за цигари; запалки за

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

пури; ќибрит; артикли за пушачи; хартија
за цигари; туби за цигари; филтри за

работи; водење дејност; водење на
комерцијални работи; рекламирање;

цигари; џебни апарати за виткање цигари;

ширење на рекламен материјал,
проспекти, печатени примероци; рекламни

рачни машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;

огласи; објавување рекламни текстови;

течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за

организирање дејности; проучување на
пазарот (маркетинг); комерцијална

загревање

администрација; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со: средства за

(210) TM 2020/1251

дезинфекција; дезинфекциони средства за
хигиенска употреба; дезинфициенси;

(220) 23/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) The Coca-Cola Company One Coca-

гелови за дезинфекција; дезинфекциони

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

стапчиња; сапуни за дезинфекција;
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(740) Друштво за застапување од областа

(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.23

на индустриската сопственост ЖИВКО

(551) индивидуална

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;

(540)

управување со работи; канцелариски
работи

COCA-COLA

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 32 пива; минерална и газирана вода и
останати неалкохолни пијалаци; овошни

истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за

пијалаци и овошни сокови; сирупи и

индустриски анализи и индустриски
истражувања; проектирање и развој на

останати средства за правење пијалаци
(210) TM 2020/1252

компјутерски хардвер и софтвер

(220) 23/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI Kültür Mah. Nisbetiye
Cad. No:56 Akmerkez B Blok K:6 D:574Etiler, Besiktas, Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

GYNOMAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за
гинеколошки третмани
(210) TM 2020/1260

(220) 24/12/2020

(442) 28/02/2021
(731) ЦМЦ ГРОУП Трговско друштво
инжинеринг, советување и застапување
ДОО Скопје Борис Трајковски бр. 280,
1000, Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

(591) зелена, темна сина
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(510)

(210)

1

MK/T/2020/1216

5

MK/T/2020/1073

10

MK/T/2020/1198

1

MK/T/2020/1217

5

MK/T/2020/1090

10

MK/T/2020/1210

1

MK/T/2020/1220

5

MK/T/2020/1113

10

MK/T/2020/1211

1

MK/T/2020/1222

5

MK/T/2020/1114

10

MK/T/2020/1212

3

MK/T/2020/0834

5

MK/T/2020/1198

10

MK/T/2020/1213

3

MK/T/2020/0920

5

MK/T/2020/1218

10

MK/T/2020/1214

3

MK/T/2020/1030

5

MK/T/2020/1219

10

MK/T/2020/1242

3

MK/T/2020/1057

5

MK/T/2020/1220

11

MK/T/2019/1379

3

MK/T/2020/1064

5

MK/T/2020/1226

11

MK/T/2020/0834

3

MK/T/2020/1067

5

MK/T/2020/1242

12

MK/T/2020/1224

3

MK/T/2020/1090

5

MK/T/2020/1252

12

MK/T/2020/1225

3

MK/T/2020/1220

6

MK/T/2020/1162

15

MK/T/2020/0658

3

MK/T/2020/1226

9

MK/T/2020/0076

16

MK/T/2020/0834

4

MK/T/2020/1063

9

MK/T/2020/0177

16

MK/T/2020/0935

5

MK/T/2020/0208

9

MK/T/2020/0710

16

MK/T/2020/0948

5

MK/T/2020/0602

9

MK/T/2020/0711

16

MK/T/2020/0993

5

MK/T/2020/0691

9

MK/T/2020/0712

16

MK/T/2020/0994

5

MK/T/2020/0802

9

MK/T/2020/0935

16

MK/T/2020/0995

5

MK/T/2020/0834

9

MK/T/2020/0995

16

MK/T/2020/0996

5

MK/T/2020/0848

9

MK/T/2020/0996

16

MK/T/2020/1030

5

MK/T/2020/0992

9

MK/T/2020/1047

16

MK/T/2020/1047

5

MK/T/2020/1008

9

MK/T/2020/1162

16

MK/T/2020/1203

5

MK/T/2020/1030

9

MK/T/2020/1203

16

MK/T/2020/1204

5

MK/T/2020/1055

9

MK/T/2020/1204

17

MK/T/2020/0822

5

MK/T/2020/1064

9

MK/T/2020/1224

18

MK/T/2020/1000

5

MK/T/2020/1067

9

MK/T/2020/1225

18

MK/T/2020/1001

5

MK/T/2020/1072

10

MK/T/2020/1064

20

MK/T/2020/0920
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20

MK/T/2020/0993

30

MK/T/2020/0945

34

MK/T/2020/1048

20

MK/T/2020/0994

30

MK/T/2020/0972

34

MK/T/2020/1049

20

MK/T/2020/1003

30

MK/T/2020/0973

34

MK/T/2020/1250

20

MK/T/2020/1171

30

MK/T/2020/1030

35

MK/T/2020/0076

20

MK/T/2020/1208

30

MK/T/2020/1033

35

MK/T/2020/0177

21

MK/T/2020/0920

30

MK/T/2020/1055

35

MK/T/2020/0450

24

MK/T/2020/0920

30

MK/T/2020/1056

35

MK/T/2020/0451

24

MK/T/2020/0934

30

MK/T/2020/1058

35

MK/T/2020/0452

24

MK/T/2020/1208

30

MK/T/2020/1059

35

MK/T/2020/0558

25

MK/T/2020/0934

30

MK/T/2020/1068

35

MK/T/2020/0658

25

MK/T/2020/0995

30

MK/T/2020/1069

35

MK/T/2020/0822

25

MK/T/2020/0996

30

MK/T/2020/1070

35

MK/T/2020/0834

25

MK/T/2020/1000

30

MK/T/2020/1071

35

MK/T/2020/0935

25

MK/T/2020/1001

30

MK/T/2020/1081

35

MK/T/2020/0944

25

MK/T/2020/1030

30

MK/T/2020/1082

35

MK/T/2020/0945

25

MK/T/2020/1060

30

MK/T/2020/1083

35

MK/T/2020/0972

25

MK/T/2020/1167

30

MK/T/2020/1201

35

MK/T/2020/0973

25

MK/T/2020/1224

30

MK/T/2020/1215

35

MK/T/2020/0979

25

MK/T/2020/1225

30

MK/T/2020/1235

35

MK/T/2020/0992

26

MK/T/2020/0934

31

MK/T/2020/1030

35

MK/T/2020/0993

26

MK/T/2020/1000

31

MK/T/2020/1033

35

MK/T/2020/0994

26

MK/T/2020/1001

31

MK/T/2020/1055

35

MK/T/2020/0995

28

MK/T/2020/0920

31

MK/T/2020/1059

35

MK/T/2020/0996

29

MK/T/2020/0834

32

MK/T/2020/0834

35

MK/T/2020/1000

29

MK/T/2020/0944

32

MK/T/2020/0992

35

MK/T/2020/1001

29

MK/T/2020/0945

32

MK/T/2020/1023

35

MK/T/2020/1003

29

MK/T/2020/0993

32

MK/T/2020/1030

35

MK/T/2020/1030

29

MK/T/2020/0994

32

MK/T/2020/1055

35

MK/T/2020/1047

29

MK/T/2020/1030

32

MK/T/2020/1156

35

MK/T/2020/1060

29

MK/T/2020/1033

32

MK/T/2020/1215

35

MK/T/2020/1065

29

MK/T/2020/1055

32

MK/T/2020/1232

35

MK/T/2020/1076

29

MK/T/2020/1059

32

MK/T/2020/1234

35

MK/T/2020/1081

29

MK/T/2020/1105

32

MK/T/2020/1251

35

MK/T/2020/1082

29

MK/T/2020/1106

33

MK/T/2020/0450

35

MK/T/2020/1083

29

MK/T/2020/1107

33

MK/T/2020/0451

35

MK/T/2020/1090

29

MK/T/2020/1201

33

MK/T/2020/0452

35

MK/T/2020/1105

29

MK/T/2020/1215

33

MK/T/2020/1055

35

MK/T/2020/1106

29

MK/T/2020/1232

33

MK/T/2020/1087

35

MK/T/2020/1107

29

MK/T/2020/1234

33

MK/T/2020/1223

35

MK/T/2020/1115

30

MK/T/2020/0834

33

MK/T/2020/1228

35

MK/T/2020/1162

30

MK/T/2020/0944

34

MK/T/2020/1037

35

MK/T/2020/1198

253

Трговски марки / Markat tregtare

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

35

MK/T/2020/1203

39

MK/T/2020/1030

42

MK/T/2020/0712

35

MK/T/2020/1204

39

MK/T/2020/1034

42

MK/T/2020/0775

35

MK/T/2020/1208

39

MK/T/2020/1065

42

MK/T/2020/0935

35

MK/T/2020/1215

39

MK/T/2020/1105

42

MK/T/2020/0948

35

MK/T/2020/1222

39

MK/T/2020/1106

42

MK/T/2020/0979

35

MK/T/2020/1229

39

MK/T/2020/1107

42

MK/T/2020/0993

35

MK/T/2020/1230

39

MK/T/2020/1115

42

MK/T/2020/0994

35

MK/T/2020/1234

40

MK/T/2020/0993

42

MK/T/2020/1047

35

MK/T/2020/1235

40

MK/T/2020/0994

42

MK/T/2020/1065

35

MK/T/2020/1240

40

MK/T/2020/1065

42

MK/T/2020/1085

35

MK/T/2020/1241

40

MK/T/2020/1162

42

MK/T/2020/1150

35

MK/T/2020/1242

40

MK/T/2020/1163

42

MK/T/2020/1162

35

MK/T/2020/1260

41

MK/T/2020/0558

42

MK/T/2020/1203

36

MK/T/2020/0076

41

MK/T/2020/0710

42

MK/T/2020/1204

36

MK/T/2020/0177

41

MK/T/2020/0711

42

MK/T/2020/1229

36

MK/T/2020/1065

41

MK/T/2020/0712

42

MK/T/2020/1230

36

MK/T/2020/1085

41

MK/T/2020/0775

42

MK/T/2020/1260

36

MK/T/2020/1150

41

MK/T/2020/0778

43

MK/T/2020/0778

36

MK/T/2020/1203

41

MK/T/2020/0913

43

MK/T/2020/0834

36

MK/T/2020/1204

41

MK/T/2020/0935

43

MK/T/2020/0993

37

MK/T/2020/0993

41

MK/T/2020/0948

43

MK/T/2020/0994

37

MK/T/2020/0994

41

MK/T/2020/0995

43

MK/T/2020/0995

37

MK/T/2020/1065

41

MK/T/2020/0996

43

MK/T/2020/0996

37

MK/T/2020/1115

41

MK/T/2020/1065

43

MK/T/2020/1065

37

MK/T/2020/1162

41

MK/T/2020/1085

44

MK/T/2020/0710

37

MK/T/2020/1260

41

MK/T/2020/1163

44

MK/T/2020/0711

38

MK/T/2020/0076

41

MK/T/2020/1210

44

MK/T/2020/0712

38

MK/T/2020/1065

41

MK/T/2020/1211

44

MK/T/2020/0845

38

MK/T/2020/1150

41

MK/T/2020/1212

44

MK/T/2020/1065

38

MK/T/2020/1203

41

MK/T/2020/1213

44

MK/T/2020/1210

38

MK/T/2020/1204

41

MK/T/2020/1214

44

MK/T/2020/1211

38

MK/T/2020/1229

41

MK/T/2020/1240

44

MK/T/2020/1212

38

MK/T/2020/1230

41

MK/T/2020/1241

44

MK/T/2020/1213

38

MK/T/2020/1240

42

MK/T/2020/0076

44

MK/T/2020/1214

38

MK/T/2020/1241

42

MK/T/2020/0177

45

MK/T/2020/0177

39

MK/T/2020/0834

42

MK/T/2020/0710

45

MK/T/2020/1065

39

MK/T/2020/0979

42

MK/T/2020/0711
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

Alma Lasers Ltd.

MK/T/2020/1210

Alma Lasers Ltd.

MK/T/2020/1211

Alma Lasers Ltd.

MK/T/2020/1212

Alma Lasers Ltd.

MK/T/2020/1213

Alma Lasers Ltd.

MK/T/2020/1214

Amazon Technologies, Inc

MK/T/2020/0935

Amgen, Inc

MK/T/2020/0602

Apatinska Pivara Apatina d.o.o.

MK/T/2020/1156

Borsodi Sörgyár Kft.

MK/T/2020/1223

Borsodi Sörgyár Kft.

MK/T/2020/1228

British American Tobacco (Brands) Inc

MK/T/2020/1250

CINEPLEXX International GmbH

MK/T/2020/0778

Cephalon, Inc

MK/T/2020/0848

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

MK/T/2020/1216

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

MK/T/2020/1217

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

MK/T/2020/1218

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)

MK/T/2020/1219

EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/2020/1252

FAES FARMA, S.A.

MK/T/2020/1114

HERTZ SYSTEM INC. a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware

MK/T/2020/1115

IPMO ADVISORY AG

MK/T/2020/1085

KTM AG

MK/T/2020/1224

KTM AG

MK/T/2020/1225

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/1055

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/1056

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/1057

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/1058

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/2020/1059

MEGA DISPOSABLES S.A.

MK/T/2020/1064

Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware

MK/T/2020/1232

Mastercard International Incorporated

MK/T/2020/0076

OneFor Holding GmbH

MK/T/2020/1203

OneFor Holding GmbH

MK/T/2020/1204

Pfizer Inc.

MK/T/2020/1113
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Philip Morris Products S.A.

MK/T/2020/1037

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2020/1048

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2020/1049

Prizren Commerce Group SH.P.K.

MK/T/2020/1201

Sportsdirect.com Retail Limited

MK/T/2020/1060

TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka Akcyjna

MK/T/2020/1072

TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka Akcyjna

MK/T/2020/1073

The Coca-Cola Company

MK/T/2020/1251

U&P PTE. LTD.

MK/T/2020/1063

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MK/T/2020/1215

Ѓорѓиевска Магдалена

MK/T/2020/0948

ЈОКИ ДООЕЛ

MK/T/2020/0822

А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/1229

А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/1230

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2020/1068

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2020/1069

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2020/1070

АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/2020/1071

ГАЛЕНИКА АД Београд

MK/T/2020/1008

Д.П.Т.Т.Т.У МОНЅЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

MK/T/2020/1105

Д.П.Т.Т.Т.У МОНЅЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

MK/T/2020/1106

Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар

MK/T/2020/1107

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.
Бојане Општина Сарај

MK/T/2020/0834

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ

MK/T/2020/1030

ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ

MK/T/2020/1033

До Ре Ми дооел Скопје

MK/T/2020/0658

Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип

MK/T/2020/1162

Друштво за логистички услуги Б ПОСТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/1034

Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА ДООЕЛ
експорт-импорт Гостивар

MK/T/2020/1003

Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ
АНФИ ДООЕЛ Битола

MK/T/2020/1082

Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ
АНФИ ДООЕЛ Битола

MK/T/2020/1083

Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово

MK/T/2020/0972

Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово

MK/T/2020/0973

Друштво за производство, трговија и услуги БИГ ШОП извоз-увоз ДООЕЛ Велес

MK/T/2020/0979

Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛОО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

MK/T/2020/1242

Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0450

Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0451
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Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0452

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје

MK/T/2020/0920

Друштво за производство, трговија и услуги ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ Неготино

MK/T/2020/1220

Друштво за производство, трговија и услуги ПОНС ДОО - Скопје

MK/T/2020/0208

Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје

MK/T/2020/1067

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг МЕД ФОКУС ТРЕЈД
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/1087

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ
увоз-извоз Битола

MK/T/2020/0710

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ
увоз-извоз Битола

MK/T/2020/0711

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ
увоз-извоз Битола

MK/T/2020/0712

Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/1000

Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/1001

Друштво за трговија и услуги ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2020/1198

Друштво за трговија и услуги на големо и мало ФЕРНЕТИ ДООЕЛ експортимпорт Скопје

MK/T/2020/1222

Друштво за управување со пакување и отпад од пакување АЛПАК-ЕКО ДОО
Скопје

MK/T/2020/1163

Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Висуал доо Скопје

MK/T/2020/1047

Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ Приштина

MK/T/2020/1240

Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ Приштина

MK/T/2020/1241

Елисавета Арсова

MK/T/2020/0934

Златевски Љубиша

MK/T/2020/1023

КАМ ДОО

MK/T/2020/1234

ЛИОН ДОО

MK/T/2020/0944

ЛИОН ДОО

MK/T/2020/0945

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0993

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

MK/T/2020/0994

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/2020/1235

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона

MK/T/2020/1081

Малески Игор

MK/T/2020/0913

Миа Милошеска

MK/T/2020/0995

Миа Милошеска

MK/T/2020/0996

Мухамет Шехаби; Muhamet Shehabi

MK/T/2020/0992

НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ

MK/T/2020/0802

Нејат Курт

MK/T/2020/1167

ПАБЛИК МЕДИА-ВИРАЛ ДОО

MK/T/2020/1208

ПАРТНЕР & ЦО дооел Гостивар

MK/T/2020/0177

ПРОТОНСОН ДОО Скопје

MK/T/2020/1150
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Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена
заштита Д-р ЛОЖАНОВСКИ Скопје

MK/T/2020/0845

СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ДООЕЛ

MK/T/2019/1379

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/2020/1226

ТУШИ ТОБАККО ДООЕЛ Тетово

MK/T/2020/1076

Туда Уран

MK/T/2020/1065

Фуфарма ДОО Скопје

MK/T/2020/0691

ЦМЦ ГРОУП Трговско друштво инжинеринг, советување и застапување ДОО
Скопје

MK/T/2020/1260

Цветановски Борис

MK/T/2020/0558

Центар за информатика и обука ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица Јосифовски ЈТД
Кочани

MK/T/2020/0775

ШИПАД МЕБЕЛ ДОО

MK/T/2020/1171

Шејдоски Риза

MK/T/2020/1090
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 29293

(151) 19/02/2021

(210) TM 2014/955

(220) 11/09/2014

(181) 11/09/2024
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ

(111) 29240

(151) 10/02/2021

(210) TM 2018/1316

(220) 27/12/2018

ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул.
Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, MK

(181) 27/12/2028
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА
ДОО Скопје ул. Рајко Жинзифов

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

бр.18/приземје-локал бр. 3, Скопје, MK

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2

(540)

кат 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена и жолта и бела

(591) кафена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно
(111) 29270

(151) 22/02/2021

(210) TM 2014/1386

(220) 19/12/2014
(181) 19/12/2024

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(450) 28/02/2021
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд

(111) 29294

(151) 18/02/2021

(210) TM 2019/355

(220) 20/03/2019

(181) 20/03/2029
(450) 28/02/2021
(732) CIECH Sarzuna S.A. ul. Chemikov 1,
37310 Nowa Sarzyna, PL

ул.Батајнички друм бб, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52В-1/6, 1000, Скопје

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

(540)

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(591) бела, црвена, жолта, зелена, сина и
кафеава
(551) индивидуална

(591) сина, бела и жолта

(510, 511)

(510, 511)

(551) индивидуална
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кл. 1 хемиски производи за употреба во

одржување податоци во компјутерски бази

индустријата, земјоделството,

на податоци, обезбедување деловни

хортикултурата и шумарството, препарати
за регулација на растот на растенијата,

информации преку веб-страница, помош
за комерцијално или индустриско

фертилизатори
кл. 5 хербициди, фунгициди, пестициди,

управување
кл. 38 повикување (радио, телефнски и

биоциди, инсектициди, производи за
уништување штетници

други средства за електронска
комуникација), комуникации со телефон,
комуникација со мобилен телефон,

(111) 29300

(151) 23/02/2021

(210) TM 2019/387

(220) 28/03/2019

комуникација со помош на компјутерски
терминали, комуникација со помош на

(181) 28/03/2029
(450) 28/02/2021
(732) ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт 105А
Јужен Бизнис Центар, , Букурешт, RO

мрежи на оптички кабли, обезбедување
пристап до бази на податоци,

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ

телефонски услуги, телефон (комуникации

Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17,
1000, Скопје

со телефон), пошта (електронска пошта),
пренсување слики и пораки со помош на

(540)

компјутери, телекомуникации
(информации од областа на

обезбедување телекомуникациски врски
на глобалната компјутерска мрежа

телекомуникациите), услуги со говорна
пошта
(111) 29301

(151) 23/02/2021

(210) TM 2019/748

(220) 03/06/2019

(181) 03/06/2029
(450) 28/02/2021
(732) ЗИП Институт за политики и
добро владение Скопје Партизански

(591) темно сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

Одреди 106 1/3, 1000, Скопје, MK

кл. 35 аутсорсинг услуги [поддршка на
бизниси], бизнис (помош во водењето

(540)

бизнис), бизнис информации, компјутерски
бази на податоци (систематизација на
информации во компјутерски бази на
податоци), компјутерски бази на податоци
(собирање информации во компјутерски
бази на податоци), обработка
(административна обработка на нарачките

(591) темно и светло, зелена и сина

за купување), потрошувачи (комерцијални
информации и советување на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање;водење на

потрошувачи) [советувалиште за
потрошувачи], ажурирање и одржување

работење;управување со
работи;канцелариски работи

информации во регистри, ажурирање и
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кл. 41 образование;подготвување на

laws of Taiwan, R.O.C.) No. 69, Li-De St.,

наставата;забава;спортски и култирни

Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TW

активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

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

истражување и проектирање поврзано со
нив;услуги за индустриски анализи и

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

истражувања;проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(540)

(111) 29245

(151) 03/02/2021

(210) TM 2019/948

(220) 13/08/2019
(181) 13/08/2029
(450) 28/02/2021

(300) 88/349,248 20/03/2019 US
(732) Kite Pharma, Inc.(Delaware
(591) бела, црна
(551) индивидуална

corporation) 2400 Broadway, Santa
Monica, California 90404, US

(510, 511)
кл. 9 компјутерски сервери; лаптоп

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

компјутери; периферни уреди на компјутер
и делови, имено компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер кој се состои од
оперативни систем програми, компјутерски
мемории, хард дискови, хост кабел (host
case) компјутерска матична плоча;
картички за видео приказ; компјутерско
глувче, компјутерски тастатури;

(591) виолетова, темно сина, темно

компјутерски TFT-LCD монитори

зелена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за
фармацевтски препарати за
имунотерапија, вклучително терапија и

(210) TM 2019/1163

(220) 21/10/2019

(210) TM 2019/1165

(220) 21/10/2019

Ltd Clarendon House, 2 Church Street,
HM11 Hamilton, BM

генска терапија; биолошки препарати за
третманот на канцер
(151) 03/02/2021

(151) 19/02/2021

(181) 21/10/2029
(450) 28/02/2021
(732) FMC Agricultural Caribe Industries,

користење во третманот на канцер;

(111) 29244

(111) 29289

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SURTENCE

(181) 21/10/2029
(450) 28/02/2021
(732) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,
LTD (a corporation incorporated under the

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5 препарати за уништување на плевел;

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и

пестициди; хербициди

варено овошје и зеленчук;желеа, џемови,

(111) 29275

(151) 23/02/2021

компоти;ајвар, зеленчук (салати од
зеленчук), зеленчук во конзерви;зеленчук,

(210) TM 2019/1194

(220) 29/10/2019
(181) 29/10/2029

варен;зеленчук, конзервиран;зеленчук,
сушен;грав, конзервиран;кандирано

(450) 28/02/2021
(732) ДППУ ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ

овошје;корнишони;мармалад;слатко;овошј
е;овошје во конзерви;овошје конзервирано

Скопје Индустриска бр. 4, Скопје, MK

во алкохол;овошје, варено;овошје,

(740) ДППУ ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ
Скопје, Подружница бр.2 ФОКСИ

конзервирано;овошни
салати;туршија;туршија, лута и многу

АПАРТМЕНТС – Скопје ул. 1611 бр. 2,
Скопје

зачинета,млеко и млечни производи.
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

(540)

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,

(551) индивидуална
(510, 511)

мраз
кл. 35 огласување, водење на работење,

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

управување со работи, ширење на
рекламен материјал, демонстрација на
производи, услуги на увоз/изоз и трговија

(111) 29257

(151) 10/02/2021

(210) TM 2019/1290

(220) 18/11/2019

на големо и мало со: конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и

(181) 18/11/2029
(450) 28/02/2021
(732) Павлеска Бети ул. Хашка бр. 4Б,
1000, Скопје, MK

зеленчук; желеа, џемови, компоти; ајвар,
зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.

конзервиран; кандирано овошје;

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

корнишони; мармалад; слатко; овошје;
овошје во конзерви; овошје конзервирано

конзерви; зеленчук, варен; зеленчук,
конзервиран; зеленчук, сушен; грав,

во алкохол; овошје, варено; овошје,
конзервирано; овошни салати; туршија;
туршија, лута и многу зачинета; 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; оп-Ппе

(591) бела, сива, црна, златна, зелена
(551) индивидуална

рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, објавување рекпамни текстови,

(510, 511)
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рекпамирање по пат на радио,

(181) 21/11/2029

рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), објавување рекламни

(450) 28/02/2021
(732) Приватна здравствена установаспецијалистичка ординација по

текстови, рекпамни огласи (ширење на
рекпамни огласи), демонстрација на

ортодонција Д-р МАРГИТА СМИЛЕВА
Скопје ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 18,

производи, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни огласи (ширење на

н.Водно, Скопје, MK

рекламни огласи), водење на

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц

комерцијални работи, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени

1/10, 1000, Скопје
(540)

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.

примероци
(111) 29256

(151) 10/02/2021

(210) TM 2019/1293

(220) 19/11/2019

(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 19/11/2029
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за производство на

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни

мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО

препарати за медицински цели;диететска
храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, MK

храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; Фластери, материјали

(540)

за завои; материјал за пломбирање на
заби и за забни отисоци, забарски смоли;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување на штетници;
фунгициди,хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;
вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски помагала; хируршки

(591) темно и светло портокалова, темно
и светло кафена, жолта, бела

материјали за шиење; терапевтски и
помошни направи приспособени за лица
со посебни потреби; апарати за масажа;

(551) индивидуална
(510, 511)

апарати, помагала и предмети за доење;
ортодонтски апарати; ортодонтски гумички

кл. 30 тестенини за исхрана
кл. 35 услуги на продажба на големо и

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината

продажба на мало на тестенини за
исхрана

на луѓето или животните; здравствени

(111) 29288

(151) 19/02/2021

(210) TM 2019/1302

(220) 21/11/2019

услуги, забарски услуги, ортодонтски
услуги
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(111) 29255

(151) 10/02/2021

работењето

(210) TM 2019/1387

(220) 12/12/2019

кл. 42 научни и технолошки услуги и

(181) 12/12/2029
(450) 28/02/2021

истражување и проектирање поврзано со
нив; услуги за индустриски анализи и

(300) 4562808 26/06/2019 FR
(732) PROTEIN SCIENCES

истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

CORPORATION 1000 Research Parkway,
MERIDEN, CONNECTICUT 06450, US

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.

на луѓето или животните; услуги од

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768
(540)

областа на земјоделството,
градинарството и шумарството;
медицинска помош; болници; здравствена
заштита; клиники (медицински клиники);

FLUSPECZA
(551) индивидуална

медицински клиники; закрепнување
(болници за закрепнување); здравствени

(510, 511)
кл. 5 вакцини

центри; негување болни луѓе; терапија

(111) 29259

(151) 10/02/2021

(210) TM 2019/1392

(220) 13/12/2019

(физикална терапија) подготвување на
рецепти во аптеки; забарство; ортодонски
услуги; помош при породување
(акушерство); фармацевстви совети;

(181) 13/12/2029
(450) 28/02/2021
(732) Весна Чадо ул. Киро Крстевски
Платник бр. 11/1/11, Скопје, MK

медицински совети за лица со
инвалидитет; терапевтски услуги; услуги
за советување за здравјето; физикална

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000

терапија

(540)

(111) 29297

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/61

(220) 29/01/2020

(181) 29/01/2030
(450) 28/02/2021
(732) Тамара Котевска; Атанас
Георгиев; Љубомир Стефанов; Самир
Љума and Фејми Даут ул. бул. В.
Смилевски Бато бр. 65/2-8, 1000, Скопје,
MK; Ул. Михаил Чаков бр. 7А/1-28,,
(591) сина, црвена, црна
(551) индивидуална

Скопје, MK; Ул. Коле Неделковски бр.
20А-2, 1000, Скопје, MK; Ул. Јордан

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

Ресенска бр. 8/2-13, 1000, Скопје, MK

Златаноски бр. 44-3, Тетово, MK and Ул.
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

работење; управување со работи;
канцелариски работи; консултирање

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(професионално бизнис консултирање);
консултации за раководење со персонал;
советување за организирање на
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(111) 29290

(151) 19/02/2021

(210) TM 2020/82

(220) 05/02/2020

(181) 05/02/2030
(450) 28/02/2021
(732) Зоја Самандова Петрушева ул.
Девол бр. 32а, 1000, Скопје, MK

(591) портокалова, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти:

(740) Зоја Самандова Петрушева бул.
Јане Сандански 105/2/28, 1000, Скопје

фотографски, кинематографски, оптички,

(540)

за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција); апарати за снимање, пренос
и репродукција на звук или слика,
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање
кл. 30 мед; слатки кои содржат мед,
прехранбени производи кои содржат мед
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(591)
црвена,розова,сина,жолта,бела,црна

активности
(111) 29258

(151) 10/02/2021

(551) индивидуална

(210) TM 2020/75

(220) 03/02/2020

(510, 511)
кл. 41 настава и едукација, културни

(181) 03/02/2030
(450) 28/02/2021
(732) ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА

активности, издавачка дејност, размена на
знаења и искуства, одржување настани и

ул. Ванчо Мицков бр. 61, Скопје, MK

манифестации, хуманитарна помош

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ бул. “Кузман Јосифовски Питу„ 28
лок.8, 1000, Скопје

(111) 29247

(151) 03/02/2021

(210) TM 2020/83

(220) 05/02/2020
(181) 05/02/2030

(540)

(450) 28/02/2021
(732) Audemars Piguet Holding SA route
de France 16, 1348 Le Brassus, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна, црна, бела
(551) индивидуална

кл. 14 накит, инструменти за мерење
време и хронометриски
инструменти;скапоцени матали и нивни

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
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легури;скапоцени камења;бразлетни за
часовници и кутии за часовници
(111) 29246

(151) 03/02/2021

(210) TM 2020/84

(220) 05/02/2020
(181) 05/02/2030

(450) 28/02/2021
(732) Audemars Piguet Holding SA route
de France 16, 1348 Le Brassus, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(591) бела, зелена, црвена, сина, црна

(540)

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, организирање

(551) индивидуална

настани, семинари
(111) 29292

(151) 19/02/2021

(210) TM 2020/91

(220) 07/02/2020
(181) 07/02/2030

(450) 28/02/2021
(732) Здружение за заштита и
унапредување на животна средина Еко
Логик ул. Бранислав Нушиќ бр. 13-1/17,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, инструменти за мерење

Карпош, Скопје, MK
(540)

време и хронометриски
инструменти;скапоцени матали и нивни
легури;скапоцени камења;бразлетни за
часовници и кутии за часовници
(111) 29291

(151) 19/02/2021

(210) TM 2020/90

(220) 07/02/2020

(181) 07/02/2030
(450) 28/02/2021
(732) Здружение за заштита и
унапредување на животна средина Еко

(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

Логик ул. Бранислав Нушиќ бр. 13-1/17,
Карпош, Скопје, MK

кл. 41 образовни услуги, организирање
настани, семинари

(540)

(111) 29269

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/239

(220) 18/03/2020
(181) 18/03/2030
(450) 28/02/2021
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(732) Друштво за производство,

(732) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re

трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ

Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,

Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,
Струмица, MK

XX

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ
Скопје Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000

Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Скопје
(540)

KEY CODE INTERNATIONAL
ACADEMY

(591) црна, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 санитарни салфетки (изработени од
хартија)

кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување (совети во врска со

кл. 16 хартија и производи од хартија,
вклучувајќи санитарна хартија и тоалетна

образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

хартија, хартија за кујна; хартиени крпи,
хартиени салфетки за секаква употреба,

(111) 29295

(151) 23/02/2021

салфетки (салфетки); марамчиња за нос;

(210) TM 2020/252

(220) 18/03/2020

факолета (џебни марамчиња); чаршави за
домови или ресторани; комплети хартии и

(181) 18/03/2030
(450) 28/02/2021
(732) Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ул. Аминта

салфетки за ресторани и домаќинства;
картони и картонски производи,
вклучително и хартиени или картонски
кутии за пакување на горенаведените

Трети бр. 37/1/кат 1 дп 002 и 001, Центар,
1000, Скопје, MK

производи на големо
кл. 21 чинии и тацни, сите гореспоменати
картонски производи кои се наменети за

(540)

една употреба (еднократна употреба)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на

(111) 29276

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/375

(220) 07/04/2020
(181) 07/04/2030

работењето, управување со работата,
канцелариски работи

(450) 28/02/2021
(732) Друштво за земјоделско

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со

производство и откуп, трговија,
туризам и угостителство ЧОВЕК ДООЕЛ

недвижен имот

увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци ул.
Стршо Пинџур бр. 71/1-3, Ваташа,

(111) 29251

(151) 02/02/2021

Кавадарци, MK

(210) TM 2020/372

(220) 21/04/2020
(181) 21/04/2030

(540)

TAAZAN

(450) 28/02/2021
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(551) индивидуална

семе]; хумус [мелена леблебија со

(510, 511)

сусамово масло, лимон и лук]; мали

кл. 29 желатин за исхрана; масти за
јадење; путер од кикиритки; путер; путер

парчиња храна од овошје; урда;
ферментирана зеленчукова храна [кимши];

од какао; путер од кокосов орев; кремпутер; бистри супи [бујони]; бујон (состојки

млеко од соја; милк-шејк; ајвар
[конзервирана пиперка]; сончогледово

за правење бујон); овошје, конзервирано;
подготвени производи од месо; кисела

семе, подготвено; мус од зеленчук; семки,
подготвени; алое вера за исхрана на

зелка [расол]; кокосов орев, сушен;

луѓето; конзервиран лук; протеинско

концентрати за супи [бујони]; џемови;
замрзнато овошје; супи; суво грозје;

млеко; масло од лен за кујнска употреба;
лецитин за кулинарска употреба; млечни

корнишони; зеленчук, конзервиран;
зеленчук, варен; зеленчук, сушен; масла

ферменти за кулинарска употреба;
компоти; кондензирано млеко; доматно

за јадење; сирење; кандирано овошје;
урми; овошје, варено; овошни желеа;

пире; паста од зеленчук; паста од црн
патлиџан; млеко од кикирики за

овошни каши; желеа за исхрана;желеа од

кулинарска употреба; млеко од бадем за

месо; џем од ѓумбир; соја, конзервирана,
за исхрана; масло од орев од палма за

кулинарска употреба; млеко од ориз;
артичока, конзервирана; гвакамоле [пире

исхрана; масло од сусам за јадење;
колаген за исхрана; јогурт; состојки за

од авокадо]; овесно млеко; замрзнатсушен зеленчук; екстра девствено

правење супа од зеленчук; сокови од
зеленчук за готвење; кефир [пијалок од

маслиново масло; намази на база на
јаткасти плодови; соино масло за исхрана;

млеко]; кумис [пијалок од млеко] млечни

замени за млеко; бадемово млеко; млеко

пијалаци во кои преовладува млеко;
сурутка;производи од млеко; маргарин;

од кикирики; кокосово млеко; кокосово
млеко за употреба во кулинарството;

мармалад; животинска коскена срж за
исхрана; јаткасто овошје [орев, лешник,

пијалаци на база на кокосово млеко;
оризово млеко за употреба во

бадем], подготвени; маслинки,
конзервирани; маслиново масло за

кулинарството; пијалаци на база на
бадемово млеко; пијалаци на база на

исхрана; туршија; грашок, конзервиран;

млеко од кикирики

посолено месо; состојки за правење супа;
доматно пире; салати од зеленчук; овошни

кл. 30 тестенини за исхрана; пире од
бадеми; анасон; чаеви, немедицински;

салати; доматен сок за готвење; масло од
сончоглед за исхрана; тартуфи,

ароми на кафе [ароми]; ароматични
подготовки за исхрана; мирудии; сол за

конзервирани; кори од овошје; бадеми,
мелени; кикиритки, преработени; печурки,

конзервирање храна; двопек;
бисквити;колачиња од слад; пеперминт

конзервирани; маст од кокосов орев;

бонбони; бонбони; вафли; земички; какао;

масло од кокос за јадење; грав,
конзервиран; чипс од овошје; овошје

кафе; кафе (непржено кафе); растителни
подготовки како замени за кафе; колач;

конзервирано во алкохол; полен,
подготвен за исхрана; шлаг крем; овошје

цимет [мирудија]; капар [мирудија];
карамели [бонбони]; кари [мирудија];

во конзерви; пире од јаболка; компот од
боровинки; тахини [тесто од сусамово

подготовки од жита; гуми за жвакање што
не се за медицинска употреба; цикорија
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[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан;

на основа на кафе; пијалаци што се на

каранфилче [мирудија]; додатоци на

основа на какао; пијалаци што се на

јадења; слаткарски производи; пченкарни
снегулки; пуканки; сладолед; палачинки;

основа на чоколадо; замена за кафе; чипс
[производи од житарици]; шоу-шоу

есенции за исхрана, со исклучок на
етерични есенции и есенцијални масла;

[мирудија]; кускус [гриз- јадење од северна
африка]; екстракти од слад за исхрана;

сол за готвење; состојки за згуснување при
готвење;куркума [азиско тропско растение

слад за човечка исхрана; прополис за
исхрана на луѓето; релиш сосови

што се користи за мирудија брашно за

[додатоци за исхрана]; матичен млеч за

исхрана*; брашно од грав; пченкарно
брашно; брашно од синап; брашно од

човечка исхрана што не е за медицинска
употреба; доматен сос; мајонез; крекери;

јачмен; брашно од соја; пченично брашно;
скроб за храна; квасец за тесто; чајни

крем пудинг; овошни желеа [слаткарски
производи]; мусли; колач од ориз; соја-сос;

колачиња; шеќер*; ароми за колач, со
исклучок на есенцијални масла; прашок за

замрзнат јогурт [вид сладолед]; шатни
[туршија од овошје, лути индиски мирудии

колач; ѓумбир [мирудија]; мраз, природен и

и шеќер]; пролетни ролати; такос

вештачки; мраз за освежување; оцет;
кечап [сос]; пијалаци од какао со млеко;

[мексиканско јадење]; тортиљи; леден чај;
пијалаци што се на основа на чај; преливи

пијалаци од кафе со млеко; чоколадни
пијалаци со млеко; макарони; леб; меласа

за салати; лебни трошки [презла]; табуле
[вид ориентално јадење од пченица]; алва;

за исхрана; златен сируп [сируп од
меласа]; нане за слаткарски производи;

мали парчиња храна од жита; мали
парчиња храна од ориз; варена пченка;

мед; лупен јачмен; мушкатов орев; резанки

прашок за печење; ароматични

од тесто; сендвичи; пастили [слаткарски
производи]; слатки; бисквити петит-бер;

градинарски тревки, конзервирани; готови
оброци од кнедли; чоколаден мус; овошни

мали кифли [печива]; пипер [мирудии];
бибер; пудинзи; пралини; равиоли;

преливи [сосови]; маринади; ленено семе
за јадење [зачин]; сос за тестенини; плочки

ликорис [слаткарски производи]; ориз;
шафран [мирудии]; саго [нишесте од

од житарки; палминов шеќер; цветови или
лисја како замена за чај; јаткасто овошје

сагова палма]; сосови [додатоци на храна];

со чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто

сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен
десерт]; шпагети; брашно од тапиока за

овошје во прав; лук во прав [зачин];
намази на база на чоколада; чоколадни

исхрана; торти; ванила [арома]; ванила
[замена за ванила]; десерт со мраз,

намази што содржат јаткасти плодови;
агаве сируп [природни засладувачи];

овошен сок и шеќер; прашоци за
сладоледи; слатки од бадем; слаткарски

замрзнати-сушени јадења чија главна
состојка е ориз; замрзнати-сушени јадења

производи од кикиритки; ароми, со

чија главна состојка е тестенина; пијалаци

исклучок на есенцијални масла; ароми за
пијалаци, со исклучок на есенцијални

на база на камилица; коцки мраз;
преработено семе кое се користи како

масла; овес (дробен овес); лупен овес;
храна од овес; овесни снегулки; овесно

зачин; сусамово семе [зачин]
кл. 32 безалкохолни овошни

брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски
производи]; пивски оцет; пијалаци што се

екстракти;пиво;пиво од ѓумбир;пиво од
слад;шира од пиво;безалкохолни овошни
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пијалаци;средства за правење

кл. 39 транспортни услуги, транспорт на

пијалаци;екстракти за правење

луѓе и производи од едно место до друго

пијалаци;овошни сокови;сируп за
пијалаци;води за пиење

со било кое превозно средство, услуги кои
задолжително се поврзани со транспорт,

[пијалаци];газирана вода (средства за
правење газирана вода);минерална вода

шпедитерски услуги, услуги на пакување и
ускладиштување на производи,

[пијалаци];минерална вода (средства за
правење минерална вода);минерална

ускладиштување заради чување или
обезбедување на производи, услуги

вода;води за маса;шира;лимонади;хмел

поврзани со наем и изнајмување на

(екстракти од хмел) за правење пиво;сок
од зеленчук [пијалаци];сируп за

трнаспортни возила, услуги на пакување и
сортирање на производи пред испраќање

лимонади;шира од слад;шира,
непревриена;бадемов пијалак;сода

лиферување, услуги на организирање
патувања, услуги кои се однесуваат на

вода;шербет [пијалаци];сок од домати
[пијалаци];безалкохолни

давање информации за патување или
транспорт на производи, услуги на

пијалаци;газирана вода;аперитиви,

контрола на превозни средства или на

безалкохолни;коктели,
безалкохолни;овошни сирупи,

производи пред транспортирање

безалкохолни;изотонични пијалаци;сок од
јаболка, безалкохолен;квас [безалкохолни

(111) 29267

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/382

(220) 28/04/2020

пијалаци];безалкохолни пијалаци на база
на мед;смути (кашести пијалаци од овошје

(181) 28/04/2030
(450) 28/02/2021
(732) Јовановски Горјан ул. Козле бр.

и зеленчук);безалкохолни пијалаци од

51 б, Скопје, MK

алое вера;коктели врз база на
пиво;пијалаци од соја, освен замена за

(540)

млеко;безалкохолни пијалаци
(111) 29266

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/378

(220) 16/04/2020

(591) сина, бела

(181) 16/04/2030

(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 28/02/2021
(732) Cammeo fransiza d.o.o. za usluge

кл. 5 производи за прочистување на

ul. Bartola Kasica br. 70 Osijek, 31000, HR
(740) Весна Трајчева, адвокат ул. Мирче

воздухот
кл. 9 копмјутерски софтвер, снимен;

Оровчанец бр. 16/3, 1000, Скопје
(540)

апликации за компјутерски софтевери што
можат да се превземат; компјутерски
програми; респиратори за прочистување
на воздухот; апарати за вршење на
анализа на воздухот; заштитни маски

(591) зелена, бела, црна

кл. 11 апарати и машини за прочистување
на воздухот

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: копмјутерски софтвери;
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апликации за компјутерски софтевери;

(540)

компјутерски програми; респиратори за
прочистување на воздухот; апарати за
вршење на анализа на воздухот; заштитни
маски; апарати и машини за прочистување
на воздухот
(111) 29264

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/396

(220) 04/05/2020

(591) кафена, светло кафена

(181) 04/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички

Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000,
Скопје, MK

материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)

куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

(591) бела, црна, жолта, црвена, зелена
(551) индивидуална

спортски и културни активности

(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
сокови, сок од јаболко
(111) 29263

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/419

(220) 15/05/2020
(181) 15/05/2030

(111) 29262

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/420

(220) 15/05/2020
(181) 15/05/2030

(450) 28/02/2021
(732) Марија Панова Видески ул. 60 бр.
201-10, Орман, Општина Ѓорче Петров,
Скопје, MK

(450) 28/02/2021
(732) Марија Панова Видески ул. 60 бр.

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје,

201-10, Орман, Општина Ѓорче Петров,
Скопје, MK

1000, Скопје

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул.

(540)

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје,
1000, Скопје
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(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 агенции за рекламирање,
ажурирање и одржување податоци во

(591) кафена, светло кафена
(551) индивидуална

компјутерски бази на податоци,
ажурирање на рекламниот материјал,

(510, 511)

барање спонзорства, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис проценки,

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, кои не се опфатени со другите класи;

дизајнирање рекламен материјал,
директно рекламирање преку пошта,

печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски

дистрибуција на примероци, договарање

материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги

претплати за телекомуникациски услуги за
трети лица, економско прогнозирање,

користат уметниците; сликарски четки;

изнајмување автомати [за цигари или
пијалаци], изнајмување билборди [паноа

машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука

за рекламирање], изнајмување светлечки
паноа за рекламирање, изнајмување на

и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се

подвижни рекламни паноа, изнајмување

вклучени во другите класи); печатарски

време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување рекламен материјал,

букви; клишиња
кл. 35 рекламирање; водење на

изнајмување рекламен простор,
изнајмување штандови за продажба,

работењето; управување со работата;
канцелариски работи

комерцијални информации и советување
на потрошувачите [советувалиште за

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
(111) 29252

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/445

(220) 27/05/2020

потрошувачи], комерцијалноинформативни агенции, компјутерско
рекламирање преку интернет, консултации
за стратегија на комуникации во односи со
јавноста, консултации за стратегија на

(181) 27/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за трговија и услуги
ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.

комуникации во рекламирање, маркетинг,
маркетинг истражување, обезбедување
деловни информации преку веб-страница,

75, Струмица, MK

објавување рекламни текстови,
рекламирање, рекламирање преку пошта,

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

рекламирање преку радио, рекламни
огласи (ширење на рекламните огласи),

1000 Скопје,
(540)

собирање информации во компјутерските
бази на податоци, телевизиско
рекламирање, услуги за дизајн на
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страници, за рекламни цели

(181) 27/05/2030

кл. 42 научни и технолошки услуги и

(450) 28/02/2021
(732) Друштво за трговија и услуги
ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; развој на компјутерски

75, Струмица, MK

платформи; консултантски услуги за
компјутерска безбедност; хостинг на

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000 Скопје,

компјутерски страници [веб-страници];

(540)

(740) Адвокатско друштво Поповски и

платформа како услуга [РааЅ]; развој на
софтвер во рамките на објавување на

ПАУЕРАД
(551) индивидуална

софтвер; изнајмување компјутери;
компјутерско програмирање; изработка на

(510, 511)
кл. 35 агенции за рекламирање,

компјутерски програми, обновување
компјутерски бази на податоци;

ажурирање и одржување податоци во
компјутерски бази на податоци,

одржување компјутерски програми;

ажурирање на рекламниот материјал,
барање спонзорства, аутсорсинг услуги

анализа на компјутерски системи;
програмирање компјутерски системи;

[поддршка на бизниси], бизнис проценки,

креирање и одржување веб [интернет]
страници за други; инсталирање

дизајнирање рекламен материјал,
директно рекламирање преку пошта,

компјутерски програми; конверзија на
компјутерски програми иподатоци, освен

дистрибуција на примероци, договарање
претплати за телекомуникациски услуги за

физичка конверзија; советување во врска

трети лица, економско прогнозирање,
изнајмување автомати [за цигари или

со компјутерски програми; изнајмување
веб [интернет] сервери; следење

пијалаци], изнајмување билборди [паноа

компјутерски системи со далечински
пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ];

за рекламирање], изнајмување светлечки
паноа за рекламирање, изнајмување на

советување во врска со информатичка
технологија; хостирање сервери; чување

подвижни рекламни паноа, изнајмување
време за рекламирање преку медиумите,

резервни копии на податоци надвор од

изнајмување рекламен материјал,
изнајмување рекламен простор,

мрежата; електронско зачувување
податоци; давање информации за

изнајмување штандови за продажба,

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници; обработка во

комерцијални информации и советување
на потрошувачите [советувалиште за

облак [Cloud computing]; услуги на
надворешни фирми во областа на

потрошувачи], комерцијалноинформативни агенции, компјутерско

информациските технологии; советодавни

рекламирање преку интернет, консултации
за стратегија на комуникации во односи со

услуги од областа на компјутерската
технологија; консултации за безбедност на

јавноста, консултации за стратегија на

податоци; услуги на кодирање податоци
(111) 29253

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/446

(220) 27/05/2020

комуникации во рекламирање, маркетинг,
маркетинг истражување, обезбедување
деловни информации преку веб-страница,
објавување рекламни текстови,
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рекламирање, рекламирање преку пошта,

услуги од областа на компјутерската

рекламирање преку радио, рекламни

технологија; консултации за безбедност на

огласи (ширење на рекламните огласи),
собирање информации во компјутерските

податоци; услуги на кодирање податоци

бази на податоци, телевизиско
рекламирање, услуги за дизајн на

(111) 29254

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/447

(220) 27/05/2020

страници, за рекламни цели
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(181) 27/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за трговија и услуги

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.
75, Струмица, MK

хардвер и софтвер; развој на компјутерски
платформи; консултантски услуги за

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,

компјутерска безбедност; хостинг на
компјутерски страници [веб-страници];

1000 Скопје,
(540)

платформа како услуга [РааЅ]; развој на

POWERAD

софтвер во рамките на објавување на
софтвер; изнајмување компјутери;

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерско програмирање; изработка на
компјутерски програми, обновување

кл. 35 агенции за рекламирање,
ажурирање и одржување податоци во

компјутерски бази на податоци;
одржување компјутерски програми;

компјутерски бази на податоци,
ажурирање на рекламниот материјал,

анализа на компјутерски системи;

барање спонзорства, аутсорсинг услуги
[поддршка на бизниси], бизнис проценки,

програмирање компјутерски системи;
креирање и одржување веб [интернет]

дизајнирање рекламен материјал,

страници за други; инсталирање
компјутерски програми; конверзија на

директно рекламирање преку пошта,
дистрибуција на примероци, договарање

компјутерски програми и податоци, освен
физичка конверзија; советување во врска

претплати за телекомуникациски услуги за
трети лица, економско прогнозирање,

со компјутерски програми; изнајмување

изнајмување автомати [за цигари или
пијалаци], изнајмување билборди [паноа

веб [интернет] сервери; следење
компјутерски системи со далечински

за рекламирање], изнајмување светлечки

пристап; софтвер како услуга [ЅааЅ];
советување во врска со информатичка

паноа за рекламирање, изнајмување на
подвижни рекламни паноа, изнајмување

технологија; хостирање сервери; чување
резервни копии на податоци надвор од

време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување рекламен материјал,

мрежата; електронско зачувување

изнајмување рекламен простор,
изнајмување штандови за продажба,

податоци; давање информации за
компјутерски технологии и програмирање

комерцијални информации и советување

преку интернет-страници; обработка во
облак [Cloud computing]; услуги на

на потрошувачите [советувалиште за
потрошувачи], комерцијално-

надворешни фирми во областа на
информациските технологии; советодавни

информативни агенции, компјутерско
рекламирање преку интернет, консултации
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за стратегија на комуникации во односи со

информации за компјутерски технологии и

јавноста, консултации за стратегија на

програмирање преку интернет-

комуникации во рекламирање, маркетинг,
маркетинг истражување, обезбедување

страници;обработка во облак [Cloud
computing];услуги на надворешни фирми

деловни информации преку веб-страница,
објавување рекламни текстови,

во областа на информациските
технологии;советодавни услуги од областа

рекламирање, рекламирање преку пошта,
рекламирање преку радио, рекламни

на компјутерската технологија;консултации
за безбедност на податоци;услуги на

огласи (ширење на рекламните огласи),

кодирање податоци

собирање информации во компјутерските
бази на податоци, телевизиско

(111) 29241

(151) 10/02/2021

рекламирање, услуги за дизајн на
страници, за рекламни цели

(210) TM 2020/462

(220) 21/05/2020
(181) 21/05/2030

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

(450) 28/02/2021
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna

нив;индустриски анализи и истражувачки

Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR

услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер;развој на компјутерски

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

платформи;консултантски услуги за
компјутерска безбедност;хостинг на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

компјутерски страници [вебстраници];платформа како услуга

(540)

CO ATORVOX

[РааЅ];развој на софтвер во рамките на

(551) индивидуална
(510, 511)

објавување на софтвер;изнајмување
компјутери;компјутерско

кл. 5 лекови, за употреба кај луѓе, агенси

програмирање;изработка на компјутерски
програми, обновување компјутерски бази

за модификување на липиди

на податоци;одржување компјутерски
програми;анализа на компјутерски
системи;програмирање компјутерски

(111) 29243

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/466

(220) 22/05/2020

(181) 22/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

системи;креирање и одржување веб
[интернет] страници за други;инсталирање
компјутерски програми;конверзија на
компјутерски програми и податоци, освен

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

физичка конверзија;советување во врска
со компјутерски програми;изнајмување веб

shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29

[интернет] сервери;следење компјутерски

Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

системи со далечински пристап;софтвер
како услуга [ЅааЅ];советување во врска со

(540)

информатичка технологија;хостирање
сервери;чување резервни копии на

TOYOTA BZ
(551) индивидуална

податоци надвор од мрежата;електронско
зачувување податоци;давање

(510, 511)
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кл. 12 автомобили и нивни структурни

ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје ул. Никола

делови

Парапунов бр. 3А-17/2, 1000, Скопје, MK

(111) 29248

(151) 10/02/2021

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

(210) TM 2020/467

(220) 22/05/2020
(181) 22/05/2030

лок.8, 1000, Скопје
(540)

(450) 28/02/2021
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyotashi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Oрце Николов 68/4 реон 20 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)
(591) сина, бела
(551) индивидуална

AYGO X
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми,
снимени;табли за сигнализирање,

кл. 12 автомобили и нивни структурни
делови
(111) 29249

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/468

(220) 22/05/2020
(181) 22/05/2030

светлечки или механички;компјутерски
софтвер, снимен;компјутерски програми
[софтвер што може да се симнува од
интернет];штампани плочи;апликации за
компјутерски софтвери, што можат да се

(450) 28/02/2021
(732) Embria Health Sciences, L.L.C. 2105
SE Creekview Drive, Ankeny, IA 50021, US

преземат;електрични апарати за
регулирање

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EPICOR

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/476

(220) 26/05/2020
(181) 26/05/2030

(450) 28/02/2021
(732) Друштво за современи
технологии СОРСИКС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

(111) 29250

диететски додатоци, додатоци за

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 18 2/1-2, Скопје, MK

храна и хранливи додатоци

(540)
(111) 29239

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/474

(220) 22/05/2020

(181) 22/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за производство,

(591) црвена, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ
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кл. 9 апликации за компјутерски софтвери,

податоци;чување резервни копии на

што можат да се преземат;компјутерски

податоци надвор од

програми, снимени;компјутерски програми
[софтвер што може да се симнува од

мрежата;надгледување компјутерски
системи заради откривање неовластен

интернет];компјутерски софтвер,
снимен;компјутери;компјутерски

пристап или повреда на
податоци;електронско зачувување

оперативни профами, снимени
кл. 35 административна обработка на

податоци;програмирање компјутерски
системи;советување на полето на

нарачките за купување;ажурирање и

компјутерски хардвер;издавање лиценци

одржување информации во
регистри;ажурирање и одржување

за компјутерски програми [правни услуги]

податоци во компјутерски бази на
податоци;собирање информации во

(111) 29299

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/477

(220) 27/05/2020

компјутерските бази на
податоци;систематизација на информации

(181) 27/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје ул.

во компјутерски бази на податоци
кл. 38 проток на податоци; обезбедување
пристап до бази на податоци

1632 бр.46, 1000, Скопје, MK

кл. 42 анализа на компјутерски
системи;Давање информации за

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници;изнајмување
компјутерски програми;изработка на
компјутерски програми;инсталирање
компјутерски програми;компјутерско
програмирање;конверзија на компјутерски
профами и податоци, освен физичка
конверзија;консултации за безбедност на
податоци;консултации за безбедноста на
(591) бела, сина, жолта
(551) индивидуална

Интернет;обновување комјутерски бази на
податоци;обработка во облак [Cloud
computing];одржување компјутерски

(510, 511)

профами;осовременување на
компјутерските профами;следење

кл. 29 млеко и млечни производи

компјутерски системи со далечински
пристап;советодавни услуги од областа на

(111) 29260

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/478

(220) 27/05/2020

телекомуникациските
технологии;советодавни услуги од областа
на компјутерската технологија;советување

(181) 27/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за монтажа и

во врска со информатичка
технологија;советување за компјутерски

сервисирање на електронски
производи и апарати МАК АЛАРМ

програми;софтвер како услуга
[ЅааЅ];услуги на кодирање

СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз
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Скопје ул. Антон Попов бр. 47, 1000,

(540)

Скопје, MK

Halls Поблиску со секој здив

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14,

(551) индивидуална
(510, 511)

1000, Скопје
(540)

кл. 5 медицински слаткарски производи
кл. 30 немедицински слаткарски
производи, чоколади, чоколадо, шеќерни
слаткарски производи, слаткарски
производи вклучувајќи ликорис, тофи,
слатки, желеа, бонбони, гуми за жвакање,
замрзнати слаткарски производи, ладни
слаткарски производи, сладолед, торти,
бисквити и десерти

(591) жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29261

(151) 15/02/2021

(210) TM 2020/480

(220) 27/05/2020
(181) 27/05/2030

(450) 28/02/2021
(732) Друштво за филмска продукција и
услуги Вертиго Вису ал доо Скопје ул.

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање
патувања
кл. 42 научни и технолошки услуги и

Скупи 3 бр. 73, Скопје, MK
(740) Адвокат Симона Костадинова ул.

истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки

Шар Планина бр. 4, Скопје
(540)

услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги
за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите
на поединците
(111) 29238

(151) 10/02/2021

(591) зелена, бела, жолта, кремаста,

(210) TM 2020/479

(220) 29/05/2020

розева, црвена, црна
(551) индивидуална

(181) 29/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, New

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
анимирани лиови
кл. 16 прецртани слики; графички цртежи
кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

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
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(181) 30/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) ТД СИНПЕКС ДОО Битола ул.
Воден бр. 17, Битола, MK

(111) 29242

(151) 10/02/2021

(210) TM 2020/493

(220) 03/06/2020

(181) 03/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) СВН доо Анкарска 23, Скопје, MK

(540)

(540)

TRIPTOFEM
(551) индивидуална

(591) бела, зелена, сива
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 4 масла за индустриска употреба,
масла за подмачкување, масти за
индустриска употреба, моторно масло,

(111) 29273

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/496

(220) 29/05/2020

(181) 29/05/2030
(450) 28/02/2021
(732) Colgate - Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,

масти за подмачкување, навлажнувачки
масла, средства за подмачкување
кл. 7 апарати за заварување, на гас,
апарати за заварување со електричен лак,
електролачно заварување, апарати за

US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

миење, брани, електрични апарати за
заварување, земјоделски машини,

(540)

компресори (машини), косилки за трева

RECY CLEAN

(машини), култиватори (машини), маталки,
маталки, електрични, машини за дробење,

(551) индивидуална
(510, 511)

машини за дување, компресија,
вшмукување и носење зрна, машини за

кл. 21 четки за заби

дупчење, машини за заварување,
електрични, машини за перење со висок

(111) 29274

(151) 23/02/2021

притисок, машини на копмресиран воздух,

(210) TM 2020/497

(220) 29/05/2020
(181) 29/05/2030

мешалки, мешалки (машини),
мотокултиватори, ножици електрични,

(450) 28/02/2021
(732) Netflix, Inc. 100 Winchester Circle,

ножеви за машини за косење, пили
(машини), плугови, преси(машини за

Los Gatos, California 95032, US

индустриска употреба), пумпи (машини),
ралници од плугови, електрични

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

генератори, правосмукалки

(540)

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

кл. 8 апарати за кастрење на дрва,
градинарски алати, рачни, градинарски
ножици за поткастрување трева (рачни
инструменти), земјоделски алати, рачни,
мечеви, ножици, ножички за кастрење,
пили (рачни алати), рачни алати
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ЦД-а и ДВД-а; филмови и телевизиски
емисии кои може да се преземат; аудио
книги; мелодии (рингтонови) и звучни
записи (снимки) кои може да се преземат;
аудио и визуелни снимки; музички снимки;
апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слики; аудио и
видео снимки, кои може да се преземат,
што содржат музука, музички настапи и
(591) црвена
(551) индивидуална

музички видеа; подкасти кои може да се
преземат; кодирани електронски чип-

(510, 511)
кл. 9 софтвер за стриминг на

картички; магнетски кодирани гифт
картички; електронски публикации;

аудиовизуелна и мултимедијална
содржина преку интернет и глобални

далечински управувачи; телевизиски сеттоп кутии; телевизори; додатоци за

комуникациски мрежи; софтвер за
стриминг на аудиовизуелна и

мобилни телефони; стриминг уреди за

мултимедијална содржина на мобилни

дигитални медиуми; смарт часовници;
заштитни навлаки и футроли за

дигитални електронски уреди; софтвер за
пребарување, организирање и

електронски уреди, имено, компјутери,
таблет компјутери, мобилни телефони,

препорачување мултимедијална
содржина; алатки за развој на софтвер за

дигитални камери, дигитални медија
плеери, читачи на електронски книги,

создавање софтвер и мобилни апликации;
компјутерски софтвер; компјутерски

конзоли за видео игри, и персонални

програми; апликации за компјутерски

дигитални асистенти; очила; очила за
сонце; футроли за очила и очила за сонце

софтвер кои може да се преземат;
мобилни апликации кои може да се

кл. 38 пренос на аудио и видео на
барање; стриминг на аудио и видео

преземат; софтвер за видео игри; софтвер
за компјутерски игри; програми за

содржина; пренос на глас, податоци,
слики, сигнали, пораки и информација;

интерактивни видео игри; касети и дискови
за компјутерски игри; програми и софтвер

аудио и визуелно емитување; пренос и

за електронски игри; софтвер за

испорака на аудио и визуелна содржина;
услуги за пренос на видео-на-барање;

електронски игри за мобилни телефони,
таблети, персонални компјутери и рачни

обезбедување онлајн форум каде
корисниците можат да објавуваат рејтинзи,

електронски уреди; хардвер и софтвер за
игри за виртуелна реалност и

критики и препораки за филмови и
телевизиски емисии како и за настани и

аугментирана реалност; филмови и
телевизиски емисии, кои може да се

активности во областа на забавата и

преземат, обезбедени преку услугата

образованието
кл. 41 услуги за забава; информации за

видео-на-барање; графика, која може да
се преземе, што содржи сетови на

забава; филмска продукција, освен
рекламни филмови; обезбедување

дигитални слики и икони за употреба на
компјутери, таблети и мобилни телефони;

филмови и телевизиски емисии, кои не
може да се преземат, преку услугите за
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пренос на видео-на-барање;

електронски и видео игри; обезбедување

обезбедување на информации за забава

привремена употреба на интерактивни

преку веб-сајт; услуги на забавни паркови;
услуги за забава во вид на телевизиски

игри што не може да се преземат;
обезбедување информации, критики и

серии и филмови во областите на акција
авантура, анимација, аниме, биографија,

препораки во врска со филмови и
телевизиски емисии преку веб-сајт и

класика, комедија, криминал,
документарни филмови, драма, вера,

услуги на пренос за видео-на-барање;
образовни и забавни услуги, имено,

семејство, фантазија, филм-ноар,

обезбедување на интерактивни онлајн

историја, хорор, интернационални
филмови, мјузикл, мистерија, романтика,

телевизиски серии и филмови;
интерактивна забава; онлајн интерактивна

научна фантастика, спорт, трилери, војна
и вестерни; услуги за забава во вид на

забава; одржување забавни настани и
активности; интерактивни, искуствени и

држење изложби и конвенции во врска со
телевизија и филм, како и телевизиски и

имерзивни настани за учество на публика
и рекреативни активности; услуги за

филмски ликови; услуги за забава во вид

забава во вид на организирање и

на развој, создавање, продукција,
дистрибуција и пост-дистрибуција на

одржување на изложби, конференции и
конвенции во областите на забава, филм,

филмови, телевизиски емисии, специјални
настани и милтимедијална забавна

телевизија, телевизиски и филмски
ликови, музика и познати личности;

содржина; услуги за забава во вид на
театарски, музички и комични изведби во

организирање и одржување фестивали во
заедницата кои содржат музика, уметност,

живо; услуги на фан клубови;

храна, филм, телевизија, театар, драма,

производство и дистрибуција на филмови
и телевизиски емисии; обезбедување на

танц, музички изведби во живо, говорници,
настапи на славни личности, и културни

услуги за забава преку глобална
комуникациска мрежа во вид на онлајн

изложби и активности; обезбедување
онлајн стрипови и графички романи што не

игри и веб-сајтови кои содржат широк
спектар на забавни информации од општ

може да се преземат; услуги за радио
забава; производство и дистрибуција на

интерес кои се однесуваат на филмови,

радио програми и звучни записи (снимки);

телевизиски шоу програми, музички видеа,
поврзани филмски клипови, фотографии и

обезбедување на подкасти во областа на
забавата; производство на подкасти;

други мултимедијални материјали;
обезбедување на онлајн видео клипови и

обезбедување онлајн музика, што не може
да се преземе

друга мултимедијална дигитална
содржина, што не може да се преземе,

(111) 29268

(151) 15/02/2021

која содржи аудио, видео, уметнички дела

(210) TM 2020/502

(220) 04/06/2020

и текст од и поврзани со забава, филм,
телевизија, телевизиски и филмски
ликови, музика и познати личности;
обезбедување на услуги за забава преку

(181) 04/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda BAMBI AD

веб-сајт; услуги за забава, имено,
обезбедување онлајн компјутерски,

Požarevac
Ðure Ðakovića bb, 12 000, Požarevac, RS
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(740) Влатко Величковски, адвокат ул.

(510, 511)

Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

кл. 12 автомобили и нивните структурни

(540)

делови

ICONIC
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 29271

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/508

(220) 03/06/2020
(181) 03/06/2030
(450) 28/02/2021

кл. 29 чипс од компири, тенки парчиња
(листови) од компир, сушен зеленчук,

(300) 40-2019-0189939 06/12/2019 KR
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR

кикирики, подготвени, овошен чипс,
снегулки од компир, семки од сончоглед,
подготвени, семки, подготвени,

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

нискокалоричен чипс од компир,
нискокалоричен крцкав компир, зачинето

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

јаткесто овошје, зачинети ораси, намази
на база на јаткасти плодови

(540)

кл. 30 кекс, бисквити, суви колачи,
производи од вафли, кафе, гума за
џвакање, чоколадо, слатки производи,
пуканки, сладолед, пијалоци од кафе со
млеко, пијалоци од чоколада со млеко,

(551) индивидуална
(510, 511)

пастили [бонбони], пралини, сосови
[додатоци на храна], пијалоци на база на

кл. 16 канцелариски материјали и
канцелариски прибор, освен мебел;
пенкала (инструменти за пишување);

кафе, пијалоци на база на какао, пијалоци
на база на чоколадо, тортиљи, ладен чај,
јаткесто овошје со чоколаден прелив,

нотеси (бележници); спојници за
канцеларии; одбележувачи за во книги;

палачинки на база на компир, бонбони од
ментол за освежување на здивот, гума за

подлоги за пишување; штипки за пари;
футроли за пасоши; корици за пасоши;

џвакање за освежување на здивот

држачи за пасоши; дневници; материјали
за пишување.

(111) 29272

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/505

(220) 04/06/2020

(111) 29277

(151) 23/02/2021

(181) 04/06/2030

(210) TM 2020/519

(220) 11/06/2020

(450) 28/02/2021
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

(181) 11/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) Друштво за трговија и услуги

KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP

КИППЕР МАКЕТ ДОО ул. 104 бр. 140,
с.Желино 1226, MK

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

(540)

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

BZ SERIES
(551) индивидуална
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абразивни средства; препарати за
чистење во домаќинството, вклучително
спрејови за чистење за општа намена,
марамчиња за површини, антисептички
средства за дезинфекција, средства за
дезинфекција за перење алишта,
повеќенаменски средства за чистење;
тријачи за лице; креми за миење;

(551) индивидуална

хидратантни креми; креми за нега на

(510, 511)
кл. 32 сок од овошје

кожата, што не се за медицинска
употреба; лосиони за нега на кожата

(111) 29278

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/524

(220) 11/06/2020

[козметички]; не-медицински креми; креми
за раце
кл. 5 антисептички препарати за миење;
антисептички препарати за нега на телото;

(181) 11/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) Sweetyet Development Limited Unit
1704-1706 Harbour Centre, 25 Harbour

антибактериски лосиони за раце;
антибактериски креми за раце;
антибактериски гелови за дезинфекција на

Road, Wanchai, HK

кожата и рацете базирани на алкохол;
антисептички средства за чистење;

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

антибактериски средства за миење на
лицето (медицински); ткаенини

(540)

ASEPSO

импрегнирани со антибактериски

(551) индивидуална
(510, 511)

препарати; антибактериски спрејови;
антисептички препарати; медицински и

кл. 3 лосиони за кожа; сапуни за кожа;
влажни марамчиња за чистење

санитарни сапуни и детергенти;
антибактериски сапуни; средства за

импрегнирани со козметички лосион;
хидратантни производи за кожа што се

дезинфекција за санитарна употреба;
средства за дезинфекција за хигиенска

користат како козметика; хидратантни

намена; антибактериски марамчиња за

лосиони за тело; миризливи креми за тело;
лосиони за лице; козметички лосиони за

чистење; антибактериски препарати;
средства за дезинфекција и антисептици;

лице; лосиони за коса; миризливи лосиони
за тело; креми за туширање; креми за

антибактериски фармацевтски препарати;
средства за дезинфекција за ветеринарна

бањање; креми за чистење; детергенти за
перење алишта за употреба во

употреба; бактериски препарати за
медицинска и ветеринарна употреба;

домаќинството; препарати за перење;

ветеринарни препарати; медицински

средства за белење алишта; течни
детергенти за алишта; козметички сапуни;

препарати; фармацевтски производи;
фластери, материјали за завои; средства

детергент сапуни; не-медицински
козметички производи и препарати за

за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди;

лична хигиена; препарати за белење и
други супстанции за перење; супстанции

хербициди; санитарни препарати за
медицинска намена

за триење; супстанции за полирање;
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кл. 9 респираторни маски (што не се за

(111) 29280

(151) 23/02/2021

вештачко дишење); филтри за

(210) TM 2020/526

(220) 11/06/2020

респираторни маски; платнени маски за
респираторна намена што се перат или
повторно користат (што не се за вештачко
дишење); заштитни маски; заштитни

(181) 11/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) AP-TOBACCO Ltd. zh.k. Slatina,
build. 24, ent. C, fl.8, ap.96, Sofia, BG

ракавици
кл. 10 санитарни маски за медицинска

(740) Адвокатско друштво Папазоски и
Мишев бул. 8ми Септември бр. 16,

намена; гипс за медицинска или хируршка

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000,

намена; маски за лице за медицинска
намена; маски за лице за хируршка

Скопје
(540)

намена; маски за лице за санитарна
намена; ветеринарни апарати и
инструменти; хируршки апарати и
инструменти; стоматолошки апарати и
инструменти; медициснки апарати и
инструменти; маски за употреба од
медицински персонал; платнени маски за
медицинска намена што се перат или
повторно користат; ракавици за
(551) индивидуална
(510, 511)

медицинска или хируршка намена
кл. 21 диспензери за марамчиња

кл. 34 цигари
(111) 29279

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/525

(220) 16/06/2020

(111) 29281

(151) 23/02/2021

(181) 16/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД
ул. Егејска бр. 4, Охрид, MK

(210) TM 2020/527

(220) 12/06/2020
(181) 12/06/2030

(540)

1/96, Долна Бањица, 1230, Гостивар, MK

(450) 28/02/2021
(732) Златевски Небојша Фазанерија
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања
кл. 41 образование; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

(591) црна, црвена, бела, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

активности
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кл. 32 безлкохолни пијалоци, вклучително

компјутерски хардвер и софтвер;

газирани пијачаци и енергетски пијалаци,

дизајнирање на облека

сирупи, концентрати, прашоци и
подготовки за правење пијалаци,

(111) 29283

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/536

(220) 17/06/2020
(181) 17/06/2030

вклучително газирани и енергетски
пијалаци, пиво
(111) 29282

(151) 23/02/2021

(450) 28/02/2021
(732) Златевски Љубиша ул.

(210) TM 2020/529

(220) 12/06/2020

Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица,
Гостивар, MK

(181) 12/06/2030
(450) 28/02/2021
(732) Трговско друштво за
производство, промет и услуги БЕЛА

(540)

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Србија
бр. 11, Кисела Вода, Скопје, MK
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

(591) црна, црвена, бела, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна

кл. 32 енергетски пијалаk

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив кои не се опфатени со
другите класи; кожа од животни; куфери и

(111) 29296

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/540

(220) 22/06/2020
(181) 22/06/2030

(450) 28/02/2021
(732) Друштво за производство,

патни торби; чадори за дожд и за сонце;
стапови за одење; камшици и сарачки

преработка, трговија и услуги ЕКОСТО
увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци

производи
кл. 25 облека, обувки и капи

ул.„Маршал Тито“ бр.бб, Стојаково Богданци, MK

кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; трговија на големо и

(540)

мало со текстил и производи од текстил,
облека, обувки, кожа и имитација на кожа
и прозиводи од нив
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и проектирање поврзано со
(591) црна, златно-кафена

нив; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];

кл. 39 испорачување стоки; испорачување

зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;

стоки порачани по пошта; пакување стоки

зеленчук, конзервиран; кисела зелка
[расол]; корнишони; мус од зеленчук;

(111) 29284

(151) 23/02/2021

салати од зеленчук; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошје во конзерви

(210) TM 2020/544

(220) 23/06/2020
(181) 23/06/2030

кл. 31 краставички; пиперки [растенија];
зеленчук, свеж

(450) 28/02/2021
(732) Фармацевтска хемиска

кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД

пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; претставување на производите;

Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, MK

рекламирање
кл. 39 испорачување стоки; испорачување

(540)

GLOFTRINID

стоки порачани по пошта; пакување стоки
(111) 29298

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/541

(220) 22/06/2020
(181) 22/06/2030

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(450) 28/02/2021
(732) Друштво за производство,
преработка, трговија и услуги ЕКОСТО
увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци

(111) 29285

(151) 23/02/2021

(210) TM 2020/549

(220) 26/06/2020
(181) 26/06/2030

(450) 28/02/2021
(732) ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-

ул.„Маршал Тито“ бр.бб, Стојаково -

импорт Скопје ул. Атанас Бабата бр. 12,
Скопје, MK

Богданци, MK
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 25 чевли, обувки и влечки

(510, 511)
кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];
зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;

(111) 29286

(151) 23/02/2021

зеленчук, конзервиран; кисела зелка
[расол]; корнишони; мус од зеленчук;

(210) TM 2020/552

(220) 29/06/2020

салати од зеленчук; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошје во конзерви

(450) 28/02/2021
(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та

(181) 29/06/2030

Партиска Конференција бб, 2000, Штип,
MK

кл. 31 краставички; пиперки [растенија];
зеленчук, свеж
кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн

(540)

пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; претставување на производите;
рекламирање
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(591) црна, црвена

канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 38 телекомуникации

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

работењето; управување со работата;
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit

(510)

(111)

12

29243

32

29264

39

29260

1

29294

12

29248

32

29276

39

29266

3

29278

12

29272

32

29277

39

29279

4

29265

14

29246

32

29281

39

29296

5

29238

14

29247

32

29283

39

29298

5

29241

16

29251

33

29258

41

29262

5

29242

16

29261

34

29280

41

29263

5

29245

16

29262

35

29240

41

29269

5

29249

16

29263

35

29250

41

29274

5

29251

16

29271

35

29252

41

29279

5

29255

18

29282

35

29253

41

29286

5

29267

21

29251

35

29254

41

29290

5

29270

21

29273

35

29256

41

29291

5

29278

21

29278

35

29257

41

29292

5

29284

25

29282

35

29259

41

29297

5

29288

25

29285

35

29262

41

29301

5

29289

29

29257

35

29263

42

29250

5

29294

29

29268

35

29267

42

29252

7

29265

29

29276

35

29279

42

29253

8

29265

29

29296

35

29282

42

29254

9

29239

29

29298

35

29286

42

29259

9

29244

29

29299

35

29295

42

29260

9

29250

30

29238

35

29296

42

29261

9

29261

30

29256

35

29298

42

29282

9

29267

30

29257

35

29300

42

29301

9

29274

30

29268

35

29301

43

29240

9

29278

30

29276

36

29295

43

29275

9

29297

30

29293

38

29250

44

29259

10

29278

30

29297

38

29274

44

29288

10

29288

31

29296

38

29286

45

29260

11

29267

31

29298

38

29300
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

ALBI COMMERCE sh.p.k.

29251

MK/T/2020/0372

AP-TOBACCO Ltd.

29280

MK/T/2020/0526

Audemars Piguet Holding SA

29247

MK/T/2020/0083

Audemars Piguet Holding SA

29246

MK/T/2020/0084

CIECH Sarzuna S.A.

29294

MK/T/2019/0355

Cammeo fransiza d.o.o. za usluge

29266

MK/T/2020/0378

Colgate - Palmolive Company

29273

MK/T/2020/0496

Embria Health Sciences, L.L.C.

29249

MK/T/2020/0468

FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd

29289

MK/T/2019/1165

HYUNDAI MOTOR COMPANY

29271

MK/T/2020/0508

Intercontinental Great Brands LLC

29238

MK/T/2020/0479

Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)

29245

MK/T/2019/0948

Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac

29268

MK/T/2020/0502

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (a corporation incorporated under
the laws of Taiwan, R.O.C.)

29244

MK/T/2019/1163

Netflix, Inc.

29274

MK/T/2020/0497

PLIVA Hrvatska d.o.o.

29241

MK/T/2020/0462

PROTEIN SCIENCES CORPORATION

29255

MK/T/2019/1387

Sweetyet Development Limited

29278

MK/T/2020/0524

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

29243

MK/T/2020/0466

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

29248

MK/T/2020/0467

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation)

29272

MK/T/2020/0505

Јовановски Горјан

29267

MK/T/2020/0382

Весна Чадо

29259

MK/T/2019/1392

ГАЛЕНИКА АД Београд

29270

MK/T/2014/1386

ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА

29258

MK/T/2020/0075

ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД

29279

MK/T/2020/0525

ДППУ ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ Скопје

29275

MK/T/2019/1194

ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-импорт Скопје

29285

MK/T/2020/0549

Друштво за земјоделско производство и откуп, трговија, туризам и
угостителство ЧОВЕК ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци

29276

MK/T/2020/0375

Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати
МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

29260

MK/T/2020/0478
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Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и
промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово

29256

MK/T/2019/1293

Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увозизвоз ДОО с. Стојаково-Богданци

29296

MK/T/2020/0540

Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увозизвоз ДОО с. Стојаково-Богданци

29298

MK/T/2020/0541

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје

29264

MK/T/2020/0396

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

29293

MK/T/2014/0955

Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица

29269

MK/T/2020/0239

Друштво за производство, трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО
увоз-извоз Скопје

29239

MK/T/2020/0474

Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Скопје

29250

MK/T/2020/0476

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАКЕТ ДОО

29277

MK/T/2020/0519

Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ

29252

MK/T/2020/0445

Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ

29253

MK/T/2020/0446

Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ

29254

MK/T/2020/0447

Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА ДОО Скопје

29240

MK/T/2018/1316

Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Вису ал доо Скопје

29261

MK/T/2020/0480

ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт

29300

MK/T/2019/0387

ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје

29301

MK/T/2019/0748

Здружение за заштита и унапредување на животна средина Еко Логик

29291

MK/T/2020/0090

Здружение за заштита и унапредување на животна средина Еко Логик

29292

MK/T/2020/0091

Златевски Љубиша

29283

MK/T/2020/0536

Златевски Небојша

29281

MK/T/2020/0527

Зоја Самандова Петрушева

29290

MK/T/2020/0082

ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје

29299

MK/T/2020/0477

Марија Панова Видески

29263

MK/T/2020/0419

Марија Панова Видески

29262

MK/T/2020/0420

Павлеска Бети

29257

MK/T/2019/1290

Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по
ортодонција Д-р МАРГИТА СМИЛЕВА Скопје

29288

MK/T/2019/1302

СВН доо

29242

MK/T/2020/0493

ТД СИНПЕКС ДОО Битола

29265

MK/T/2020/0481

ТРД РАДИО КАНАЛ 77

29286

MK/T/2020/0552

извоз Скопје

29282

MK/T/2020/0529

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје

29284

MK/T/2020/0544

Фејми Даут

29297

MK/T/2020/0061

Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје

29295

MK/T/2020/0252

Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 7782
(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
(111) 9578
(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
(111) 7750
(732) Heineken Brouwerijen B.V. Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL
(111) 7950
(732) M&G Prudential Services Limited 10 Frenchurch Avenue, London EC3M 5AG, GB
(111) 8956
(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
(111) 12618
(732) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
(111) 16674
(732) Adrialab d.o.o. Pulac 4a, 51000, Rijeka, HR
(111) 16670
(732) Adrialab d.o.o. Pulac 4a, 51000, Rijeka, HR
(111) 18707
(732) Baxter International Inc. One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, US
(111) 25059
(732) Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US
(111) 25189
(732) Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US
(111) 25058
(732) Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US
(111) 27187
(732) Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US
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ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 1489
(732) Smiths Medical International Limited 1500 Eureka Park, Lower Pemberton, Ashford,
Kent TN25 4BF, UK
(111) 3959
(732) Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, Illinois 60143, US
(111) 5366
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
(111) 1918
(732) GBS Plaza Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, MU
(111) 4160
(732) PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY 150 N. Dairy Ashford St. Houston TX 77079, US
(111) 4232
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION 300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi,
Shizuoka-ken, JP
(111) 4406
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US
(111) 14430
(732) Atlantič Štark d.o.o Beograd Булевар Пека Дапчевићa 29, 11000, Београд-Вождовац,
RS
(111) 15127
(732) Joint Stock Company "TechnoNICOL" (JSC "TechnoNICOL") Gilyarovskogo St.47, bld5
5th floor, office I, room 22, Moscow 129110, RU
(111) 18024
(732) РОЛОМАТИК ДООЕЛ Скопје ул.20 бр. 214, Бразда, Чучр Сандево, MK
(111) 18869
(732) AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Calle 77B No.57-103, Piso
21 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlantico, CO
(111) 18687
(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY
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(111) 19051
(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box
1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY
(111) 18851
(732) Deckers Outdoor Corporation 250 Coromar Drive, Goleta, California, 93117, US
(111) 18855
(732) BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP
(111) 19843
(732) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US, US
(111) 20887
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
(111) 20958
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
(111) 20957
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
(111) 20956
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
(111) 20952
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
(111) 20951
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
(111) 21903
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham
Business Park, Birmingham B37 7YN, GB
(111) 23913
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(732) EURODRIP S.A. 55th KLM NATIONAL ROAD ATHENS - LAMIA, 32011 INOFYTA
VIOTIAS, GR
(111) 25769
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham
Business Park, Birmingham B37 7YN, GB
(111) 25770
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham
Business Park, Birmingham B37 7YN, GB
(111) 25771
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham
Business Park, Birmingham B37 7YN, GB
(111) 25470
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
(111) 25960
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
(111) 25680
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
(111) 26083
(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
(111) 26274
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham
Business Park, Birmingham B37 7YN, GB
(111) 26698
(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham
Business Park, Birmingham B37 7YN, GB
(111) 27270
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US
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(111) 27311
(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg
OH 43068, US

НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI

(111) 18560 MK/T/ 2010/924

ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE
(111) 651

(186) 23/11/2030

(111) 345

(186) 15/10/2030

(111) 4018

(186) 15/10/2030

(111) 1887

(186) 10/10/2030

(111) 1489

(186) 02/10/2030

(111) 3959

(186) 15/12/2030

(111) 5366

(186) 13/12/2030

(111) 5163

(186) 13/02/2031

(111) 5171

(186) 13/02/2031

(111) 5188

(186) 13/02/2031

(111) 5189

(186) 13/02/2031

(111) 2473

(186) 29/06/2030

(111) 4160

(186) 05/08/2030

(111) 4201

(186) 10/12/2030

(111) 4232

(186) 25/01/2029

(111) 2081

(186) 10/10/2030

(111) 2087

(186) 15/08/2030

(111) 4406

(186) 18/09/2030

(111) 2128

(186) 18/10/2030

(111) 2131

(186) 12/10/2030

(111) 2762

(186) 25/12/2030

(111) 4820

(186) 29/03/2030

(111) 4822

(186) 29/03/2030
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(111) 9772

(186) 07/06/2030

(111) 9745

(186) 04/07/2030

(111) 9750

(186) 04/07/2030

(111) 9715

(186) 28/07/2030

(111) 9908

(186) 14/08/2030

(111) 9855

(186) 28/09/2030

(111) 9937

(186) 29/09/2030

(111) 10074

(186) 03/10/2030

(111) 10075

(186) 03/10/2030

(111) 10162

(186) 12/10/2030

(111) 10452

(186) 02/11/2030

(111) 11397

(186) 07/11/2030

(111) 10238

(186) 10/11/2030

(111) 10211

(186) 13/11/2030

(111) 10225

(186) 28/11/2030

(111) 13347

(186) 30/11/2030

(111) 10263

(186) 14/12/2030

(111) 10264

(186) 14/12/2030

(111) 10426

(186) 22/12/2030

(111) 16430

(186) 14/10/2028

(111) 18239

(186) 09/03/2030

(111) 19298

(186) 11/05/2030

(111) 18300

(186) 09/07/2030

(111) 18403

(186) 27/07/2030

(111) 18770

(186) 06/08/2030

(111) 18572

(186) 26/08/2030

(111) 18571

(186) 26/08/2030

(111) 19127

(186) 07/09/2030

(111) 18869

(186) 20/09/2030

(111) 18876

(186) 20/09/2030

(111) 19010

(186) 07/10/2030

(111) 18961

(186) 08/10/2030

(111) 18687

(186) 12/10/2030

(111) 19051

(186) 12/10/2030

(111) 18851

(186) 15/10/2030

(111) 18855

(186) 19/10/2030
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(111) 18590

(186) 22/10/2030

(111) 18863

(186) 22/10/2030

(111) 18861

(186) 22/10/2030

(111) 18862

(186) 22/10/2030

(111) 18850

(186) 27/10/2030

(111) 18903

(186) 05/11/2030

(111) 19239

(186) 10/11/2030

(111) 19236

(186) 10/11/2030

(111) 19237

(186) 10/11/2030

(111) 18826

(186) 10/11/2030

(111) 18948

(186) 17/11/2030

(111) 18947

(186) 18/11/2030

(111) 18902

(186) 22/11/2030

(111) 19843

(186) 30/11/2030

(111) 18838

(186) 14/12/2030

(111) 19329

(186) 31/12/2030

(111) 19154

(186) 10/01/2031

(111) 19273

(186) 20/01/2031

(111) 19272

(186) 20/01/2031

(111) 19100

(186) 26/01/2031

(111) 19102

(186) 26/01/2031

(111) 19174

(186) 28/01/2031
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID 2020/20

(45) 28/02/2021
(22) 14/12/2020

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(30) 008113369-0001 14/08/2020 EM; 008113369-0002 14/08/2020 EM; 008113369-0003
14/08/2020 EM and 008113369-0004 14/08/2020 EM
(72) Oscar Xoy; Claudia Daniela Macias Meji and Dale Nicholls
(73) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул."Орце Николов" 68/4, реон 20, 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) "Шишиња"
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(21) ID 2020/21

(45) 28/02/2021
(22) 24/12/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Цветкоски Гоце
(73) Цветкоски Гоце ул.Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид, MK
(51) 09-01
(54) "ШИШЕ"
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)

(21)

09-01

MK/I/ 2020/20

09-01

MK/I/ 2020/21

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US
Цветкоски Гоце ул.Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид, MK
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(21)
MK/I/ 2020/20
MK/I/ 2020/21

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 2/2021 - 28/02/2021

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 911

(45) 28/02/2021

(21) ID 2019/30

(22) 26/11/2019

(18) 26/11/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ (Воденска 4/2-14, 1020, Скопје)
(73) АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, MK
(51) 23-04
(54) "ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ"
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos

(51)

(11)

23-04

MK/I/ 2020/911

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)
АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, MK
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(11)
911

(21)
MK/I/ 2020/30

ПРОМЕНА
148. Агенција за интелектуална сопственост АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје, МК
бришење на лицето вработено кај застапникот Сања Андоновска и впишување на ново
лице Нико Настоски
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