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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

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

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

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

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

согласно членот 276 став (1) од Законот.  

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот 
 

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

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

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

барања.  
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(51)  F 16M 13/00, A 47B 21/00  

(11)  10155   (13) А 

(21)  2016/160   (22) 21/03/2016 

(45) 31/03/2020 

(73)  Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd 

F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangan 

District Xiamen, Fujian,, CN 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72) Hanjing Fan 

(54)  УРЕД ЗА АВТО-ЗАКЛУЧУВАЧКИ 

ЛАПТОП АВТОМАТСКО РЕГУЛИРАЊЕ НА 

АГОЛОТ 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(51)  E 03C 1/00, F 16K 1/00  

(11)  10157   (13) А 

(21)  2018/817   (22) 12/10/2018 

(45) 31/03/2020 

(30)  П20180817  12/10/2018  MK 

(73)  Настески Стеван ул. Белградска 66, 

Прилеп, MK 

 (72) Настески Стеван 

(54)  ПРОТЕЧНА БРАВА 

(57)   

Протечната брава е пронајдок од областа на 
механиката која овозможува миење на раце 
при секоја отворање на врата и оставање на 
чиста брава при секое користење без други 
електро и сензорски дејства. 

Протечната брава е пронајдок кој 
оневозможува нејзино отворање без да се 
измијат раце. Се користи за заштедување на 
вода, одржување на поголема хигиена и се 
изработува од различни материјали. 

Истата можат да ја користат сите возрасти и 
на сите места. Основен услов е да има вода, 
а може да работи и без неа. 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(51)  E 01F 9/00, E 01F 11/00  

(11)  10156   (13) А 

(21)  2019/82   (22) 23/01/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  П20190082  23/01/2019  MK 

(73)  Друштво за производство промет и 

услуги ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје Пат за Батинци бр. 58, 

Драчево, 1000 Скопје, MK 

(74)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(72) ЈОВЕВСКИ МАРЈАН 

(54)  ИНДИВИДУАЛНА ПАРКИНГ БАРИЕРА 

(57)   

Индивидуалната паркинг бариера е наменета 
за обезбедување на паркинг простор на 

корисникот без притоа до неа да има довод 
на наизменична електрична енергија или 
друг вид на енергија батериска или сончева. 

Механичкото движење се овозможува со 
акумулирање на енергија во предвидени 
цилиндри која се содава со притисок од 
тежината на возилото кога ќе нагази на 
нагазните јастуци. 

Индивидуалната паркинг бариера 
овозможува долготрајно повеќегодишно 
користење на истата 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

   

(51) (51) основен (11) (13) 

8F16M13/00 8A47B21/00 10155 A 

8E01F9/00 8E01F9/00 10156 A 

8A47B21/00 8A47B21/00 10155 A 

8F16K1/00 8E03C1/00 10157 A 

8E01F11/00 8E01F9/00 10156 A 

8E03C1/00 8E03C1/00 10157 A 

 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  
ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

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

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

Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd A 47B 21/00 MK/P/2016/0160 A 

Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd F 16M 13/00 MK/P/2016/0160 A 

Друштво за производство промет и услуги 
ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје E 01F 11/00 MK/P/2019/0082 A 

Друштво за производство промет и услуги 
ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје E 01F 9/00 MK/P/2019/0082 A 

Настески Стеван E 03C 1/00 MK/P/2018/0817 A 

Настески Стеван F 16K 1/00 MK/P/2018/0817 A 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

ПРЕНОС 

 
(11) 8825 

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

 

(11) 9049 

(73) Sebela International Bermuda Limited 3rd Floor,West Wing,Adelaide Chambers,Peter 

Street,Dablin, IE 

 

(11) 9049 

(73) Sebela Ireland Limited 3rd Floor,West Wing,Adelaide Chambers,Peter Street,Dablin, IE 

 

(11) 9085 

(73) Sebela International Bermuda Limited 3rd Floor, West Wing, Adelaide Chambers, Peter 

Street, Dublin 8, IE 

 

(11) 9085 

(73) Sebela Ireland Limited 3rd Floor, West Wing, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin 8, 

IE 

 

 

 

 

 

ПРЕСТАНОК 

 
 

(11) 1488  

(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje, SE 

 

(11) 1626 

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

 

(11) 1665 

(73) NORSK HYDRO ASA Bygdoy Alle 2  0240 Oslo, NO 

 

(11) 1676 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(11) 3795 

(73) Ѓорѓи Димовски ул.Лазар Поптрајков бр.23/1-1  Скопје, MK 

 

(11) 3797 

(73) ЈАКАСАНОВСКИ, Душко ул.Максим Горки 10, 1000 Скопје, MK 

 

(11) 3781 

(73) Optinose AS Oslo Innovation Centar Gaustadalleen 21  0349 Oslo, NO 

 

 

 



 

 

9 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(51)  C 07D 209/42, A 61K 31/404, A 61P 31/12 

(11)  10118   (13) Т1 

(21)  2019/189   (22) 27/02/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP20140187374  01/10/2014  -- and 

EP20150159164  16/03/2015  -- 

(96)  30/09/2015 EP15771136.7 

(97)  12/12/2018 EP3201176 

(73)  Katholieke Universiteit Leuven and 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. KU Leuven 

Research & Development Waaistraat 6, bus 

5105 3000 Leuven, BE and 1125 Trenton-

Harbourton Road Titusville, NJ 08560 , US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  KESTELEYN, Bart, Rudolf, Romanie; 

RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

JONCKERS, Tim, Hugo, Maria; BARDIOT, 

Dorothée, Alice, Marie-Eve; MARCHAND, Arnaud, 

Didier, M and BONFANTI, Jean-François 

(54)  МОНО- ИЛИ ДИ-СУПСТИТУИРАНИ 

ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА РЕПЛИКАЦИЈА НА ДЕНГА ВИРУС 

(57)  1  Соединение со формулата (I)  

  

стерео-изомерна форма, фармацевтски 

прифатлива сол, солват или полиморф на 

истото што содржи моно- или ди-супституирана 

индол група; наведеното соединение е 

селектирано од групата назначено со тоа, што: 

R1 е H, R2 е F и R3 е H, F или CH3; 

R1 е F или CH3, R2 е OCH3 и R3 е H; 

R1 е F, R2 е H и R3 е CH3; 

R1 е H, R2 е OCH3 и R3 е H; 

R1 е H, R2 е Cl и R3 е H или CH3; 

R1 е F, R2 е F и R3 е H или 

R1 е CH3, R2 е H и R3 е F. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  A 61K 8/06, A 61K 8/37, A 61K 8/67, A 61K 

8/73, A 61K 8/97, A 61Q 19/00, A 61Q 19/10  

(11)  10112   (13) Т1 

(21)  2019/212   (22) 06/03/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  IT2014MI00495  24/03/2014  IT 

(96)  20/03/2015 EP15720266.4 

(97)  16/01/2019 EP3122323 

(73)  BIO.LO.GA. S.r.l. Via Giuseppe Lazzarin, 

66 31015 Conegliano (TV), IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PANIN, Giorgio 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА 

(57)  1  Формулација за лична хигиена во 

формата на М/В емулзија со pH од 5.5 до 6.5, 

ослободена од сурфактанти освен тоа што 

содржи емулзификатор составен од масен 

алкохол којшто има од 14 до 22 јаглеродни 

атоми или Глицерил Стеарат или нивна смеса, 

којашто формулација дополнително содржи 

Коко Каприлат и/или Коко Каприлат /Капрат, 

витамин E или негов естер во количина од 2.0 

до 15% од тежината на вкупната тежина на 

формулацијата и масло од чајно дрво 

(Melaleuca alternifolia).  

има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(51)  A 01N 33/22, A 01N 43/40, A 01N 43/82, A 

01P 13/00  

(11)  10113   (13) Т1 

(21)  2019/213   (22) 07/03/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  DE102012211040  27/06/2012  DE 

(96)  25/06/2013 EP13730914.2 

(97)  12/12/2018 EP2866560 

(73)  Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-

Straße 50 40789 Monheim am Rhein, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  SCHREIBER, Dominique and 

BRÜGGEMANN, Dirk 

(54)  ХЕРБИЦИДНИ АГЕНСИ ШТО СОДРЖАТ 

ФЛУФЕНАЦЕТ 

(57)  1  Хербициден состав што содржи, како 

единствени хербицидни активни состојки,  

A) флуфенацет (компонента A), 

Б) аклонифен (компонента Б) и 

Ц) дифлуфеникан (компонента Ц), во кој 

хербицидните компоненти, едни во однос на 

други, се присутни во тежински сооднос 

наведен долу:  

(опсег компонента A):(опсег компонента 

Б):(опсег компонента Ц) 

(1 - 10) : (1 - 10) : (1 – 8). 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  B 01F 3/04, C 02F 1/66, C 02F 1/68, G 05D 

11/13  

(11)  10114   (13) Т1 

(21)  2019/214   (22) 07/03/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  DE102015003777  24/03/2015  DE 

(96)  23/03/2016 EP16712799.2 

(97)  12/12/2018 EP3274300 

(73)  Messer Group GmbH Messer-Platz 1 65812 

Bad Soden, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HERMANS, Monica and VERVALLE, Kurt 

(54)  МЕТОДА И УРЕД ЗА РЕГУЛИРАН 

ТРАНСФЕР НА ГАС ВО ТЕЧНА СРЕДИНА 

(57)  1  Метода за регулиран трансфер на гас во 

течна средина, во која тек на гас, кој се 

воведува преку линија за довод (3), се 

доставува низ барем една точка на влез (4) во 

средна линија (2) која спроведува тек од течна 

средина, назначено со тоа, што пад на притисок 

во средната линија (2) континуирано се мери во 

близината на точката на влез (4) или низводно 

на точката или точките на влез (4), и истиот се 

користи како контролен параметар за 

контролирање контролен вентил (6) што е 

распореден во линијата за довод (3).  

има уште 10 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(51)  A 01N 43/40, A 01N 43/80, A 01P 13/00  

(11)  10120   (13) Т1 

(21)  2019/215   (22) 07/03/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP 15160008  20/03/2015  -- 

(96)  15/03/2016 EP16709915.9 

(97)  09/01/2018 EP3270695 

(73)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft 

Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  BAGWELL, Ralph; TOSSENS, Herve and 

HILLS, Martin, Jeffrey 

(54)  ХЕРБИЦИДНИ СОСТАВИ ШТО 

СОДРЖАТ ИЗОКСАФЛУТОЛ И 

ДИФЛУФЕНИКАН КАКО ЕДИНСТВЕНИ 

АКТИВНИ ХЕРБИЦИДНИ СОСТОЈКИ 

(57)  1  Хербицидни состави што содржат како 

единствени активни хербицидни состојки  

(A) изоксафлутол, и 

(B) дифлуфеникан. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  H 05B 7/20, H 05B 7/144, H 05B 7/152, F 

27B 3/08, F 27B 3/28, F 27D 11/08  

(11)  10124   (13) Т1 

(21)  2019/405   (22) 11/05/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  T2015UB02674  30/07/2015  IT 

(96)  17/09/2015 EP15185758.8 

(97)  13/02/2019 EP3124903 

(73)  Danieli Automation SPA Via Bonaldo 

Stringher 4 33042 Buttrio, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  Mordeglia, Antonello and Gigante, Enzo 

(54)  АПАРАТ И МЕТОД ЗА ЕЛЕКТРИЧНО 

НАПОЈУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛАЧНА ПЕЧКА 

(57)  1  Апарат за електрично напојување на 

електролачна печка каде електролачната печка 

(60) содржи најмалку една електрода (62) која е 

поврзана за напонска мрежа (50) за да се 

снабди електродата (60) со електрична енергија 

која генерира електричен лак за топење на 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

металната маса, напонската мрежа (50)  е 

трофазна електрична мрежа со три фази, 

апаратот се состои од единица за регулација  

на струјата (12) поставена и поврзана со 

напонската мрежа (50) и за електродата (62) и 

конфигурирана да се регулира најмалку едно 

количество на струја за напојување на 

електродата (62), со тоа што апаратот се 

состои од најмалку еден уред за детекција (20, 

22) за детектирање на количеството на струја 

помеѓу електродата (62) и единицата за 

регулација на струјата (12), уред за 

позиционирање (46) конфигуриран да 

придвижува најмалку една електрода (62) 

кон/надвор од металната маса која треба да се 

стопи и контролна и командна единица (16) 

поврзана со единицата за регулација на 

струјата (12), за напонската мрежа (50), и за 

уредот за позиционирање (46) со цел да ги 

контролира единицата за регулација на струјата 

(12) и уредот за позиционирање (46), назначено 

со тоа што единицата за регулација на струјата 

(12) се состои од конвертор (18) конфигуриран 

да ја претвора електричната струја од 

напонската мрежа (50) во електрична енергија 

за напојување на електродата (62) и има повеќе 

модули (34), меѓусебно и со напонската мрежа 

(50) паралелно поврзани, и со тоа што  секој 

модул (34) има трофазни подмодули (34R, 34S, 

34T), по еден за секоја од фазите (R, S, T) од 

напонската мрежа (50), секој од подфазните 

модули (34R, 34S, 34T) има појачувачко коло 

(36), кое е така конфигурирано да ја појачува и 

регулира секоја следна фаза од напонската 

мрежа (50), меѓуколо (38), директна струја, 

конфигурирана да зачувува енергија и да прави 

распределба помеѓу надворешната напонска 

мрежа (50) и електродата (62), и инвертор (40) 

конфигуриран да ја инвертира струјата со 

регулирање на фреквенцијата и амплитудата 

на основата на наизменичната струја на 

излезот.  

има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

 

(51)  C 12N 15/86, C 12N 5/0775, A 61K 38/57, A 

61K 9/00, A 61K 35/28, A 61K 35/12, A 61K 48/00 

(11)  10127   (13) Т1 

(21)  2019/410   (22) 13/05/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP 15150454  08/01/2015  -- and EP 

15191934  28/10/2015  -- 

(96)  08/01/2016 EP16700404.3 

(97)  27/02/2019 EP3242933 

(73)  Apceth GmbH & Co. KG Max-Lebsche-

Platz 30 81377 München, DE 

(74)  Адвокатско друштво Величковски Скопје  

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

(72)  GÜNTHER, Christine; GEIGER-

SCHREDELSEKER, Sabine; HERMANN, Felix; 

HUSS, Ralf and FORSTER, Daria Larissa 

(54)  ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ 

МЕЗЕНХИМАЛНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ КОИ 

ИЗРАЗУВААТ АЛФА-1 АНТИТРИПСИН (ААТ) 

(57)  1  Генетски модифицирана мезенхимална 

матична клетка за употреба како лек во 

третманот на медицински состојби поврзани со 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

воспаление и / или несакан имунолошки 

одговор кај субјекти без алфа1-антитрипсин 

(AAT) дефициенција, каде што наведените 

матични клетки содржат егзогена нуклеинска 

киселина која содржи (i) Алфа-1 антитрипсин 

(ААТ) кодирачка регија оперативно поврзана со 

(ii) комбинација на промотор или промотор / 

засилувач.  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/40  

(11)  10129   (13) Т1 

(21)  2019/419   (22) 16/05/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  GB20120009096  24/05/2012  GB 

(96)  24/05/2013 EP13730049.7 

(97)  01/05/2019 EP2855530 

(73)  LifeArc 7th Floor Lynton House 

7-12 Tavistock Square London, Greater London 

WC1H 9LT, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JOHNSON, Tim; WATSON, Phil; 

MATTHEWS, David and BROWN, Alex 

(54)  АНТИ-ТРАНСГЛУТАМИНАЗНИ 2 

АНТИТЕЛА 

(57)  1  Антитело или негов антиген-врзувачки 

фрагмент којшто селективно се врзува за 

епитоп во рамките на јадрен регион на 

трансглутаминазен тип (TG2) и којшто инхибира 

човечки TG2 вкрстено-врзувачки лизин и 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

- глутамил)лизин изопептидни 

врски, кадешто антителото или негов антиген-

врзувачки фрагмент ги содржи следните 

аминокиселински секвенци:  

(i) KASQDINSYLT (LCDR1);  

LVNRLVD (LCDR2);  

LQYDDFPYT (LCDR3); 

THAMS (HCDR1); TISSGGRSTYYPDSVKG 

(HCDR2); и  

LISTY (HCDR3); или 

(ii) KASQDINSYLT (LCDR1); 

LTNRLMD (LCDR2); 

LQYVDFPYT (LCDR3); 

SSAMS (HCDR1); TISSGGRSTYYPDSVKG 

(HCDR2); и  

LISPY (HCDR3); или 

(iii) KASQDINSYLT (LCDR1); RTNRLFD (LCDR2); 

LQYDDFPYT (LCDR3); 

SSAMS (HCDR1); TISVGGGKTYYPDSVKG 

(HCDR2); и  

LISLY (HCDR3).  

има уште 11 патентни барања 

 

(11)  10130   (13) Т1 

(21)  2019/433   (22) 20/05/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US 201462053826 P  23/09/2014  US 

(96)  22/09/2015 EP15766520.9 

(97)  17/04/2019 EP3197290 

(73)  Europharma AS P.O Box 344 8376 Leknes, 

NO 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  NORDLY, Jim, Roger; LYNGØY, Arthur and 

MANSILLA, Claudio, Retamal 

(54)  ХРАНА ЗА РИБИ И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА 

ВО ПРОФИЛАКСАТА И ТРЕТМАНОТ НА 

СИНДРОМ НА ХЕМОРАГИЧЕН СМОЛТ 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(HAEMORRHAGIC SMOLT SYNDROME - HSS) 

КАЈ САЛМОНИДИ 

(57)  1  Храна за риби, која што содржи протеин, 

масти, јаглехидрати, витамини, минерали и 

вода, ШТО СЕ КАРАКТЕРИЗИРА СО ТОА ШТО 

храната за риби понатаму содржи Na+ од 3.934 

– 39.340 g/kg спо¬ред тежината, модулатор на 

поливалентниот катјонски рецептор (PVCR) во 

форма на триптофан или фенилаланин од 1-10 

g/kg според тежината, Mg2 + од 0.026 – 25.530 

g/kg според тежината, и Ca2+ од 0.036 – 36.110 

g/kg според тежината, каде што модулаторите 

на поливалентниот катјонски рецептор се во 

форма на слободни аминокиселини.  

има уште 12 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/444, A 61K 31/506, 

A 61K 45/06, A 61K 31/4375, A 61K 31/4545  

(11)  10121   (13) Т1 

(21)  2019/451   (22) 27/05/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  GB20110018675  28/10/2011  GB and 

US201161552883P  28/10/2011  US 

(96)  26/10/2012 EP12795836.1 

(97)  13/03/2019 EP2776436 

(73)  Astex Therapeutics Limited 436 

Cambridge Science Park Milton Road 

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ANGIBAUD, Patrick René; OBRINGER, 

Michel; MARIN, Julien Jérémie Joseph and 

JEANTY, Matthieu 

(54)  НОВИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Соединение со формула (I-A) или (I-B):  

 

или 

вклучувајќи било која негова таутомерна или 

стереохемиска изомерна форма, кадешто 

X1 е N и X2 е CR3a, или X2 е N и X1 е CR3a; 

секој R2 е независно избран од хидроксил, 

халоген, цијано, C1-4 алкил, C2-4алкенил, C2-4 

алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил, 

хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC1-

4алкокси, хидроксихалоC1-4алкил, 

хидроксихалоC1-4алкокси, C1-4алкоксиC1-

4алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкил кадешто секој C1-4алкил 

може опционално да биде супституиран со една 

или две хидроксилни групи, хидроксихалоC1-

4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил 

супституиран со R13, C1-4алкил супституиран 

со -C(=O)-R13, C1-4алкокси супституиран со 

R13, C1-4алкокси супституиран со -C(=O)-R13, -

C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со -NR7R8, 

C1-4алкил супституиран со -C(=O)-NR7R8, C1-

4алкокси супституиран со -NR7R8, C1-4алкокси 

супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и- 

C(=O)-NR 7R8; или кога две R2 групи се 

сврзани за соседните јаглеродни атоми тие 

може да бидат земени заедно за да формираат 

радикал со формула:  

               

или 

                  

кадешто R17 претставува хидроген или 

флуорин, p претставува 1 или 2 и X 

претставува O или S; 

Y претставува -CR18=N-OR19 или-E-D; 

D претставува 3 до 12 прстенест член 

моноцикличен или бицикличен карбоциклил или 

3 до 12 прстенест член моноцикличен или 

бицикличен хетероциклил којшто содржи барем 

еден хетероатом избран од N, O или S, кадешто 

споменатиот карбоциклил и хетероциклил може 

секој да биде опционално супституиран со еднa 

или повеќе (на пр. 2 или 3) R1 групи; 

E претставува врска, -(CR22R23)n-, C2-4 

алкендиил опционално супституиран со R22, 

C2-4алкиндиил опционално супституиран со 

R22, -CO-(CR22R23)s-, _(CR22R23)s-CO-, -

NR22-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-NR22-, -O-

(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-O-, -S(O)m-

(CR22R23)s, -(CR22R23)s-S(O)m-, -(CR22R23)s-

CO-NR22-(CR22R23)s- или-(CR22R23)s-NR22-

CO-(CR22R23)s-; 
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R1 претставува водород, хало, цијано, C1-

6алкил, C1-6алкокси, -C(=O)-O- C1-6алкил, C2-

4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-

6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил 

може опционално да биде супституиран со една 

или две хидроксил групи, -NR4R5, C1-6алкил 

супституиран со -O-C(=O)- C1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -NR4R5, -C(=O)-NR4R5, 

-C(=O)-C1-6алкил-NR4R5, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-

6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со-S(=O)2-

халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

NH-S(=O)2C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, 

C1-6алкил супституиран со R6,-C(=O)-R6, C1-

6алкил супституиран со -C(=O)-R6, хидроксиC1-

6алкил супституиран со R6, C1-6алкил 

супституиран со -Si(CH3)3, C1-6алкил 

супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил 

супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2;  

R3a претставува водород, хлорин, хидроксил, 

или C1-6алкокси; 

R3 претставува хидроксил, C1-6алкокси, 

хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси 

супституиран со -NR10R1C1-6алкил, C2-

6алкенил, C2-6алкинил, халоC1-6алкил 

опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-

6алкил, хидроксиC1-6алкил опционално 

супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, 

хидроксиC2-6алкенил, хидроксиC2-6алкинил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со карбоксил, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -C(=O)-O-C1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со C1-6алкоксиC1-6алкил-

O-C(=O)-, C1-6алкил супституиран со C1-

6алкоксиC1-6алкил-C(=O)-, C1-6алкил 

супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил, C1-

6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил 

може опционално да биде супституиран со една 

или две хидроксил групи или со -O-C(=O)-C1-

6алкил, C2-6алкенил супституиран со C1-

6алкокси, C2-6алкинил супституиран со C1-

6алкокси, C1-6алкил супституиран со R9 и 

опционално супституиран со -O-C(=O)-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-R9, 

C1-6алкил супституиран со хидроксил и R9, C2-

6алкенил супституиран со R9, C2-6алкинил 

супституиран со R9, C1-6алкил супституиран 

со- NR10R1C2-6алкенил супституиран со -

NR10R1C2-6алкинил супституиран со -

NR10R1C1-6алкил супституиран со хидроксил и 

-NR10R1C1-6алкил супституиран со еден или 

два халогени и -NR10R1-C1-6алкил-C(R12)=N- 

O-R12, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

NR10R1C1-6алкил супституиран со -O-C(=O)-

NR10R1-S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NR12-S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-

халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

NR12-S(=O)2-NR14R15, R13, C1-6алкил 

супституиран со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил 

супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2; 

R4 и R5 секој независно претставува водород, 

C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

NR14R15, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил 

кадешто секој C1-6алкил може опционално да 

биде супституиран со една или две хидроксил 

групи, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, -C(=O)-NR14R15,-

C(=O)-O- C1-6алкил, -C(=O)-R13, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH- S(=O)2-C1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-



 

 

19 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NH- 

S(=O)2-NR14R15, R13 или C1-6алкил 

супституиран со R13; 

R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-8 

циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил којшто содржи 

барем еден хетероатом избран од N, O или S; 

споменатиот C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил, опционално и 

секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 

супституенти, секој супституент независно е 

избран од цијано, C1-6алкил, цијаноC1-6алкил, 

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-6алкил, 

халоген, халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-

6алкил, C1-6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил, 

C1-6алкил-O- C(=O)-, -NR14R15, -C(=O)-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

NR14R15, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со -S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-

6алкил супституиран со-S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-

6алкил или C1-6алкил супституиран со -NH-

S(=O)2-NR14R15; 

R7 и R8 секој независно претставува водород, 

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил или C1-6алкоксиC1-

6алкил; 

R9 претставува C3-8циклоалкил, C3-

8циклоалкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 

член моноцикличен или бицикличен 

хетероциклил којшто содржи барем еден 

хетероатом избран од N, O или S, споменатиот 

C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил, 

нафтил, или 3 до 12 член моноцикличен или 

бицикличен хетероциклил секој опционално и 

секој независно е супституиран со 2, 3, 4 или 5 

супституенти, секој супституент е независно 

избран од =O, C1-4алкил, хидроксил, 

карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано, 

цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-

4алкил супституиран со C1-4алкил-O-C(=O), C1-

4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил кадешто 

секој C1-4алкил може опционално да биде 

супституиран со една или две хидроксил групи, 

халоген, халоC1-4алкил, хидроксихалоC1-

4алкил, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-4алкил 

супституиран со -NR14R15, C1-4алкил 

супституиран со -C(=O)-NR14R15, C1-4алкокси, 

-S(=O)2-C1-4алкил, -S(=O)2-халоC1-4алкил, -

S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -

S(=O)2-NR14R15, C1-4алкил супституиран со -

NH-S(=O)2-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран 

со -NH-S(=O)2-халоC1-4алкил, C1-4алкил 

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15, R13, -

C(=O)-R13, C1-4алкил супституиран со R13, 

фенил опционално супституиран со R16, 

фенилC1-6алкил кадешто фенилот е 

опционално супституиран со R16, 5 или 6-член 

ароматичен моноцикличен хетероциклил којшто 

содржи барем еден хетероатом избран од N, O 

или S кадешто споменатиот хетероциклил е 

опционално супституиран со R16; 

или кога два од супституентите на  R9 се 

сврзани за истиот атом, тие може да бидат 

земени заедно за да формираат 4 до 7-член 

заситен моноцикличен хетероциклил којшто 

содржи барем еден хетероатом избран од N, O 

или S;  

R10 и R11 секој независно претставува 

водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6алкил супституиран со -NR14R15, 

C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15, 

халоC1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

6алкоксиC1-6алкил кадешто секој C1-6алкил 

може опционално да биде супституиран со една 

или две хидроксил групи, R6, C1-6алкил 

супституиран со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C1-

6алкил, -C(=O)-хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-

халоC1-6алкил,-C(=O)-хидроксихалоC1-6алкил, 

C1-6алкил супституиран со- Si(CH3)3, -S(=O)2-
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C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -S(=O)2-

халоC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

NH-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран 

со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил 

супституиран со карбоксил, или C1-6алкил 

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15; 

R12 претставува водород или C1-4алкил 

опционално супституиран со C1-4алкокси; 

R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4 

до 6-член моноцикличен хетероциклил којшто 

содржи барем еден хетероатом избран од N, O 

или S, кадешто споменатиот C3-8циклоалкил 

или моноцикличен хетероциклил е опционално 

супституиран со 2 или 3 супституенти секој 

независно избран од халоген, хидроксил, C1-

6алкил, халоC1-6алкил, =O, цијано, -C(=O)-C1-

6алкил, C1-6алкокси, или -NR14R15; 

R14 и R15 секој независно претставува 

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

опционално супституиран со супституент 

избран од хидроксил, C1-4алкокси, амино или 

моно-или ди(C1-4алкил)амино; 

R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, 

C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 

или -C(=O)NR14R15; 

R18 претставува водород, C1-6 алкил, C3-8 

циклоалкил, C1-4алкил супституиран со C3-8 

циклоалкил; 

R19 претставува водород; C1-6 алкил; C3-8 

циклоалкил; C1-6алкил супституиран со -OR20; 

-(CH2)r-CN; -(CH2)r-CONR20R21; -(CH2)r1-

NR20R21; -(CH2)r1-NR20COR21; -(CH2)r1-

NR20-(CH2)s-SO2-R21; -(CH2)r1-NH- SO2-

NR20R21; -(CH2)r1-NR20CO2R21; -(CH2)r-

SO2NR20R21; фенил опционално супституиран 

со 2, 3, 4 или 5 супституенти секој независно 

избран од халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, 

цијано или амино;  

5- или 6- член ароматичен моноцикличен 

хетероциклил којшто содржи барем еден 

хетероатом избран од N, O или S, споменатиот 

хетероциклил којшто е опционално 

супституиран со 2 , 3 или 4 супституенти секој 

независно избран од халоген, C1-4алкил, C1-

4алкилoxy, цијано или амино; кадешто 

споменатиот C1-6 алкил и C3-8 циклоалкил, 

може да биде опционално супституиран со еден 

или повеќе R20 групи 

R20 и R21 независно претставува водород, C1-

6 алкил, хидроксиC1-6алкил, -(CH2)n-O-C1-

6алкил, или кога е сврзан за азотен атом R20 и 

R21 може да биде земен заедно за да формира 

со азотниот атом кон којшто тие се сврзани 

моноцикличен заситен 4, 5 или 6-член 

прстенест којшто опционално содржи 

дополнително хетероатом избран од O, S или 

N; 

R22 и R23 независно претставува водород, C1-

6 алкил, или хидроксиC1-6алкил; 

m независно претставува цел број еднаков на 0, 

1 или 2; 

n независно претставува цел број еднаков на 0, 

2, 3 или 4; 

s независно претставува цел број еднаков на 0, 

2, 3 или 4; 

r независно претставува цел број еднаков на 2, 

3, или 4; 

r1 независно претставува цел број еднаков на 

2, 3 или 4; 

негов N-оксид, негова фармацевтска 

прифатлива сол или негов солват.  

има уште 17 патентни барања 
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(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  LIU, Xiaodong; MOLTENI, Valentina; YEH, 

Vince; LI, Xiaolin; LOREN, Jon; NABAKKA, Juliet; 

NGUYEN, Bao and PETRASSI, Hank Michael 

James 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА И СОСТАВИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА C-KIT КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I) или 

формулата (II), или негова фармацевтски 

прифатлива сол: 

Формула (I) 

 

    

Формула (II) 

 

назначено со тоа, што: 

m е 1 и R20 е селектирано од H, хало, C1-

C6алкил, C1-C6халоалкил,  C1-C6халоалкокси, 

деутериум, деутериран C1-C6алкил, -CN, -

(CR92)nOR4, -C(O)R4, R10, -(CR92)nR10, -

((CR92)nO)tR4, -(CR92)nO(CR92)nR7, -

(CR92)nC(=O)R4, -C(=O)N(R4)2, -OR4 и -

(CR92)nCN; 

или m е 4 и R20 е деутериум; 

R1 е селектирано од C1-C6алкил и хало;  

секое R11 е независно селектирано од H, хало, 

и C1-C6алкил; 

L1 е врска, -NH- или -C(=O)NH-; 

L2 е -(CR92)n-, -CHR6-, -(CR92)nO-, -NH-, -

(CR92)nC(=O)-, -C(=O)O(CR92)n-, -

(CR92)nOC(=O)NR4-, -

(CR92)nNR4C(=O)(CR92)n-, -(CR92)nNR4C(=O)- 

или -(CR92)nNR4C(=O)O- ; 

R2 е R3 или L2R3; 

R3 е селектирано од несупституиран C3-

C8циклоалкил, циклобутанон, циклопентанон и 

супституиран C3-C8циклоалкил,  

каде што супституираниот C3-C8циклоалкил од 

R3 е супституиран со 1-4 супституенти 

независно селектирани од C1-C6алкил, хало, 

C1-C6халоалкил, -OR4, -CN, -C(=O)OR4, -

C(=O)R4,  -C(=O)R7,  -C(=O)OR5, -(CR92)nOR4, 

-C(=O)O(CR92)nOR4, -N(R4)2, =N-OR4, =N-O-

(CR92)nR5,  -C(=O)NR42,  -NR4C(=O)OR4, -

NR4C(=O)(CR92)nOR4, -NR4(CR92)nOR4, -

NR4S(=O)2R4, -N(C(=O)OR4)2, =CH2, 

=CH(CR92)nOR4, R8, -(CR92)nR8, деутериран 

C1-C6алкокси,  -S(=O)2R4, -S(=O)2R7, -

S(=O)2R8, -S(=O)2N(R4)2,  -

S(=O)2NHC(=O)OR4, -S(=O)2(CR92)nC(=O)OR4, 

-S(=O)2(CR92)nOR4, спиро прикачен 

диоксолан, спиро прикачен диоксолан кој е 

супституиран со C1-C6алкил, спиро прикачен 

диоксан, спиро прикачен тетрахидрофуранил, 

спиро прикачен оксетан, спиро прикачен 

циклобутанон, спиро прикачен циклобутанол, 

C1 алкил мост, несупституиран 5-6 член 

хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми 

независно селектирани од N, O и S, 5-6 член 

хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми 

независно селектирани од N, O и S 

супституиран со 1-3 супституенти независно 

селектирани од C1-C6алкил, хало, C1-

C6халоалкил, C1-C6халоалкокси, -OR4 и R8; 

секое R4 е независно селектирано од H и C1-

C6алкил;  

R5 е несупституиран C3-C8циклоалкил , 

несупституиран 5-6 член хетероциклоалкил со 

1-2 хетероатоми независно селектирани од N 

или O или C3-C8циклоалкил супституиран со 1-

3 супституенти независно селектирани од C1-

C6алкил;  

секое R6 е независно селектирано од -
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NHC(O)OR4, -OR4 и -(CR92)nOR4; 

секое R7 е независно селектирано од C1-

C6халоалкил; 

R8 е селектирано од несупституиран фенил, 

несупституиран 5-6 член хетероарил со 1-3 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

или S, несупституиран 5 член хетероарил со 1-4 

хетероатоми селектирани од N, несупституиран 

4-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми 

независно селектирани од N, O или S, 

несупституиран C3-C8циклоалкил, 

супституиран 5-6 член хетероарил со 1-3 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

или S, супституиран фенил, супституиран 5 

член хетероарил со 1-4 хетероатоми 

селектирани од N, супституиран 4-6 член 

хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми 

независно селектирани од N, O или S, 

супституиран C3-C8циклоалкил, оксазолидин-2-

он, пиролидинон и пиролидин-2-он, 

каде што супституираниот фенил, 

супституираниот 5-6 член хетероарил со 1-3 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

или S, супституираниот 5 член хетероарил со 1-

4 хетероатоми селектирани од N, супституиран 

C3-C8циклоалкил и супституиран 4-6 член 

хетероциклоалкил од R8 се супституирани со 1-

3 супституенти независно селектирани од C1-

C6алкил,  -(C(R9)2)nOR4, -(C(R9)2)nR5, -

(C(R9)2)nC(O)OR4, -C(O)OR4 и  -S(O)2R4;  

секое R9 е независно селектирано од H и C1-

C6алкил; 

R10 е селектирано од несупституиран фенил, 

несупституиран 5-6 член хетероарил со 1-2 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

или S, несупституиран 5 член хетероарил со 1-3 

хетероатоми селектирани од N, несупституиран 

4-6 член хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми 

независно селектирани од N, O или S, 

несупституиран C3-C8циклоалкил, 

супституиран 5-6 член хетероарил со 1-2 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

или S, супституиран фенил, супституиран 5 

член хетероарил со 1-4 хетероатоми 

селектирани од N, супституиран 4-6 член 

хетероциклоалкил со 1-2 хетероатоми 

независно селектирани од N, O или S, 

супституиран C3-C8циклоалкил, оксазолидин-2-

он, пиролидинон и пиролидин-2-он, 

каде што супституираниот фенил, 

супституираниот 5-6 член хетероарил со 1-2 

хетероатоми независно селектирани од N, O 

или S, супституираниот 5 член хетероарил со 1-

4 хетероатоми селектирани од N, супституиран 

C3-C8циклоалкил и супституиран 4-6 член 

хетероциклоалкил од R8 се супституирани со 1-

3 супституенти независно селектирани од C1-

C6алкил,  -(C(R9)2)nOR4, -(C(R9)2)nR5, -

(C(R9)2)nC(O)OR4 и  -S(O)2R4;  

t е 2 или 3, и 

секое n е независно селектирано од 2, 3 и 4. 

има уште 33 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/66A 61K 31/6615, A 61P 25/16  

(11)  10133   (13) Т1 

(21)  2019/454   (22) 28/05/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US 201462066771 P  21/10/2014  US 

(96)  21/10/2015 EP15791424.3 

(97)  24/04/2019 EP3209302 

(73)  AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road 

North Chicago, IL 60064 , US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Geoff G.; CHAN, Vincent S.; WANG, 

Zhi; CARDINAL-DAVID, Benoit; DEMPAH, 

Kassibla E.; ENRIGHT, Brian P.; HENRY, Rodger 

F.; HO, Raimundo; HUANG, Ye; HUTERS, 

Alexander D.; KLIX, Russell C.; KRABBE, Scott 

W.; KYM, Philip R.; LAO, Yanbin; LOU, Xiaochun; 

MACKEY, Sean E.; MATULENKO, Mark A.; 

MAYER, Peter T.; MILLER, Christopher P.; 

STAMBULI, James; VOIGHT, Eric A. and STELLA, 

Valentino J. 
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(54)  КАРБИДОПА И L-ДОПА ПРОЛЕКОВИ И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ 

(57)  1  Фармацевтски состав што содржи прво 

соединение што се совпаѓа во структура со  

формулата (I):  

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што R1 и R2 се секое 

независно селектирани од групата составена од 

водород, -P(O)(OH)2, и -R5-O-P(O)(OH)2; R5 е 

C1-C4-алкил; R6 е водород или C1-C4-алкил; и 

под услов да барем едно од R1 и R2 е -

P(O)(OH)2 или -R5-O-P(O)(OH)2; и 

 второ соединение се совпаѓа во 

структура со  формулата (II):  

 

 или негова фармацевтски прифатлива 

сол, каде што R3 и R4 се секое независно 

селектирани од групата составена од водород, -

P(O)(OH)2, и -R5-O-P(O)(OH)2; R5 е C1-C4-

алкил; R6 е водород или C1-C4-алкил; и под 

услов да барем едно од R3 и R4 е -P(O)(OH)2 

или -R5-O-P(O)(OH)2.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/713, A 61P 25/14 

(11)  10123   (13) Т1 

(21)  2019/476   (22) 03/06/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP20140200308  24/12/2014  US 

(96)  23/12/2015 EP15817385.6 

(97)  22/05/2019 EP3237618 

(73)  uniQure IP B.V. Paasheuvelweg 25a 

1105 BP Amsterdam, NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  KONSTANTINOVA, Pavlina Stefanova and 

MINIARIKOVA, Jana 

(54)  RNKI  ИНДУКОВАНА СУПРЕСИЈА НА 

ХАНТИНГТОНОВИОТ ГЕН 

(57)  1  Двојна верижна RNK која ја содржи 

првата RNK секвенца и втората RNK секвенца 

во која првата и втората RNK секвенца се 

суштински комплементарни во кои првата RNK 

секвенца има должина на секвенца од најмалку 

19 нуклеотиди и е комплементарна со SEQ ID 

NO. во која што првата RNK секвенца е избрана 

од групата  што ја сочинуваат  SEQ ID NO.3, 

SEQ ID NO.4, SEQ ID NO.5, SEQ ID NO.6, и SEQ 

ID NO.7, и каде што спомнатата двојната 

верижна  RNK може да ја намали експресијата 

на Хантингтоновиот ген.  

има уште 13 патентни барања 
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 (51)  C 23C 14/06, C 23C 16/30, C 23C 14/56  

(11)  10193   (13) Т1 

(21)  2019/766   (22) 06/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  11859207.0  22/02/2011  EP 

(96)  22/02/2011 EP11859207.0 

(97)  12/06/2019 EP2678617 

(73)  Savo-Solar OY Insinöörinkatu 7 50100 

Mikkeli, FI 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  ANDRITSCHKY, Martin; PISCHOW, Kaj A. 

and REBOUTA, Luis Manuel Fernandes 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТЕРМИЧКИ АПСОРБЕР ЗА      

СОЛАРЕН ТЕРМИЧКИ КОЛЕКТОР 

(57)  1  Метод (100) за производство на 

директно проточен термички апсорбер (300) за 

соларен термички колектор (400), кој се состои 

од подготовка (110) на подлога (320) со 

флуидна структура со повеќе канали (440) во 

внатрешноста на подлогата, опремување (110) 

на подлогата со завршни цевки од флуидната 

структура со повеќе канали, назначен со 

поставување (160), преку физичко таложење на 

пареата, слоеви кои апсорбираат светлина 

(330, 340, 350), на подлогата, каде слоевите кои 

апсорбираат светлина се поставени, со линиски 

вакуум слој (200), на комплетната подлога (320) 

што ги опфаќа подлогата и опремените 

завршни цевки.  

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/47, C 12N 9/12  

(11)  10194   (13) Т1 

(21)  2019/770   (22) 11/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201461946280P  28/02/2014  US 

(96)  27/02/2015 EP15736034.8 

(97)  12/06/2019 EP3110837 

(73)  Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna Via Zamboni, 33, 40126 Bologna, IT 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CIANI, Elisabetta and LACCONE, Franco 

(54)  TATK-CDKL5 ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ, 

СОСТАВИ, ФОРМУЛАЦИИ, И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Фузион протеин за употреба во 

третманот на CDKL5 дефициенција, Ретов 

синдром, или атипичен Ретов синдром 

предизвикан од CDKL5 мутација или 

дефициенција, фузиониот протеин што содржи:  

CDKL5 полипептидна секвенца, каде што 

CDKL5 полипептидната секвенца содржи СЕК 

ИД БР: 2 или СЕК ИД БР: 16; и  

TATk полипептидна секвенца, каде што TATk 

полипептидната секвенца има околу 90% до 

околу 100% идентитет на секвенца до СЕК ИД 

БР: 4, каде што TATk полипептидот е 

оперативно споен со CDKL5 полипептидот.  

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 21D 6/00, C 21D 8/02, C 22C 38/58, C 22C 

38/42, C 22C 38/44, C 22C 38/50, C 22C 38/54, C 

22C 38/02, C 22C 38/00, C 22C 38/06  

(11)  10195   (13) Т1 

(21)  2019/771   (22) 11/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  14162191.2  28/03/2014  EP 

(96)  28/03/2014 EP14162191.2 

(97)  21/08/2019 EP2924131 

(73)  Outokumpu Oyj, FI 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Breuer, Arno; Brückner, Gabriele; Mosecker, 

Linda and Bleck, Wolfgang 

(54)  АУСТЕНИЧЕН НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 

СО ВИСОКA СОДРЖИНА НА МАНГАН 

(57)  1  Аустеничен нерѓосувачки челик со 

висока содржина на манган и со голема 

цврстина и еластич¬ност, што се карактеризира 

со тоа што нерѓосувачкиот челик, кој што се 

состои, според тежински %, од 0,03 - 0,1 % 

јаглерод, 0,08 - 1,0 % силикон, 14 - 26 % манган. 

10,5 - 18 % хром, помалку од 0,8 % ни¬кел, 0,05 

- 0,6 % бакар, 0,1 - 0,8 % азот и 0,0008 - 0,005 % 

бор, при што остатокот е железо и неизбеж¬ни 

нечистотии кои што се појавуваат во 

нерѓосувачки челици, незадолжително 0,001 - 

0,02 % титани¬ум и незадолжително помалку 

од 0,04 % алуминиум; и кој што во состојба на 

калење на температу¬ра во распон од 1000 - 

1150°C, распони за добивање на цврстина 

Rp0,2 и отпорност на истегнување Rm како и 

издолженост до кршење A80 се 470 - 600 MPa 

за Rp0,2 , 800 - 930 MPa за Rm и 40 - 60% за 

A80, а при што челикот може ладен да се 

деформира со употреба на механизмот TWIP 

или TWinning индуцирана пластика, така што 

стапката на стврднување заснована врз 

степенот на  ладна деформа¬ција од 10% за да 

се добие цврстина од Rp0,2 е најмалку 20%.  

има уште 8 патентни барања 

 (51)  C 07D 513/04, C 07D 498/04, C 07D 495/04, 

C 07D 493/04, C 07D 239/24, C 07D 491/052, C 

07D 409/06, C 07D 409/14, C 07D 471/04, C 07D 

487/04, C 07D 405/06, C 07F 9/655, C 07F 

9/6558, C 07F 9/54, C 07F 9/535, A 61K 31/34, A 

61K 31/44, A 61K 31/505, A 61K 31/506  

(11)  10196   (13) Т1 

(21)  2019/772   (22) 11/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201462019756P  01/07/2014  US and 

US201562185678P  28/06/2015  US 

(96)  30/06/2015 EP15815330.4 

(97)  07/08/2019 EP3164130 

(73)  Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

40 Landsdowne Street Cambridge, MA 02139, 

US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MIZUTANI, Hirotake; DUFFEY, Matthew O.; 

ENGLAND, Dylan; FREEZE, Scott; HU, Zhigen; 

LANGSTON, Steven P.; MCINTYRE, Charles; 

ONO, Koji and XU, He 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА SUMO-

АКТИВИРАЧКИ ЕНЗИМ  

(57)  1   Хемиски ентитет избран од: 
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и негови фармацевтски прифатливи соли. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/19, A 61P 19/00  

(11)  10197   (13) Т1 

(21)  2019/773   (22) 11/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(96)  20/03/2015 EP15711510.6 

(97)  16/06/2019 EP3119386 

(73)  STAYBLE THERAPEUTICS AB 

Medicinaregatan 8A 41390 Göteborg, SE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OLMARKER,Kjell 

(54)  СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ПРИ 

ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА ПОВРЗАНА СО 

ИНТЕРВЕРТЕБРАЛНИОТ ДИСК  

(57)  1  Состав за употреба при третирање на 

болка поврзана со интервертебралниот  диск, 

каде што спо-менатиот состав содржи млечна 

киселина или нејзина фармацевтски 

прифатлива сол, каде што спо¬ме¬натиот 

состав се применува во просторот на дискот 

што ја опфаќа пулпата на јадрото на 

интер¬вер¬тебралниот диск.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 48/00, A 61P 37/00  

(11)  10198   (13) Т1 

(21)  2019/774   (22) 11/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP20110190826  25/11/2011  -- and 

US201261595230P  06/02/2012  US 

(96)  23/11/2012 EP12790904.2 

(97)  26/06/2019 EP2782602 

(73)  Index Pharmaceuticals AB 

Tomtebodavägen 23a 171 77 Stockholm, SE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  ADMYRE,Charlotte; ZARGARI,Arezou; VON 

STEIN,Oliver and VON STEIN,Petra 

(54)  Нуклеотид DIMS0-150 за употреба во 

лекувањето на хроничен активен 

улцеративен колитис   
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(57)  1  Олигонуклеотид којшто ја има 

секвенцата 5’-

G*G*A*ACAGTTCGTCCAT*G*G*C-3’ (SEQ ID 

NO:1), кадешто  CG динуклеотид е 

неметилиран, за употреба во лекувањето на 

хроничен активен улцеративен колитис кај 

субјект којшто е рефракторен или одговара 

недоволно или е интолерантен на анти-

инфламаторна терапија, кадешто споменатиот 

олигонуклеотид е повторувачки администриран 

како единечно изложување на две или повеќе 

одвоени прилики 4 или повеќе недели.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 19/00, A 61K 39/42, A 61K 39/40, A 

61K 39/395, A 61K 38/55, A 61P 3/10, A 61P 

31/00, A 61P 31/04, A 61P 31/12, A 61P 35/00, A 

61P 37/06, A 61P 9/00, A 61P 9/10, A 61P 21/00, 

A 61P 19/02, A 61P 11/06, A 61P 11/00, A 61P 

1/00, A 61P 29/00  

(11)  10199   (13) Т1 

(21)  2019/777   (22) 12/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201161502055P  28/06/2011  US; 

US201161570394P  14/12/2011  US; 

US201161577204P  19/12/2011  US and 

US201261638168P  25/04/2012  US 

(96)  28/06/2012 EP12804863.4 

(97)  19/06/2019 EP2726092 

(73)  Inhibrx,LP 11099 N. Torrey Pines 

Road,Suite 130  La Jolla,CA 92037, US 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DEVERAUX, Quinn; NGUY, Peter, L.; 

ECKELMAN, Brendan, P.; TIMMER, John, C. and 

GUENTHER, Grant, B. 

(54)  СЕРПИН ФУЗИСКИ ПОЛИПЕПТИДИ И 

МЕТОДИ НА НИВНА УПОТРЕБА  

(57)  1  Изолиран фузиски протеин кој што 

содржи најмалку еден  човечки алфа-1 

антитрипсин (AAT) полипептид кој што содржи 

аминокиселинска низа селектирана од групата 

која што се состои од НИЗА ИД БР: НИЗА ИД 

БР: 2, НИЗА ИД БР: 32, и НИЗА ИД БР: 33, при 

што AAT полипептидот е оперативно поврзан 

со имуноглобулин Fc полипептид, каде што 

изолираниот фузиски протеин покажува 

инхибиторна активност на серинска протеаза и 

е за употреба во метод за третирање на 

заболување или пореметување кај субјект 

селектирани од недостаток на AAT, емфизема, 

хронична опструктивна белодробна болест 

(COPD), синдром на акутен респираторен 

дистрес (ARDS), алергиска астма, цистична 

фиброза, канцери на белите дробови, 

исхемиско – реперфузиска повреда, исхемиско 

– реперфузиска повреда после кардиолошка 

трансплантација, инфаркт на миокардот, 

ревматоиден артритис, септичен артритис, 

псоријатичен артритис, анкилозен спондилитис, 

Кронова болест, псоријаза, дијабетес тип I и / 

или тип II, пневмонија, сепса, графт наспроти 

домаќин болест  (GVHD), заздравување на 

рани, системска лупус еритематоза и 

мултиплекс склероза.   

има уште 11 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/574, C 07K 16/40  

(11)  10200   (13) Т1 

(21)  2019/778   (22) 12/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201261639376P  27/04/2012  US 

(96)  27/04/2013 EP13782061.9 

(97)  26/06/2019 EP2841575 

(73)  Millennium Pharmaceuticals, Inc. 

40 Landsdowne Street Cambridge, MA 02139, 

US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  FRANK, Helen, Alison; MCDONALD, Alice, A. 

and O'KEEFE, Theresa, L. 

(54)  МОЛЕКУЛИ НА АНТИ-GCC АНТИТЕЛО  И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА 

ВОСПРИЕМЛИВОСТ НА GCC-ТАРГЕТИРАНА 

ТЕРАПИЈА 

(57)  1  Молекула на анти-GCC антитело која 

што содржи три региони за утврдување на 

комплементарност со тешки синџири 

(HCDRHCDR2 и HCDR3) кои што содржат 
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аминокиселински низи од НИЗИ ИД БР: 222 и 

23, соодветно; и три региони за утврдување на 

комплементарност со лесен синџир 

(LCDRLCDR2 и LCDR3) кои што содржат 

аминокиселински низи од НИЗИ ИД БР: 27, 28 и 

29, соодветно.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  C 07K 2/00, C 07K 5/00, C 07K 4/00, C 07K 

7/00, A 61K 38/07, A 61K 38/06, A 61K 38/00  

(11)  10201   (13) Т1 

(21)  2019/779   (22) 12/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201462011368P  12/06/2014  US; 

US201462077460P  10/11/2014  US and 

US201562108772P  28/01/2015  US 

(96)  12/06/2015 EP15807069.8 

(97)  04/09/2019 EP3154561 

(73)  RA Pharmaceuticals, Inc. 87 Cambridge 

Park Drive Cambridge, MA 02140, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ELBAUM, Daniel; HOARTY, Michelle Denise; 

DHAMNASKAR, Ketki Ashok; JOSEPHSON, 

Kristopher; LARSON, Kelley Cronin; MA, Zhong; 

NIMS, Nathan Ezekiel; RICARDO, Alonso; SEYB, 

Kathleen; TANG, Guo-Qing; TRECO, Douglas A.; 

WANG, Zhaolin; YE, Ping; ZHENG, Hong; 

PERLMUTTER, Sarah Jacqueline and HAMMER, 

Robert Paul 
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(54) МОДУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ НА 

КОМПЛЕМЕНТИ 

 

(57)  1  Полипептид, при што тој полипетит е 

избран од : SEQ ID NO: 177, 184, и 191-195.   

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  B 01F 3/04, A 23L 2/54  

(11)  10202   (13) Т1 

(21)  2019/780   (22) 12/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)   

(96)  24/06/2015 EP15811372.0 

(97)  28/08/2019 EP3160626 

(73)  SodaStream Industries Ltd. Gilboa Street 

P.O.Box 280 Airport City 7019900 Ben Gurion 

Airport, IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  RING, Allan; COHEN, Avi; KROM, Doron; 

HARDUFF, Hagai; LANDAU, Eitan; HAVIV, Yossi; 

GOLDSHMID, Carmel and SHMUELI, Eyal 

(54)  АВТОМАТСКО  ОСЛОБОДУВАЊЕ  НА 

ПРИТИСОК КАЈ УРЕДИ ЗА ГАЗИРАЊЕ                      

ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Домашен систем (100) за газирање, при 

што тој систем опфаќа:  

носач (80) на шише за држење на шише (45) во 

текот на газирање; и  осовина околу која 

спомнатиот носач (80) на шише ротира под агол 

да може да го прифати спомнатото шише  (45) 

поради спомнатото газирање и да  може да го 

ослободи спомнатото шише (45) по спомнатото 

газирање;  

крак  (40) за газирање поврзано со куќиштето на 

спомнатиот систем (100) по пат на лост (60) и 

при што спомнатиот крак (40) за газирање може 

да се спушти за време на спомнатото газирање, 

при што спомнатиот крак (40) за газирање  има 

површина  (70) брега;  

нормално отворен вентил (50) со потиснувач 

(52) кој може да се потурка со спомнатата 

површина (70) брега за време на газирање 

поради  заптнување на спомнатиот вентил  (50);  

механичката брава (15) за заклучување  на 

спомнатото шише (45) во спомнатиот систем за 

газирање во тек на газирање;  

при што спомнатата механичка брава (15) 

опфаќа ожлебна површина во која налегнува 

испупчување на спонатиот носач (80) на шише 

кога спомнатото шише (45) е во исправна 

положба, а спомнатиот крак (40) за газирање е 

спуштен и при што спомнатата ожлебена 

површина  спречува ротирање на спомнатиот 

носач (80) на шишето околу спомнатата 

осовина кога спомнатиот крак (40) за газирање 

е спуштен; и  

постепениот олабавувач  (10) за контролирано 

ослободување  на притисок по спомнатото 
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газирање и за одложување на отварање на 

спомнатото шише (45) од спомнатата 

механичка брава (15) по завршувањето на 

спомнатото газирање;  

при што спомнатиот постепениот олабувач (10) 

опфаќа пригушнувач (120) кој овозможува на 

спомнатиот лост (60) постепено да го подига 

спомнатиот крак  (40) за газирање по 

спомнатото газирање  со контролирана  брзина 

поради постепено  ослободување на 

спомнатиот  потискувач  (52)  и постепено  

разпитавање на  спомнатиот вентил (50). 

има уште 2 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61P 17/06  

(11)  10203   (13) Т1 

(21)  2019/782   (22) 12/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201161560554P  16/11/2011  US; 

US201261644111P  08/05/2012  US and 

US201261713713P  15/10/2012  US 

(96)  14/11/2012 EP12788410.4 

(97)  21/08/2019 EP2780373 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BROWN,Su-Ellen; CANADA,Keith; 

CHLEWICKI,Lukasz; HOWELL,Michael; 

MENNERICH,Detlev and WOSKA JR.,Joseph 

Robert 

(54)    АНТИ IL-36R АНТИТЕЛА 

(57)  1  Анти-IL-36R антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент којшто содржи: 
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a) лесна низа на варијабилен регион којашто 

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO: 80; и 

b) тешка низа на варијабилен регион којшто 

содржи аминокиселинска секвенца на SEQ ID 

NO: 87, SEQ ID NO: 88 или SEQ ID NO:89. 

има уште 22 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4745, A 61P 35/00  

(11)  10204   (13) Т1 

(21)  2019/784   (22) 13/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US106931P  20/10/2008  US; US173433P  

28/04/2009  US and US99516P  23/09/2008  US 

(96)  23/09/2009 EP09789364.8 

(97)  28/08/2019 EP2349346 

(73)  Nektar Therapeutics 455 Mission Bay 

Boulevard South Suite 100 San Francisco CA 

94158, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ELDON, Michael, A.; HARITE, Shibani, S. 

and BARKER, Tamra, L. 

(54)  МЕТОД ЗА МЕТРОНОМСКО ДОЗИРАЊЕ 

СО КАМПТОТЕЦИНСКИ ПРОЛЕКОВИ (НА ПР. 

PEG-ИРИНОТЕКАН) 

(57)  1  Терапевтски ефикасна количина на 

фармацевтски состав кој  што содржи производ 

со структура (I): 

или негова фармацевтски прифатлива солена 

форма, за употреба при третирањето на субјект 

со давање на составот во дозна количина која 

што се движи во распон од околу 70 mg/m2 до 

околу 300 mg/m2 со зачестеност помеѓу еднаш 

на секои 7 дена до еднаш на секои 30 дена за 

период од еден месец до шест месеци или 

подолго, на еден или повеќе канцерозни цврсти 

тумори.  

има уште 8 патентни барања 
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(51)  F 17C 1/16, F 17C 1/06  

(11)  10205   (13) Т1 

(21)  2019/785   (22) 13/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  GB0917916  13/10/2009  GB and 

GB0921934  16/12/2009  GB 

(96)  08/10/2010 EP10768533.1 

(97)  24/07/2019 EP2473770 

(73)  Carr, Roger 189 Newmarket Road,  

Norwich NR4 6AP, GB 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Carr, Roger 

(54)  САД ОБВИТКАН СО ВЛАКНА 

(57)  1  Сад (10) што содржи пластичен 

контејнер (12) обвиткан со влакна за да се 

обезбеди  прв слој (35) на конци (32) 

преклопени од втор слој (37) од конци 

обвиткани во вид на прстен, каде што конците 

во рамките на првиот слој (35) се поставени во 

најмалку две различни насоки со цел да ги 

затворат конците во фиксна врска едни со 

други, и назначено со тоа, што дел од конците 

во првиот и вториот слој (35, 37) се додатно 

осигурани со латексно лепило на база на вода 

поставено преку помеѓу 1 до 20% од 

површината на пластичниот контејнер со цел да 

се обезбеди сад отпорен на надворешно 

применети сили што го одржува структурниот 

интегритет кога е згмечен.  

има уште 6 патентни барања 
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(51)  A 61K 38/13, A 61K 47/32, A 61K 47/38, A 

61K 47/44, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 27/02 

(11)  10206   (13) Т1 

(21)  2019/786   (22) 13/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  FR20120052583  22/03/2012  FR and 

US201261614218P  22/03/2012  US 

(96)  15/03/2013 EP13715338.3 

(97)  28/08/2019 EP2827840 

(73)  Laboratories THEA 12, rue Louis Bleriot, 

Zone Industrielle du Brezet 63100 Clermont-

Ferrand, FR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MURIAUX,Emmanuel and MERCIER,Fabrice 

(54)  ВОДЕН ОФТАЛМОЛОШКИ РАСТВОР 

БАЗИРАН НА ЦИКЛОСПОРИН А 

 

(57)  1  Воден офталмолошки раствор кој 

содржи: 

- циклоспорин А како имуносупресивен агенс; 

- целулозен дериват како прв полимер; 

- поливинилен дериват како втор полимер; 

- макроголглицерол хидроксистеарат како трет 

полимер. 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/30, H 04N 19/70, H 04N 19/6H 04N 

19/46  

(11)  10207   (13) Т1 

(21)  2019/787   (22) 13/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  KR20120038870  16/04/2012  KR; 

KR20120066606  21/06/2012  KR; 

KR20120067925  25/06/2012  KR; 

KR20120071933  02/07/2012  KR; 

KR20120077012  16/07/2012  KR; 

KR20120108925  28/09/2012  KR and 

KR20120112598  10/10/2012  KR 

(96)  16/04/2013 EP13777676 

(97)  14/08/2019 EP2840788 

(73)  Prijavuvac:Electronics and 

Telecommunications Research Institute 

161 Gajeong-dong Yuseong-gu Daejeon-si 305-

700, KR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  KANG, Jung Won; LEE, Ha Hyun; CHOI, Jin 

Soo and KIM, Jin Woong 

(54)  Уред за видео декодирање  

(57)  1  Уред за видео декодирање, кој содржи:  

модул на декодирање за декодирање на прва 

слика;  

модул на разчленување  за разчленување на 

заглавја на одсечок на втората слика, која е 

следната слика на декодираната прва слика; и  

бафер на декодирана слика (DPB) за чување на 

декодираната прва слика,  

при што заглавието на одсечката на втора 

слика вклучува информации  за референтната 

слика со кои се наведуваат да ли декодираната 

прва слика е референтна слика,  

при што декодираната прва слика  е означена  

како референтна слика во DPB, а пo тоа  се 

утврдува да ли е декодирана прва слика 

означена како референтна слика или 

нереферентна  слика врз основа на 

информации за референтната слика, и 

декодираната прва слика означена како 

референтна слика се означува како 

нереферентна слика во случај да се утврди 

дека декодираната прва слика е нереферентна 

слика врз основа на информации за 

референтната слика вклучени во заглавие на 

одсечок на втората слика,  

при што модулот за разчленување го 

разчленува нивото на апстракциа на мрежа 

(NAL) на заглавието NAL единици за првата 

слика, а заглавието NAL единици не содржат 

индикатори кои означуваат да ли NAL е 

единица нереферентна слика или референтна 

слика. 
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(51)  C 12N 15/1C 12N 15/113, A 61K 31/7125  

(11)  10208   (13) Т1 

(21)  2019/788   (22) 13/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  JP20100196032  01/09/2010  JP 

(96)  31/08/2011 EP15199455.5 

(97)  07/08/2019 EP3018211 

(73)  Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National 

Center of Neurology and Psychiatry 14, 

Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku 

Kyoto-shi Kyoto 601-8550 , JP and  

1-Ogawa-Higashi-cho, 4-chome 

Kodaira-shi Tokyo 187-8551, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  WATANABE, Naoki; SATOU, Youhei; 

TAKEDA, Shin'ichi and  NAGATA, Tetsuya 

(54)  АНТИСЕНС НА НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА  

(57)  1  Антисенс олигомер кој предизвикува 

прескокнување 53. ексон во генот  на хуман 

дистрофин, кој се состои од нуклеотидна 

секвенца  комплементарна со 36. дo 60. со 

нуклеотид од  5’ крајот  53. ексони  во генот на 

хуманиот дистрофин  

има уште 3 патентни барања 
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(51)  C 07D 231/56, C 07D 209/26, C 07D 471/04, 

C 07D 403/06, C 07D 401/06, A 61K 31/5377, A 

61K 31/496, A 61K 31/454, A 61K 31/416, A 61P 

29/00, A 61P 37/00  

(11)  10209   (13) Т1 

(21)  2019/789   (22) 16/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  PCTCN2012080133  15/08/2012  CN 

(96)  14/08/2013 EP13829099.4 

(97)  24/07/2019 EP2884976 

(73)  Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East 

Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BERESIS, Richard Thomas; BARR, Kenneth 

Jay; MACLEAN, John; ZHANG, Hongjun; ZHANG, 

Dongshan; ANDRESEN, Brian; ANTHONY, 

Neville; LAPOINTE, Blair and SCIAMMETTA, 

Nunzio 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛ И ИНДАЗОЛ 

ЗАМЕНЕТИ СО 3-ЦИКЛОХЕКСEНИЛ И 

ЦИКЛОХЕКСИЛ КАКО RORgammaT 

ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение во согласност со 

Формулата Ix  

                 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват, каде што:  

                              

X е C(O); 

Y е N, CH or CRa; 

n = 0, 2, 3 или 4; 

A4 е CR4 или N, 

A5 е CR5 или N, 



 

 

44 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

A6 е CR6 или N, 

A7 е CR7 или N, 

под услов кога не повеќе од два од A4-A7 може 

да бидат N; 

Ra е (C1-4)алкил; 

R1 е  

(i) (C3-12)карбоциклил; или 

(ii) 4- до 12-член хетероциклил, 

двата (i) и (ii) незадолжително заменети со 

еден, два, три, четири или пет R8;  

R2 е хидроксикарбонил, хидроксикарбонил(C1-

10)алкил, или карбамоил; 

R3 е водород, халоген, цијано, нитро, хидрокси, 

(C1-3)алкилC(O)O-, (C1-4)алкил, или (C1-

4)алкок¬си, каде што (C1-4)алкил и (C1-

4)алкокси се незадолжително заменети со еден 

или повеќе ха¬ло¬ген; 

R4-R7 независно се H, халоген, амино, цијано, 

хидрокси, (C1-3)алкокси, (C1-4)алкил, (C0-

10)алкил) аминокарбонил, (ди)(C1-

6)алкиламинокарбонил или амино(C1-4)алкил, 

каде што (C1-3)алкокси, (C1-4)алкил, (C0-

10)алкил)аминокарбонил, (ди)(C1-

6)алкиламинокарбонил и амино(C1-4)алкил се 

незадолжително заменети со еден или повеќе 

халоген, хидроксил или (C1-3)алкокси; или 

група која што ја има формулата   

неза¬дол¬жи¬тел¬но заменети со еден или 

повеќе од следното: (C1-10)алкил, халоген, 

амино, цијано, хидрокси, (C1-3)алкокси, и каде 

што m е 2, 3, или 4; 

R8 е халоген, цијано, амино, нитро, хидрокси, 

H2NC(O)-, (C1-3)алкоксикарбонил, (ди)(C1-

6)ал¬ки¬л¬аминокарбонил, (C1-4)алкил, (C3-

7)циклоалкил, (C3-5)хетероциклоалкил, (C1-

3)алкоксиамино¬кар¬бонил, 4- до 8-член 

хетероциклилкарбонил, (C3-

6)циклоалкиламинокарбонил, амино(C1-4) 

ал¬килoксикарбонил или (C1-3)алкокси, каде 

што (C1-3)алкоксикарбонил, (ди)(C1-

6)алкиламино¬кар¬бонил, (C1-4)алкил, (C1-

3)алкоксиаминокарбонил, 4- до 8-член 

хетероциклилкарбонил, (C3-6)цик-

лоалкиламинокарбонил, амино(C1-

4)алкилoксикарбонил и (C1-3)алкокси се 

незадолжител¬но заменети со оксо, (C1-

4)алкил, хидрокси(C1-3)алкил, или еден, два 

или три халогени. 

има уште 25 патентни барања 

 

(51)  C 02F 1/00, C 02F 1/28, C 02F 1/32, C 02F 

1/50, C 02F 1/52, C 02F 9/00, C 02F 1/66, C 02F 

1/76, C 02F 1/78, C 02F 11/12, C 02F 1/56  

(11)  10210   (13) Т1 

(21)  2019/790   (22) 16/09/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201361799432P  15/03/2013  US 

(96)  15/03/2014 EP14764337.3 

(97)  31/07/2019 EP2969973 

(73)  E3Water LLC 600 North Carroll Avenue 

Suite 100 Southlake,Texas 76092, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  SMITH, Daniel R. and ROBERSON, Kenneth 

A. 

(54)  ПРЕНОСЛИВА ПОСТРОЈКА ЗА 

НЕБИОЛОШКА, ЦИКЛИЧНА ОБРАБОТКА НА 

ОТПАДНА ВОДА 

(57)  1   Пренослив систем за обработка на 

отпадна вода кој што се состои од 

средство за внесување на отпадна вода 

приспособено така да ја прима необработената 

отпадна вода и да ја насочува во споменатиот 

систем за обработка во течението на отпадната 

вода; 

пречистувач (28) поврзан со споменатото 

средство за внесање на отпадната вода, при 

што споменатиот пречистувач (28) има 

резервоар кој што има 

вертикална оска која што се протега помеѓу 

горниот дел и дното; 

ѕидови на резервоарот (883, 84) кои што ја 
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опколуваат споменатата вертикална оска и ја 

дефинираат внатрешноста на пречистувачот 

(28), при што споменатите ѕидови на 

резервоарот (883, 84) понатаму дефинираат  

комора за задржување сместена во непосредна 

близина на споменатиот горен дел, при што 

споменатата комора за задржување има, во 

суштина вертикални, цилиндрични страни (84) 

кои што се протегааат на одредено просторно 

растојание под споменатиот горен дел; и 

циркулациона комора сместена под 

споменатата комора за задржување и која што 

се протега кон споменатото дно, при што 

споменатата циркулациона комора има, во 

суштина, конусни sидови (83) кои што свртуваат 

под селектиран агол во однос на споменатата 

вертикална оска од соседната спомената 

комора за задржување до соседното споменато 

дно; 

порт за вбризгување (82) на проток на отпадна 

вода поврзан со споменатата циркулациона 

комора во непосредна близина на споменатото 

дно и во флуидна комуникација со 

внатрешноста на споменатиот пречистувач 

(28); и 

колекторска цевка (85) сместена во рамките на 

споменатата комора за задржување и 

приспособена така да го претура протокот на 

обработена отпадна вода од споменатиот 

пречистувач (28); 

 

уред за дезинфекција поврзан помеѓу 

споменатото средство за внесување на отпадна 

вода и споменатиот пречистувач (28) и 

приспособен така да не-биолошки ја 

дезинфицира споменатата отпадна вода, 

при што споменатиот уред за дезинфекција 

има: 

 

средство за вбризгување на киселина (50 до 55, 

15, 15А, 15Б) поврзано под споменатото 

средство за внесување на отпадна вода и 

приспособено за вбризгување во споменатиот 

проток на отпадна вода селектирано 

киселинско соединение селектирано од група 

на киселински соединенија; 

средство за вбризгување на алкалин (663, 17) 

поврзано под споменатото средство за 

вбризгување на киселина (50 до 55, 15, 15А, 

15Б) и приспособено така да вбризгува во 

споменатиот проток на отпадна вода 

селектирано алкално соединение селектирано 

од група на алкални соединенија; и 

средство за вбризгување на неутрализатор 

поврзано под споменатото средство за 

вбризгување на алкалин (663, 17) и 

приспособено за вбризгување на pH 

неутрализатор во споменатиот проток на 

отпадна вода; 

 

средство за флокулација (56, 58, 16) поврзано 

под споменатото средство за дезинфекција и 

помеѓу спомменатото средство за дезинфекција 

и споменатиот пречистувач (28) и приспособено 

така да предизвика цврстите материјали 

суспендирани во споменатата отпадна вода да 

се таложат од растворот и да се натрупаат 

заедно за отстранување; 

средство за обработка на полимер (66, 68, 18) 

приспособено за обработка на споменатата 

отпадна вода за да се спречи лепењето на 

флокулираните цврсти материи на споменатите 

ѕидови на резервоарот (883, 84) во рамките на 

споменатата внатрешност на пречистувачот 

(28); и 

средство за филтрирање (30, 35, 36) поврзано 

со споменатата колекторска цевка (85) и 

приспособено за филтрирање на споменатата 

обработена отпадна вода од споменатиот 

пречистувач (28). 

има уште 13 патентни барања 
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 (51)  C 12N 15/10, C 12N 15/86C 12N 15/12  

(11)  10142   (13) Т1 

(21)  2019/848   (22) 07/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  156822P  02/03/2009  US 

(96)  02/03/2010 EP15182086.7 

(97)  10/07/2019 EP3029144 

(73)  The Regents of the University of California 

1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland CA 

94607-5200, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  REID, Tony; HEDJRAN, Farah and KUMAR, 

Shantanu 

(54)  МУТАНТИ СЕЛЕКТИВНИ ЗА ТУМОР 

АДЕНОВИРУС Е1А И E1B 

(57)  1  Рекомбинантен аденовирус кој што 

содржи DNA низа вметната во местото за 

вметнување Е1б-19К, каде што споменатата 

локација за вметнување се наоѓа помеѓу 

почетното место на Elb-19K и почетното место 

на E1b 55K и каде што споменатото место за 

вметнување E1b-19K опфаќа бришење на 
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најмалку 100 основни парови, понатаму каде 

што генот Elb-55K не е нарушен, и каде што 

споменатата DNA низа е низа која што кодира 

трансген, ген на канцер или мутирана DNA 

низа.   

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 04B 35/00, C 04B 14/00, B 22C 1/18, B 

22D 41/02  

(11)  10143   (13) Т1 

(21)  2019/849   (22) 07/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201407343  25/04/2014  GB 

(96)  27/03/2015 EP15716114.2 

(97)  25/09/2019 EP3134371 

(73)  Pyrotek Engineering Materials Limited 

, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  VINCENT,Mark 

(54)  ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ ШТО 

МОЖЕ ДА СЕ ИЗЛЕВА 

(57)  1  Огноотпорен материјал кој што може да 

се излева за употреба при производство на 

огноотпорни производи, каде што 

огноотпорниот материјал кој што може да се 
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излева вклучува фузиран силициум диоксид, 

керамичко влакно, микросилициум диоксид и 

материјал за врзување кој што содржи 

колоиден силициум диоксид.   

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 01S 3/03, H 01S 3/223, H 01S 3/038  

(11)  10144   (13) Т1 

(21)  2019/850   (22) 07/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201361822562P  13/05/2013  US 

(96)  13/05/2014 EP14735701.6 

(97)  10/07/2019 EP2997631 

(73)  Novanta Corporation 4600 Campus Place 

Mukilteo,Washington, 98275, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  BETHEL,Jason,W.; LIMA,Melvin,J. and 

LITMANOVICH,Yakov,L. 

(54)  ЛАСЕРСКА ЦЕВКА СО ПРЕГРАДНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

(57)  1  Цевка за ласер со плоча, назначена со 

тоа, што содржи: 

прва издолжена електрода (203а) која ја содржи 

внатрешната површина на првата електрода; 

втора издолжена електрода (203b) која ја 

содржи внатрешната површина на втората 

електрода, при што првата електрода е 

одвоена, во прва попречна насока (х), од 

втората електрода, при тоа дефинирајќи 

подрачје на растојание кое се протега во 

надолжна насока (z) и има дебелина на 

растојание помеѓу внатрешната површина на 

првата електрода и внатрешната површина на 

втората електрода; 

регион на празнење (205) што е сместен во 

централниот дел на просторот на растојанието; 

прв и втор издолжен преграден елемент (204а, 
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204b), при што секој од двата елементи содржи 

издолжен централен канал (209а, 209b) 

формиран на неговата внатрешна површина; 

при што првиот и вториот издолжен преграден 

елемент (204а, 204b), се сместени во просторот 

на растојанието по должина на првиот и 

вториот надолжен раб, односно првата и 

втората електрода (203а, 203b); и 

каде првиот и вториот издолжен преграден 

елемент (204а, 204b), се поставени со своите 

внатрешни површини (206а, 206b), насочени 

кон просторот на растојанието така што 

внатрешната површина на првата електрода, 

втората електрода, првиот преграден елемент, 

и вториот преграден елемент сите заедно го 

опкружуваат просторот на растојанието; 

при што издолжените централни канали (209а, 

209b) на преградните елементи служат за 

проширување на просторот на растојание во 

втора спротивна насока (y) во широчина на 

издолжените централни канали дефинирајќи 

подрачја на раздвојување (210а, 210b) во 

каналите кои се протегаат по должината на 

преградните елементи во надолжна насока (z), 

при што подрачјата на раздвојување (210а, 

210b) не поддржуваат празнење на плин и се 

сместени помеѓу надворешните рабови на 

подрачјето на празнење (205) и внатрешните 

површини (206а, 206b) на издолжените 

преградни елементи (204а, 204b); и 

назначена со тоа што, секој издолжен 

преграден елемент (204а, 204b) содржи 

поголем број на правоаголни елементи (205а, 

205b) меѓусебно поврзани, во надолжна насока 

(z), преку мноштво издолжени премостни 

елементи (206) и каде издолжениот централен 

канал (209а, 209b) на секој преграден елемент 

(204а, 204b) се протега по должината на 

површината на правоаголните елементи (205а, 

205b) и издолжените премостни елементи 

(206). 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85, C 

12N 9/64  

(11)  10160   (13) Т1 

(21)  2019/851   (22) 07/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201161515374P  05/08/2011  US 

(96)  03/08/2012 EP12746246.3 

(97)  02/10/2019 EP2739740 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

1059US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; 

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John; DAVIS, 

Samuel; BUCKLER, David, R. and HOSIAWA, 

Karolina, A. 

(54)  ХУМАНИЗИРАНА УНИВЕРЗАЛНА ЛЕСНА 

НИЗА ОД ГЛУШЕЦ  

(57)  1  Глушец чијшто геном содржи: 

 

(a) хуманизирана имуноглобулинска тешка низа 

со варијабилен локус којaшто содржи барем 

еден непреуреден човечки VH, барем еден 

непреуреден човечки DH, и барем еден 

непреуреден човечки JH сегмент оперативно 

поврзан за ген на ендогена тешка низа на 

константен регион; 

(b) хуманизирана имуноглобулинска лесна низа 

со варијабилен локус којaшто содржи не повеќе 

од една, или не повеќе од две, преуредена 

човечка лесна низа chain V/J секвенци 

оперативно поврзани за ген на ендогена лесна 

низа на константен регион; и, 

(c) ектопична нуклеинска киселинска секвенца 

којашто изразува функционален ADAM6a 

протеин од глушец или функционален ортолог 

или функционален хомолог или негов 

функционален фрагмент и ектопична 

нуклеинска киселинска секвенца којашто 

изразува функционален ADAM6b протеин од 

глушец или функционален ортолог или 

функционален хомолог или негов 

фунцкионален фрагмент, ADAM6 протеини, 

ортолози, хомолози или фрагменти коишто се 

функционални во машки глушец, кадешто 

споменатата функција е поврзана со машка 

неплодност,  

 

споменатиот глушец којшто има елиминирана 

или редуцирана ендогена ADAM6 функција и 

потоа се карактеризира со тоа што неговата 

гермлинија недостасува непреуреден ендоген 

имуноглобулински Vκ генски сегмент и 

непреуреден ендоген имуноглобулински Jκ 

генски сегмент. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 9/10  

(11)  10161   (13) Т1 

(21)  2019/853   (22) 08/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201462085722P  01/12/2014  US and 

201562166808P  27/05/2015  US 

(96)  30/11/2015 EP15802075.0 

(97)  14/08/2019 EP3227294 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  INGHARDT, Tord Bertil; TOMKINSON, 

Nicholas; GAN, Li-Ming; STONEHOUSE, Jeffrey, 

Paul; JOHANNESSON, Petra; JURVA, Ulrik; 

MICHAËLSSON, Erik and LINDSTEDT-

ALSTERMARK, Eva-Lotte 

(54)  1-[2-(АМИНОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ]-2-ТИОКСО-

1,2,3,5-ТЕТРАХИДРО-4H-ПИРОЛО[3,2-

D]ПИРИМИДИН-4-ОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА МИЕЛОПЕРОКСИДАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I)   

 

назначено со тоа, што  

R1 е H, F, Cl или CF3;  

R2 е H, CH3 или C2H5; and  

R3 е H, CH3, C2H5, n-пропил, изопропил, n-

бутил, изобутил, сек-бутил, терц-бутил, 

циклопропил, циклопропилметил, циклобутил, 

циклобутилметил или циклопентил;  

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/4738, A 61K 

31/497, A 61P 35/00  

(11)  10162   (13) Т1 

(21)  2019/854   (22) 08/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201662411799P  24/10/2016  US 

(96)  13/10/2017 EP17783857.0 

(97)  07/08/2019 EP3433256 

(73)  AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  NISSINK, Johannes, Wilhelmus, Maria; 

BARLAAM, Bernard, Christophe; SCOTT, James, 

Stewart; YANG, Bin; MOSS, Thomas, Andrew; 

HUGHES, Samantha, Jayne and O'DONOVAN, 

Daniel, Hillebrand 

(54)  ДЕРИВАТ НА 6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-3H-

ПИРАЗОЛО[4,3-F]ИЗОХИНОЛИН КОРИСЕН 

ВО ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР 

(57)  1  N-(1-(3-флуоропропил)азетидин-3-ил)-6-

((6S,8R)-8-метил-7-(2,2,2-трифлуороетил)-

6,7,8,9-тетрахидро-3H-пиразоло[4,3-

f]изохинолин-6-ил)пиридин-3-амин, 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 5 патентни барања 
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 (51)  E 06B 11/08, E 06B 3/90, G 07C 9/02  

(11)  10163   (13) Т1 

(21)  2019/855   (22) 08/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  20132008332U  20/09/2013  DE 

(96)  19/09/2014 EP14777518.3 

(97)  31/07/2019 EP3047460 

(73)  Novomatic AG Wiener Strasse 158 2352 

Gumpoldskirchen, AT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GRILLNERGER,Walter 

(54)  УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП 

(57)  1  Уред за контрола на пристап што 

содржи барем една рампа за пристап (3), каде 

што рампата за пристап (3) содржи столб (21) и 

дополнително содржи најмалку еден елемент 

за бариера (5), којшто елемент за бариера (5) 

формира крак на рампата за пристап (3) и може 

да се придвижува во заклучена позиција со цел 

да спречи влез и во отклучена позиција со цел 

да дозволи влез и каде што се предвидува уред 

за осветлување (7) за осветлување на 

елементот за бариера (5), каде што 

повеќекратни елементи за бариера (5) се 

најмалку приближно наредени во иста и 

вертикална рамнина едни врз други и 

формираат краци за бариера во форма на 

ребра, коишто се раздвоени еден од друг и 

формираат најмалку приближен елемент во 

облик на панел што емитува светлина (6) со 

прв и втор крај, каде што елементот што 

емитува светлина (6) е најмалку во делови 

формиран од провиден материјал и прицврстен 

за столбот на рампата за пристап (21) со 

споменатиот прв крај и слободно стрчи со 

вториот крај, а каде уредот за осветлување (7) 

е вграден во елементите што емитуваат 

светлина (6) и/или е нареден на елементите за 

емитување светлина (6) на таков начин што 

уредот за осветлување (7) може да се 

помрднува заедно со елементите што 
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емитуваат светлина (6) и каде што се 

предвидува начин на контрола (14) за контрола 

на уредот за осветлување (7) на најмалку еден 

елемент за бариера (5) зависно од движењето 

на елементите за бариера (5) на таков начин 

што елементите за бариера (5) се осветлени на 

поразличен начин кога рампата за пристап (3) е 

ротирана и кога рампата за пристап (3) е 

стационарна.  

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 01N 55/08, C 07F 5/04, C 07F 5/02  

(11)  10164   (13) Т1 

(21)  2019/859   (22) 09/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201461988690P  05/05/2014  US 

(96)  30/04/2015 EP15788682.1 

(97)  07/08/2019 EP3140310 

(73)  Rempex Pharmaceuticals,Inc. 

300 TriState International,Suite 272 

Lincolnshire,IL, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HECKER, Scott and BOYER, Serge 

(54)  СИНТЕЗА НА СОЛИ НА БОРОНСКА 

КИСЕЛИНА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со Формула (I) 

          

или негова сол, каде што:  

n е 0 или 1;  

Y1 е O или N+R5R6;  

Y2 е O или NR10;  

R1 и R2 се независно селектирани од групата 

која што се состои од H, незадолжително 

заменет фенил, и незадолжително заменет C1-

4 алкил, или R1 и R2 заедно со атомите за кои 

што тие се закачени, формираат =O;  
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R3 е селектиран од групата која што се состои 

од H, незадолжително заменет фенил, и 

незадолжително заменет C1-4 алкил, или R3 и 

R5, заедно со атомите за кои што тие се 

закачени, формираат хетероарил прстен; или 

R3 и R4 заедно со атомите за кои што тие се 

закачени, формираат =O; 

R4, R5, R6, и R10 се независно селектирани од 

групата која што се состои од H, 

незадолжително заменет фенил, и 

незадолжително заменет C1-4 алкил; и  

R9 е селектиран од групата која што се состои 

од незадолжително заменет C1-C12 алкил, 

незадолжително заменет C3-C8 циклоалкил, 

незадолжително заменет C2-C12 алкенил, 

незадолжително заменет C2-C12 алкинил, 

незадолжително заменет арил, и 

незадолжително заменет хетероарил.  

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 23J 3/14, A 23L 33/21  

(11)  10165   (13) Т1 

(21)  2019/860   (22) 10/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  20150190251  16/10/2015  -- and 

201615229290  05/08/2016  US 

(96)  13/10/2016 EP16790282.4 

(97)  14/08/2019 EP3361880 

(73)  Gold&Green Foods Oy Hameentie 157, 

00560 Helsinki, FI 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KIVELÄ, Reetta; HÄKÄMIES, Anna and 

JIANG, Zhongqing 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОЗВОДСТВО НА 

ТЕКСТУРИРАН ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД И 

ТЕКСТУРИРАН ПРЕХРАНБЕН ПРОИЗВОД 

 

(57)  1  Метод за производство на текстуриран 

прехранбен производ, се состои од чекорите 

на: 

- подготвување на кашеста маса која се 

состои од сува материја и вода, 

 

I)  каде што сувата материја се состои од: 

 

1. најмалку 35% во однос на тежината е 

протеин од мешунки, 

2. 10% до 45% во однос на тежината е од трици 

или брашно, или нивна смеса избрана од:  

 

I) овесни трици, интегрално овесно брашно, или 

смеса од овесни трици и интегрално овесно 

брашно, 

II) јачменови трици, интегрално јачменово 

брашно, или смеса од јачменови трици и 

интегрално јачменово брашно,  

III) ‘ржани трици, интегрално ‘ржано брашно, 

или смеса од ‘ржани трици и интегрално ‘ржано 

брашно, и  

IV) смеса од најмалку две или три од тие што се 

наведени под I) до III), и  

 

3. 2% до 35% во однос на тежината од сувата 

материја е од протеин од овес,  

 

од кои компонента 2. и компонента 3, мора 

секогаш да се додаваат не повеќе од 65% во 

однос на тежината; 

и 

II) каде што кашестата маса понатаму се 

состои од вода 20% - 80% во однос на тежината 

од сувата материја; и 

 

- готвење на кашестата маса во екструдер за 

готвење; и  

- екструдирање на зготвената кашеста маса за 

да се формира наведениот текстуриран 

прехранбен производ. 

има уште 47 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 

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

(11)  10184   (13) Т1 

(21)  2019/862   (22) 14/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201004551  19/03/2010  GB and 315704P  

19/03/2010  US 

(96)  15/03/2011 EP17157398.3 

(97)  24/07/2019 EP3195873 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Lewandrowski, Peter; Weinschenk, Toni; 

Singh, Harpreet; Fritsche, Jens and Walter, Steffen 

(54)  Нова имунотерапија против неколку 

тумори вклучувајќи гастроинтестинален и 

гастричен канцер 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според SEQ ID 

No. 58.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 35/36, A 61K 35/413, A 61K 35/62, A 

61K 36/232, A 61K 36/48A 61K 36/537, A 61K 

36/65, A 61K 45/06, A 61K 36/69, A 61K 36/88, A 

61K 38/00, A 61P 25/00, A 61P 9/10  

(11)  10185   (13) Т1 

(21)  2019/863   (22) 14/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  200808340  10/11/2008  SG 

(96)  10/11/2009 EP09825079.8 

(97)  11/09/2019 EP2349300 

(73)  Moleac Pte Ltd. 11 Biopolis Way Helios 

No. 09-08 Singapore 138667, SG 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  PICARD, David; SHI, Xue Min and 

LAZDUNSKI, Michel 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН 

НА ПАЦИЕНТИ СО НЕВРОЛОШКИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА И ЦЕРЕБРАЛЕН ИНФАРКТ 

(57)  1   Состав за употреба при третман на 

церебрален удар, срцев удар, 

невродегенеративно заболување, мозочна 

траума и траума на нервниот систем, кој што 

содржи:  

 

(A) женски женшен (корен од Angelica sinensis); 

(Б) најмалку една од следните компоненти: 

корен од астрагалус (корен од  мембранозен 

вид на грашок -Membranous Milkvetch или 

Huang Qi), корен и ризом од Salviae Miltiorrhizae 
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(корен од црвена жалфија или Dan Shen), корен 

од Paeoniae Rubra (корен од црвен божур или 

Chi Shao), ризом од Ligusticum Chuanxiong 

(Chuan Xiong), корен и ризом од Notoginseng 

(Sanqi), Cortex moutan (божур или Mudanpi), 

Дрво од миризлива розово дрво (Jiang Xiang), 

исушено тело на шкорпија (Quan Xie), корен од 

Polygalae (Yuan Zhi), Ризом од слатководни 

тревки (Shi Changpu), пијавици (Hirudo или 

Shuizhi), земјена бубачка (или Tu Bie Chong), 

природен или вештачки кравји безоар (calculus 

Bovis artifactus или Rengong Niuhuang), стебло 

на билката гамбир со куки (Ramulus uncariae 

cum uncis или Gou Teng); и 

(В) агенс кој што се користи во западната 

медицина за третман на церебрален удар, 

срцев удар, невродегенеративни заболувања, 

траума на мозокот или траума на нервниот 

систем, кој што е агенс антиплатетски агенс. 

има уште 8 патентни барања 

 

 

 (51)  F 03D 7/06, F 03D 3/06  

(11)  10186   (13) Т1 

(21)  2019/864   (22) 14/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201221260  26/11/2012  GB 

(96)  26/11/2013 EP13814443.1 

(97)  31/07/2019 EP2923081 

(73)  Supervawt Limited 1000 Quemerford 

Calne,Wiltshire SN11 8 UA, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WHINNEY,James Frederick Carnac 

(54)  ТУРБИНА СО ВЕРТИКАЛНА ОСКА 
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(57)  1  Турбина (1) која што има турбински 

ротор со оска на вртење и најмалку една перка 

(2) оддалечена од и поставена така да ротира 

околу ротационата оска на турбината, при што 

перката има најмалку една лонгитудинална 

површина која што е во суштина паралелна на 

ротационата оска и за активирање, кога е во 

употреба, со пад на флуид врз роторот на 

турбината, и при што перката е дводелна перка 

со челен дел на перката (7) кој што е вртливо 

поврзан за пратечкиот дел на перката (8), при 

што турбината понатаму има средства за 

активна контрола на нагибот и средства за 

активна контрола на накосеноста за 

контролирање на нагибот и на накосеноста на 

перката, при што средството за активна 

контрола на нагибот опфаќа стожер на нагибот 

(24, 41), при што првиот челен дел на перката е 

поставен така да се врти околу стожерот на 

нагибот и при што стожерот на нагибот може да 

се насочува по должината на патеката на 

нагибот дефинирана со првата компонента на 

физичката патека (10), и при што средството за 

активна контрола на накосеноста опфаќа 

стожер на накосеноста (27, 65), при што 

вториот пратечки дел на перката е поставен 

така да се врти околу стожерот на накосеноста 

и при што стожерот на накосеноста може да се 

насочува по должината на патеката на 

закривеност дефинирана од втората 

компонента на физичката патека (11).  

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 295/192, A 61K 31/496, A 61P 35/00 

(11)  10187   (13) Т1 

(21)  2019/866   (22) 14/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)   

(96)  11/03/2014 EP14779048.9 

(97)  07/08/2019 EP2968316 

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

Suite 100 Watertown, MA 02472, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  LI, Hongbin; BAIR, Kenneth, W.; LU, Wei; 

LANCIA, David R., Jr.; LOCH, James; MARTIN, 

Matthew, W.; MILLAN, David, S.; SCHILLER, 

Shawn, E.r. and TEBBE, Mark, J. 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 2-ХИДРОКСИ-1-{4-[(4-

ФЕНИЛФЕНИЛ)КАРБОНИЛ]ПИПЕРАЗИН-1-

ИЛ}ЕТАН-1-ОН 

И СРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА СИНТАЗА НА МАСНИ 

КИСЕЛИНИ (ФАСН) ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

КАРЦИНОМ  

(57)  1  Соединение на формула I: 
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каде  

R1 е 

 

 

            

  

L е 5-10 член моноцикличен или бицикличен 

алкил или хетероалкил каде (i) хетероатоми 

како членови на прстенот на 5-10 член 

моноцикличен или бицикличен хетероалкил се 

независно избрани O, S, или N, и (ii) секој од 5-

10 член моноцикличен хетероалкил е или 

незаменет или опционално заменет со 

супституенти ибрани од група која ја сочинуваат 

деутериум и  -Rb; 

A и B се независно O или S; 

An е 

4-10 член моноцикличен или бицикличен арил, 

хетероарил или хетероциклоалкил, каде (i) 

предметниот 4-10 член моноцикличен или 

бицикличен хетероарил или хетероциклоалкил 

имаат 1,2,3 или 4 хетероатоми кои се независно 

избрани од N, S или O, и (ii) секој од 

споменатите 4-1- члени моноциклични или 

бициклични арили, хетероарили, или 

хетероциклоалкили е незаменет или 

опционално независно заменет со 1 или повеќе 

супституенти кои може д абидат исти или 

различни и е независно избрани од група која ја 

сочинуваат деутериум, хало, алкил, -CHzF3-z, 

цијано, хидроксил, хидроксилалкил, амино, 

аминоалкил-, (амино)алкокси-, -CONH2, -

C(O)NH(алкил), -C(O)N(алкил)2, -

C(O)NH(арил),-C(O)N(арил)2, -OCHzF3-z, -

алкил, -алкенил, -алкинил,-алкокси или 

(алкоксиалкил)амино-,-N(Rc)-C(O)-алкил, -

N(Rc)-C(O)-арил, -циклоалкил, -

хетероциклоалкил, -арил, и -хетероарил, под 

услов два соседни хетероатоми да не се и 

двата  S или и двата O; 

R2 е H или 4-15 член мноцикличен, бицикличен 

или трицикличен арил, хетероарил, циклоалкил, 

или хетероциклоалкил, (i) 4-15 член 

моноцикличен, бицикличен или трицикличен 

хетероарил или хетероциклоалкил кој има 2, 3, 

4, 5, 6, 7, или 8 хетероатоми кои се независно 

избрани од N, S или O, и (ii) каде кој било од 

предметните арил, хетероарил, циклоалкил, и 

хетероциклоалкил е или незаменет или 

опционално заменет со 1 или повеќе 

супституенти кои може да бидат исти или 

различни и се независно избрани од група која 

ја деутериум, хало, цијано, хидроксил, 

хидроксил-алкил-, хидроксилциклоалкил-, 

хидроксил-хетероциклоалкил-, хидроксил-арил-

, хидроксил- хетероарил-, амино, аминоалкил, 

(амино)алкокси-, -CONH2, -C(O)NH(алкил), -

C(O)N(алкил)2,-C(O)NH(арил),-C(O)N(арил)2, -

CHzF3-z, -OCHzF3-z, -алкил, алкокси-, -алкенил, 

-алкинил, арилокси-, (алкоксиалкил)амино-, -

циклоалкил,-хетероциклоалкил, 

(хетероциклоалкил)алкил-,-арил, -хетероарил, -

O(алкил), -O(циклоалкил), -

O(хетероциклоалкил), -O(арил),-O(хетероарил), 

ONH2, -C(O)NH(алкил), -C(O)N(арил)2, -

C(O)NH(циклоалкил),-NH(CO)циклоалкил, -

NH(SO2), -NH(SO2)алкил, -NH(SO2)арил, -

NH(SO2)хетероарил,-N(SO2)циклоалкил, -

C(O)N(алкил)2, (арил)алкил-, -хетероарил, 

(хетероарил)алкил-, -S(O)2-алкил, -S(O)2-арил, 

-S(O)2-циклоалкил, -C(O)N(алкил)2, -C(O)алкил, 

-NH- C(O)-алкил, -NH-C(O)-циклоалкил, NH-

C(O)-хетероциклоалкил, NH-C(O)-

хетероциклоалкил-Rd, -NH- C(O)-Rd-(O)алкил, -

NH-C(O)-арил, -NH-C(O)-NH-алкил, NH-C(O)-
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NH-циклоалкил, NH2(CO)циклоалкил-, NH- 

C(O)-NH-арил, -NH-C(O)-O-алкил,  NH-C(O)-NH-

циклоалкил, , -NH-C(O)-O-циклоалкил, -NH(Rd)-

C(O)-алкил, -NH(Rd)-C(O)-арил, -NH(Rd)-

S(O2)циклоалкил, -S(O2)NH2, -S(O2)NH(алкил), 

S(O2)N(Rd)циклоалкил, -S(O2)N(алкил)2,-

C(O)N(H)(алкил), -C(O)N(Rd)(циклоалкил), 

метилендиокси, -CHzF3-z, -OCHzF3-z, и-

алкокси; 

Rb е H, хало, C1-C4 алкил, C1-C3 хидроксил-

алкил, или C3-C4 циклоалкил; 

Rc е H, хало, C1-C4 алкил, или C3-C4 

циклоалкил;  

Rd е H, хало, C1-C4 алкил, или C3-C4 

циклоалкил;  

и z е 0, 1 или 2; 

 

и нивни армацевтски прифатливи соли.  

понатаму каде што: 

R2 не е заменет или незаменет облик  

                 

каде што X е N или CH;  

кога Ar1 е 

                      

поврзан со 

             

во положба и X1 и X2 се независно N или C-Rz, 

и Ry и Rz се кој било супституент, тогаш Rx не 

опфаќа алкинил, алкенил, арил, 5-14 член 

хетероциклик, 5-14 член хетероароматик, или 4-

9 член карбосиклик; 

каде Ar1 е заменет или незаменет облик на 5 

хетероарил, Ar1 е заменет или незаменет облик 

                     

и каде R2 е 

                       

Ar1 не е заменет или незаменет облик  

    

има уште 45 патентни барања 

 

(51)  C 07F 15/00  

(11)  10188   (13) Т1 

(21)  2019/867   (22) 14/10/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201261651200P  24/05/2012  US 

(96)  15/03/2013 EP16203851.7 

(97)  02/10/2019 EP3202769 
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(73)  Phosplatin Therapeutics LLC 1350 Avenue 

of The Americas New York, NY 10019, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  LUKE, Wayne, D. and JOST, Steffen 

(54)  ПОСТАПКА НА ПРОЧИСТУВАЊЕ ЗА 

ФОСФАПЛАТИН СОЕДИНЕНИЈА 

 

(57)  1  Постапка за прочистување на 

мономерен платина пирофосфатен комплекс со 

формула (I) или формула (II): 

 

 

  

 

или негова сол, којашто содржи: раствoрање на 

мономерниот платина пирофосфатен комплекс 

во пуфер којшто има pH во опсегот на 6 до 9 и 

содржи пирофосфатна сол; рекристализирање 

на комплексот од пуфер; изолирање на 

мономерниот платина пирофосфатен комплес; 

и миење и сушење на изолираниот мономерен 

платина пирофосфатен комплес, кадешто R1 и 

R2 се секој независно NH3, алифатичен амин 

или ароматичен амин; и 

кадешто R3 е алифатичен диамин или 

ароматичен диамин. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/506, A 61P 25/00  

(11)  10167   (13) Т1 

(21)  2019/963   (22) 12/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)   

(96)  12/03/2014 EP17206491.7 

(97)  18/09/2019 EP3363438 

(73)  Janssen Pharmaceutica NV 
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Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  GELIN, Christine F.; LEBOLD, Terry P.; 

SHIREMAN, Brock T. and ZIFF, Jeannie M. 

(54)  ЗАМЕНЕТИ 2-АЗАБИЦИКЛИ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО МОДУЛАТОРИ НА 

РЕЦЕПТОРИ НА ОРЕКСИН  

(57)  1  (3-флуоро-2-(пиримидин-2-

ил)фенил)((1S,4R,6R)-6-((5-

(трифлуорометил)пиридин-2-ил)окси)-2-

азабицикло[2.2.1]хептан-2-ил)метанон или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват за упореба во терапија. 

има уште 18 патентни барања 

 

(51)  E 03D 9/02  

(11)  10168   (13) Т1 

(21)  2019/964   (22) 13/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  2015MI00214  16/02/2015  IT 

(96)  12/02/2016 EP16155514,9 

(97)  04/09/2019 EP3056615 

(73)  Bolton Manitoba SpA Via G.B. Pirelli 19 

20124 Milano, IT 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  BIANCHI, Raoul; IRACI, Valentino and 

BAIGUERRA, Gianpaolo 

(54)  ДИСПАНЗЕР ЗА САНИТАРЕН ГЕЛ ЗА 

САДОВИ ВО ТОАЛЕТ И СЛИЧНО 

(57)  1  Диспензер (1) за дозирање на санитарен 

гел во садовите во тоалет, каде диспензерот (1) 

се состои од апликатор (2) со цилиндер (9), 

клип (3) кој е прилагоден да се лизга во 

цилиндарот (9),  

цилиндарот (9) содржи единечна доза од 

санитарниот гел (20) кој може да биде 

распрснат со активирање на клипот (3) преку 

апликаторот (2), 

цилиндарот (9) во долниот дел има стеснета 

регија (15) со вратник (16),  



 

 

64 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

цилиндарот (9) е споен со апликаторот (2) каде 

стестнетата регија (15) и соодветниот вратник 

(16) го придвижуваат апликаторот (2), 

апликаторот (2) во долниот крај има заштитен 

приклучок (13) кој може да се отстранува 

назначено со тоа што во долниот крај на 

апликаторот (2) како додаток на заштитниот 

приклучок (13) поставен е затворачот (6;12) кој 

може да се отстранува, затворачот (6;12) го 

затвора цилиндарот (9) во долната регија, 

апликаторот (2) има пар од крилца (7,8) 

адаптирани да бидат зафатени со прстите на 

корисникот. 

има уште 3 патентни барања 

 

(51)  C 07D 241/42, C 07D 417/12, C 07D 401/04, 

C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 

07D 403/04, C 07D 403/06, C 07D 403/12, C 07D 

407/04, C 07D 407/14, C 07D 413/04, C 07D 

413/14, C 07D 417/04, C 07D 241/44  

(11)  10158   (13) Т1 

(21)  2019/967   (22) 14/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201118654  28/10/2011  GB and 

201161552873P  28/10/2011  US 

(96)  26/10/2012 EP12794746.3 

(97)  06/11/2019 EP2776408 

(73)  Astex Therapeutics Ltd 436 Cambridge 

Science Park Milton Park Cambridge 

Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MEERPOEL, Lieven; MURRAY, Christopher 

William; BERDINI, Valerio; WOODHEAD, Steven 

John; QUEROLLE, Olivier Alexis Georges; 

SAXTY, Gordon; PONCELET, Virginie Sophie and 

BESONG, Gilbert, Ebai 
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(54)  БЕНЗОПИРАЗИНИ ПРОТИВ КАНЦЕР 

ПРЕКУ ИНХИБИЦИЈАТА НА FGFR КИНАЗИ 

(57)  1   Соединение со формула (I): 

 

вклучително која било негова тавтомерна или 

стереохемиска изомерна форма, каде што W е -

N(R3)- или -C(R3aR3b)-; 

секој R2 е независно селектиран од хидроксил, 

халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-

4алкинил, C1-4алкокси, хидроксиC1-4алкил, 

хидроксиC1-4алкокси, халоC1-4алкил, халоC1-

4алкокси, хидроксихалоC1-4алкил, 

хидроксихалоC1-4алокси, C1-4алоксиC1-

4алкил, халоC1-4алкоксиC1-4алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкил каде што секој C1-4алкил 

може незадолжително да биде заменет со една 

или две хидроксил групи, хидроксихалоC1-

4алкоксиC1-4алкил, R13, C1-4алкил заменет со 

R13, C1-4алкил заменет со -C(=O)-R13, C1-

4алкокси заменет со R13, C1-4алкокси заменет 

со -C(=O)-R13, -C(=O)-R13, C1-4алкил заменет 

со-NR7R8, C1-4алкил заменет со -C(=O)-

NR7R8, C1-4алкокси заменет со -NR7R8, C1-

4алкокси заменет со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и -

C(=O)-NR7R8; или 

кога две R2 групи се закачени за соседните 

јаглеродни атоми тие може да бидат земени 

заедно за да формираат радикал со формула: 

 

- O-(C(R17)2)p-O-; 

- X-CH=CH-; или 

- X-CH=N-; каде што R17 претставува водород 

или флуор, p претставува 1 или 2 и X 

претставува O или S; 

 

Y претставува -CR18=N-OR19 или-E-D; 

E претставува врска, -(CR22R23)n-, C2-

4алкенедил незадолжително заменет со R22, 

C2-4алкинедил незадолжително заменет со 

R22, -CO-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-CO-, -

NR22-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-NR22-, 

-O-(CR22R23)s-, -(CR22R23)s-O-, -S(O)m-

(CR22R23)s-,-(CR22R23)s-S(O)m-, -(CR22R23)s-

CO-NR22-(CR22R23)s или 

-(CR22R23)s-NR22-CO-(CR22R23)s-; 

D претставува моноцикличен или бицикличен 

карбоциклил со 3 до 12 членови на прстенот 

или моноцикличен или бицикличен 

хетероциклил 3 до 12 членови на прстенот кој 

што содржи најмалку еден хетероатом 

селектиран од N, O или S, каде што 

споменатиот карбоциклил и хетероциклил може 

секој да биде незадолжително заменет со една 

или повеќе (на пр.,  2 или 3) R1 групи; 

под услов ако кога Y претставува -E-D, и E 

претставува врска, тогаш D не претставува 

                      

  

 

каде што R1’ претставува водород, C1-6алкил, 

C2-4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-

6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-

4алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил каде што секој 

C1-6алкил може незадолжително да биде 

заменет со една или две хидроксил групи, C1-

6алкил заменет со -NR4R5, C1-6алкил заменет 

со -C(=O)-NR4R5, -S(=O)2-C1-6алкил, -

S(=O)2халоC1-6алкил, -S(=O)2NR14R15, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2халоC1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -NHS(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -NR12-S(=O)2NR14R15, 

R6, C1-6алкил заменет со R6, C1-6алкил 

заменет со -C(=O)-R6, хидроксиC1-6алкил 

заменет со R6, C1-6алкил заменет со -Si(CH3)3, 
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C1-6алкил заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-

6алкил заменет со -P(=O)(OC1-6алкил)2; и секој 

R1a е независно селектиран од водород, C1-

4алкил, хидроксиC1-4алкил, C1-4алкил заменет 

со амино или моно- или ди(C1-4алкил)амино 

или -NH(C3-8циклолкил), цијаноC1-4алкил, C1-

4алкоксиC1-4алкил, и C1-4алкил заменет со 

еден или повеќе флуоро атоми; 

R1 претставува водород, хало, цијано, C1-

6алкил, C1-6алкокси, -C(=O)-O- C1-6алкил, C2-

4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-4алкил, C1-

6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил 

може незадолжително да биде заменет со една 

или две хидроксил групи, -NR4R5, C1-6алкил 

заменет со -O-C(=O)- C1-6алкил, C1-6алкил 

заменет со -NR4R5, -C(=O)-NR4R5, -C(=O)-C1-

6алкил-NR4R5, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

NR4R5, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

NR12-S(=O)2-NR14R15, R6, C1-6алкил заменет 

со R6, -C(=O)-R6, C1-6алкил заменет со - 

C(=O)-R6, хидроксиC1-6алкил заменет со R6, 

C1-6алкил заменет со -Si(CH3)3, C1-6алкил 

заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил заменет 

со -P(=O)(OC1-6алкил)2; 

R3a претставува -NR10R1хидроксил, C1-

6алкокси, хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси 

заменет со -NR10R1C1-6алкил, C2-6алкенил, 

C2-6алкинил, халоC1-6алкил незадолжително 

заменет со -O-C(=O)-C1-6алкил, хидроксиC1-

6алкил незадолжително заменет со -O-C(=O)-

C1-6алкил, хидроксиC2-6алкенил, хидроксиC2-

6алкинил, хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со карбоксил, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-O-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со C1-6алкоксиC1-6алкил-O-

C(=O)-, C1-6алкил заменет со C1-6алкоксиC1-

6алкил-C(=O)-, C1-6алкил заменет со -O-C(=O)-

C1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил каде што 

секој C1-6алкил може незадолжително да биде 

заменет со една или две хидроксил групи или 

со -O-C(=O)-C1-6алкил, C2-6алкенил заменет 

со C1-6алкокси, C2-6алкинил заменет со C1-

6алкокси, C1-6алкил заменет со R9 и 

незадолжително заменет со -O-C(=O)-C1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -C(=O)-R9, C1-

6алкил заменет со хидроксил и R9, C2-

6алкенил заменет со R9, C2-6алкинил заменет 

со R9, C1-6алкил заменет со -NR10R1C2-

6алкенил заменет со-NR10R1C2-6алкинил 

заменет со -NR10R1C1-6алкил заменет со 

хидроксил и-NR10R1C1-6алкил заменет со 

еден или два халогени и -NR10R1-C1-6алкил-

C(R12)=NO-R12, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

NR10R1C1-6алкил заменет со-O-C(=O)-

NR10R1-S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -NR12-

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со-

NR12-S(=O)2-NR14R15 , R13, C1-6алкил 

заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил заменет 

со 

-P(=O)(OC1-6алкил)2; 

R3b претставува водород или хидроксил; под 

услов ако R3a претставува -NR10R1тогаш R3b 

претставува водород; или 

R3a и R3b се земени заедно за да формираат 

=O, за да формираат =NR10, за да формираат 

циклопропил заедно со јаглеродниот атом за кој 

што тие се закачени за да формираат =CH-C0-

4алкил заменет со  

R3c, или за да формираат 

                         

каде што прстенот A е моноцикличен 5 до 7 
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член заситен хетероцикл кој што содржи еден 

хетероатом селектиран од N, O или S, при што 

споменатиот хетероатом н е позициониран во 

алфа позиција на двојната врска, каде што 

прстенот A е незадолжително заменет со 

цијано, C1-4алкил, хидроксиC1-4алкил, H2N-C1-

4алкил, (C1-4алкил)NH-C1-4алкил, (C1-

4алкил)2N-C1-4алкил, халоC1-4алкил)NH-C1-

4алкил, C1-4алкоксиC1-4алкил, -C(=O)-NH2, - 

C(=O)-NH(C1-4алкил), 

-C(=O)-N(C1-4алкил)2; 

R3c претставува водород, хидроксил, C1-

6алкокси, R9, -NR10R1цијано, -C(=O)-C1-6алкил 

или -CH(OH)- C1-6алкил; 

R3 претставува хидроксил, C1-6алкокси, 

хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси заменет со - 

NR10R1C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, 

халоC1-6алкил незадолжително заменет со -O-

C(=O)-C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил 

незадолжително заменет со -O-C(=O)-C1-

6алкил, хидроксиC2-6алкенил, хидроксиC2-

6алкинил, хидроксихалоC1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со карбоксил, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-O-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со C1-6алкоксиC1-6алкил-O-

C(=O)-, C1-6алкил заменет со C1-6алкоксиC1-

6алкил-C(=O)-, C1-6алкил заменет со -O-C(=O)-

C1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил каде што 

секој C1-6алкил може незадолжително да биде 

заменет со една или две хидроксил групи или 

со -O-C(=O)-C1-6алкил, 

C2-6алкенил заменет со C1-6алкокси, C2-

6алкинил заменет со C1-6алкокси, C1-6алкил 

заменет со R9 

и незадолжително заменет со -O-C(=O)-C1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -C(=O)-R9, C1-

6алкил заменет со хидроксил и R9, C2-

6алкенил заменет со R9, C2-6алкинил заменет 

со R9, C1-6алкил заменет со -NR10R1C2-

6алкенил заменет со-NR10R1C2-6алкинил 

заменет со -NR10R1C1-6алкил заменет со 

хидроксил и-NR10R1C1-6алкил заменет со 

еден или две халогени и -NR10R1-C1-6алкил-

C(R12)=NO-R12, C1-6алкил заменет со -C(=O)-

NR10R1C1-6алкил заменет со-O-C(=O)-

NR10R1-S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоC1-

6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет 

со -S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со -

S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил заменет со -NR12-

S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со-

NR12-S(=O)2-NR14R15, R13, C1-6алкил 

заменет со -P(=O)(OH)2 или C1-6алкил заменет 

со -P(=O)(OC1-6алкил)2; 

R4 и R5 секој независно претставува водород, 

C1-6алкил, C1-6алкил заменет со-NR14R15, 

хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкоксиC1-6алкил 

каде што секој C1-6алкил може 

незадолжително да биде заменет со една или 

две хидроксил групи,-S(=O)2-C1-6алкил, -

S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, -

C(=O)-NR14R15, -C(=O)-O-C1-6алкил, -C(=O)-

R13, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -S(=O)2-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -NHS(=O)2-C1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил, 

C1-6алкил заменет со -NHS(=O)O2-NR14R15, 

R13 или C1-6алкил заменет со R13; 

R6 претставува C3-8циклолкил, C3-

8циклолкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил кој што содржи 

најмалку еден хетероатом селектиран од N, O 

или S; споменатиот C3-8циклолкил, C3-

8циклолкенил, фенил, 4 до 7-член 

моноцикличен хетероциклил, при што 

незадолжително и секој независно е заменет со 

2, 3, 4 или 5 супституенти, при што 

секој супституент независно е селектиран од 

цијано, C1-6алкил, цијаноC1-6алкил, хидроксил, 

карбоксил, хидроксиC1-6алкил, халоген, 

халоC1-6алкил, хидроксихалоC1-6алкил, C1-

6алкокси, C1-6алкоксиC1-6алкил, C1-6алкил-
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OC(=O)-, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-

6алкил заменет со -NR14R15, C1-6алкил 

заменет со -C(=O)-NR14R15, -S(=O)2-C1-

6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-

C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-

халоC1-6алкил или C1-6алкил заменет со -NH-

S(=O)2-NR14R15; 

R7 и R8 секој независно претставува водород, 

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил или C1-6алкоксиC1-

6алкил; 

R9 претставува C3-8циклолкил, C3-

8циклолкенил, фенил, нафтил, или 3 до 12 член 

моноцикличен или бицикличен хетероциклил кој 

што содржи најмалку едем хетероатом 

селектиран од N, O или S, споменатиот C3-

8циклолкил, C3-8циклолкенил, фенил, нафтил, 

или 3 до 12 член моноцикличен или бицикличен 

хетероциклил при што секој незадолжително и 

секој независно е заменет со 2, 3, 4 или 5 

супституенти,  при што секој супституент 

независно е селектиран од =O, C1-4алкил, 

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-4алкил, 

цијано, цијаноC1-4алкил, C1-4алкил-O-C(=O)-, 

C1-4алкил заменет со C1-4алкил-O-C(=O)-, C1-

4алкил-C(=O)-, C1-4алкоксиC1-4алкил каде што 

секој C1-4алкил може незадолжително да биде 

заменет со една или две хидроксил групи, 

халоген, халоC1-4алкил, хидроксихалоC1-

4алкил, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-4алкил 

заменет со -NR14R15, C1-4алкил заменет со -

C(=O)-NR14R15, C1-4алкокси, -S(=O)2-C1-

4алкил, -S(=O)2-халоC1-4алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-4алкил заменет со - S(=O)2-

NR14R15, C1-4алкил заменет со -NH-S(=O)2-

C1-4алкил, C1-4алкил заменет со -NH-S(=O)2-

халоC1-4алкил, C1-4алкил заменет со -NH-

S(=O)2-NR14R15, R13, - C(=O)-R13, C1-4алкил 

заменет со R13, фенил незадолжително 

заменет со R16, фенилC1-6алкил каде што 

фенилот е незадолжително заменет со R16, 5 

или 6-член ароматичен моноцикличен 

хетероциклил кој што содржи најмалку еден 

хетероатом селектиран од N, O или S каде што 

споменатиот хетероциклил е незадолжително 

заменет со R16; 

или кога два од супституентите на R9 се 

закачени за истиот атом, тие може да бидат 

земени заедно за да формираат 4 до 7-член 

заситен моноцикличен хетероциклил кој што 

содржи најмалку еден хетероатом селектиран 

од N, O или S; 

R10 и R11 секој независно претставува 

водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -NR14R15, C1-

6алкил заменет со -C(=O)-NR14R15, халоC1-

6алкил, хидроксиC1-6алкил, 

хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил 

може незадолжително да биде заменет со една 

или две хидроксил групи, R6, C1-6алкил 

заменет со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C1-6алкил, -

C(=O)-хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-халоC1-

6алкил,-C(=O)-хидроксихалоC1-6алкил, C1-

6алкил заменет со -Si(CH3)3, -S(=O)2-C1-

6алкил, -S(=O)2-халоC1-6алкил, -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-C1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-халоC1-

6алкил, C1-6алкил заменет со -S(=O)2-

NR14R15, C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-

C1-6алкил, C1-6алкил заменет со -NH-S(=O)2-

халоC1-6алкил, C1-6алкил заменет со 

карбоксил, или C1-6алкил заменет со-NH-

S(=O)2-NR14R15; 

R12 претставува водород или C1-4алкил 

незадолжително заменет со C1-4алкокси; 

R13 претставува C3-8циклолкил или заситен 4 

до 6-член моноцикличен хетероциклил кој што 

содржи најмалку еден хетероатом селектиран 

од N, O или S, каде што споменатиот C3-

8циклолкил или моноцикличен хетероциклил е 

незадолжително заменет со 2 или 3 
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супституенти секој независно селектиран од 

халоген, хидроксил, C1-6алкил, халоC1-6алкил, 

=O, цијано, - C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, 

или -NR14R15; 

R14 и R15 секој независно претставува 

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

незадолжително заменет со супституент 

селектиран од хидроксил, C1-4алкокси, амино 

или моно-или ди(C1-4алкил)амино; 

R16 претставува хидроксил, халоген, цијано, 

C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или-

C(=O)NR14R15; 

R18 претставува водород, C1-6 алкил, C3-8 

циклолкил, C1-4алкил заменет со C3-8 

циклолкил; 

R19 претставува водород; C1-6 алкил; C3-8 

циклолкил; C1-6алкил заменет со -O-R20;-

(CH2)r-CN; 

-(CH2)rCONR20R21; -(CH2)r1-NR20R21; -(CH2)r-

NR20COR21 ; -(CH2)r1-NR20-(CH2)s-SO2-R21; -

(CH2)r1-NHSO2- 

NR20R21 ; -(CH2)r1-NR20CO2R21 ; -(CH2)r-

SO2NR20R21; фенил незадолжително заменет 

со 2 , 3, 4 или 5 супституенти секој независно 

селектиран од халоген, C1-4алкил, C1-

4алкилокси, цијано или амино; 5- или 6- член 

ароматичен моноцикличен хетероцикл кој што 

содржи најмалку еден хетероатом селектиран 

од N, O или S, при што споменатиот хетероцикл 

е незадолжително заменет со 2 , 3 или 4 

супституенти секој независно селектиран од 

халоген, C1-4алкил, C1-4алкилокси, цијано или 

амино; каде што споменатиот C1-6 алкил и C3-8 

циклолкил, може да биде незадолжително 

заменет со една или повеќе R20 групи 

R20 и R21 независно претставува водород, C1-

6 алкил, хидроксиC1-6алкил, -(CH2)n-O-C1-

6алкил, или кога се закачени за азотен атом 

R20 и R21 може да бидат земени заедно за да 

формираат со азотниот атом за кој што тие се 

закачени моноцикличен заситен 4, 5 или 6-член 

прстен кој што незадолжително содржи еден 

дополнителен хетероатом селектиран од O, S 

или N; 

R22 и R23 независно претставуваат водород, 

C1-6 алкил, или хидроксиC1-6алкил; 

m независно претставува цел број еднаков на 0, 

1 или 2; 

n независно претставува цел број еднаков на 0, 

2, 3 или 4; 

s независно претставува цел број еднаков на 0, 

2, 3 или 4; 

r независно претставува цел број еднаков на 2, 

3, или 4; 

r1 независно претставува цел број еднаков на 

2, 3 или 4; 

под услов ако кога R3a и R3b се земени заедно 

за да формираат =O, n=0, Y претставува -E-D, и 

E претставува врска, тогаш D не претставува 

незаменет фенил; 

негов  N-оксид, негова фармацевтски 

прифатлива или негов солват. 

има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 413/14, C 07D 401/14, C 07D 405/14, 

A 61K 31/40A 61K 31/416, A 61P 37/00  

(11)  10182   (13) Т1 

(21)  2019/974   (22) 15/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201461944189P  25/02/2014  US; 

201462022916P  10/07/2014  US and 

201462046783P  05/09/2014  US 

(96)  25/02/2015 EP15755617.6 

(97)  06/11/2019 EP3110418 

(73)  Achillion Pharmaceuticals, Inc. 300 

George Street New Haven, CT 0651US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WANG, Qiuping; HASHIMOTO, Akihiro; 

PAIS, Godwin; CHEN, Dawei; WANG, Xiangzhu; 

DESHPANDE, Milind; GADHACHANDA, Venkat, 
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Rao; AGARWAL, Atul; WILES, Jason, Allan and 

PHADKE, Avinash, S. 

(54)  АРИЛ, ХЕТЕРОАРИЛ, И 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА ПОРЕМЕТУВАЊА 

ПОСРЕДУВАНИ ОД КОМПЛЕМЕНТ 

(57)  1  Соединение со Формула 

 

и негови фармацевтски прифатливи соли, каде 

што: 

RR1’, R2, R2’, R3, и R3’ се независно избрани 

од водород, халоген, хидроксил, нитро, цијано, 

амино, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-

C6алкинил, C1-C6алкокси, C2-C6алкинил, C2-

C6алканоил, C1-C6тиоалкил, хидроксиC1-

C6алкил, аминоC1-C6алкил, -C0-

C4алкилNR9R10, -C(O)OR9, -OC(O)R9, -

NR9C(O)R10, -C(O)NR9R10, -OC(O)NR9R10, -

NR9C(O)OR10, C1-C2халоалкил, и C1-

C2халоалкокси, каде што R9 и R10 се 

независно избрани при секоја појава од 

водород, C1-C6алкил, (C3-C7циклоалкил)C0-

C4алкил, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), и -O-

C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил); 

или R1 и R2 може да бидат земени заедно за 

да формираат 3- член карбоцикличен прстен, 

или 4- до 6-член карбоцикличен или арил 

прстен или 4- до 6-член хетероцикличен или 

хетероарил прстен кој што содржи 1 или 2 

хетероатоми независно избрани од N, O, или S; 

или R2 и R3 формираат 3- до 6-член 

карбоцикличен или арил прстен или 3- до 6-

член хетероцикличен или хетероарил прстен; 

или R1 и R1’, или R2 и R2’, или R3 и R3’ 

формираат 3- до 6-член карбоцикличен спиро 

прстен; 

или R1 и R1’, или R3 и R3’ формираат 3- до 6-

член хетероцикличен спиро прстен кој што 

содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани 

од N, O, или S; или R2 и R2’ формираат 3- до 6-

член хетероцикличен спиро прстен, 

од кои секој прстен е незаменет или заменет со 

1 или повеќе супституенти независно избрани 

од халоген, хидроксил, цијано, -COOH, C1-

C4алкил, C2-C4алкенил, C2-C4алкинил, C1-

C4алкокси, C2-C4алканоил, хидроксиC1-

C4алкил, (моно- и ди-C1-C4алкиламино)C0-

C4алкил, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), -

OC0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), C1-

C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; 

или R1 и R1’, R2 и R2’, или R3 и R3’ формираат 

карбонил група; 

или R1 и R2 или R2 и R3 формираат јаглерод-

јаглерод двојна врска; 

R5 и R6 се независно селектирани од -CHO, -

C(O)NH2, -C(O)NH(CH3), C2-C6алканоил, 

водород, хидроксил, халоген, цијано, нитро, -

COOH, -SO2NH2, винил, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C1-C6алкокси, -C0-C4алкил(C3-

C7циклоалкил), -C(O)C0-C4алкил(C3-

C7циклоалкил),-P(O)(OR9)2, -OC(O)R9, -

C(O)OR9, -C(O)N(CH2CH2R9)(R10), -

NR9C(O)R10, фенил, или 5- до 6-член 

хетероарил; и каде што секој R5 и R6 кој што не 

е водород, хидроксил, цијано, и -COOH е 

незаменет или незадолжително заменет; 

R8 и R8’ се независно избрани од водород, 

халоген, хидроксил, C1-C6алкил, -C0-

C4алкил(C3-C7циклоалкил), C1-C6алкокси, и 

(C1-C4алкиламино)C0-C2алкил; или R8 и R8’ се 

земени заедно за да формираат оксо група; или 

R8 и R8’ може да бидат земени заедно со 

јаглеродот со кој што се врзани за да 

формираат 3-член карбоцикличен прстен; 

X11 е N или CR11; 

X12 е N или CR12; 

X13 е N или CR13; 
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X14 е N или CR14, и каде што не повеќе од два 

од X1X12, X13, и X14 се N; 

еден од R12 и R13 е H, а другиот од R12 и R13 

е R32, каде што најмалку еден од R12 и R13 е 

присутен и е избран од R32; 

R32 е селектиран од арил; заситен или 

незаситен 5-6 член хетероцикл кој што има 2, 

или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, 

и S, каде што хетероциклот е врзан преку 

јаглероден атом во хетероцикличниот прстен за 

јаглероден атом во R12 или R13 позиција; и 5-6 

член хетероарил кој што има 2, или 3 

хетероатоми независно избрани од N, O, и S, 

каде што арил, хетероцикл, или хетероарил 

прстенот може да биде незадолжително 

заменет; 

R11 и R14 се независно избрани при секоја 

појава од водород, халоген, хидроксил, нитро, 

цијано, -O(PO)(OR9)2, -(PO)(OR9)2, C1-

C6алкил, C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, C2-

C6алканоил, C1-C6алкокси, C1-C6тиоалкил, -

C0-C4алкил(моно- и ди-C1-C6алкиламино), -C0-

C4алкил(C3-C7циклоалкил), -C0-C4алкокси(C3-

C7циклоалкил), C1-C2халоалкил, и C1-

C2халоалкокси; 

R21 и R22 се независно избрани при секоја 

појава од водород, хидроксил, цијано, амино, 

C1-C6алкил, C1-C6халоалкил, C1-C6алкокси, 

(C3-C7циклоалкил)C0-C4алкил, (фенил)C0-

C4алкил, -C1-C4алкилOC(O)OC1-C6алкил, -C1-

C4алкилOC(O)C1-C6алкил, -C1-

C4алкилC(O)OC1-C6алкил, (4- до 7-член 

хетероциклоалкил)C0-C4алкил кој што има 2, 

или 3 хетероатоми независно избрани од N, O, 

и S, и (5- или 6- член незаситен или ароматичен 

хетероцикл)C0-C4алкил кој што има 2, или 3 

хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и 

секој R21 и R22 може да биде незадолжително 

заменет; 

R23 е независно избран при секој појава од C1-

C6алкил, C1-C6халоалкил, (арил)C0-C4алкил, 

(C3-C7циклоалкил)C0-C4алкил, (фенил)C0-

C4алкил, (4- до 7-член хетероциклоалкил)C0-

C4алкил кој што има 2, или 3 хетероатоми 

независно избрани од N, O, и S, и (5- или 6- 

член незаситен или ароматичен хетероцикл)C0-

C4алкил кој што има 2, или 3 хетероатоми 

независно избрани од N, O, и S, и секој R23 

може да биде незадолжително заменет; 

R24 и R25 се земени заедно со азотот за кој 

што тие се закачени за да формираат 4- до 7-

член моноциклична хетероциклоалкил група, 

или 6- до 10- член бициклична хетероцикличен 

група која што има фузионирани, спиро, или 

премостени прстени, и секој R24 и R25 може да 

биде незадолжително заменет; 

L е избран од формулите 

 

или е врска, каде што R17 е водород, C1-

C6алкил, или -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), и 

R18 и R18’ се независно избрани од водород, 

халоген, хидроксиметил, и метил; и m е 0, 2, 

или 3; 

B емоноцикличен или бицикличен карбоциклик; 

моноциклична или бициклична карбоциклик-

окси група; моноциклична, бициклична, или 

трициклична хетероциклична група која што 

има 2, 3, или 4 хетероатоми независно 

селектирани од N, O, и S и од 4 до 7 прстенести 

атоми по прстен; C2-C6алкенил; C2-C6алкинил; 

-(C0-C4алкил)(арил); -(C0-

C4алкил)(хетероарил); или -(C0-

C4алкил)(бифенил) секој од кој B е незаменет 

или заменет со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од R33 и R34, и 0 или 1 

супституенти избрани од R35 и R36; 

R33 е независно избран од халоген, хидроксил, 

-COOH, цијано, C1-C6алкил, C2-C6алканоил, 

C1-C6алкокси, -C0-C4алкилNR9R10, -SO2R9, 

C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; 

R34 е независно избран од нитро, C2-

C6алкенил, C2-C6алкинил, C1-C6тиоалкил, -

JC3-C7циклоалкил, -B(OH)2, -JC(O)NR9R23,-

JOSO2OR2-C(O)(CH2)1-4S(O)R2-O(CH2)1-
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4S(O)NR21R22, -JOP(O)(OR21)(OR22), -

JP(O)(OR21)(OR22), -JOP(O)(OR21)R22, -

JP(O)(OR21)R22, -JOP(O)R21R22, -

JP(O)R21R22, -JSP(O)(OR21)(OR22), -

JSP(O)(OR21)(R22), -JSP(O)(R21)(R22), -

JNR9P(O)(NHR21)(NHR22), -

JNR9P(O)(OR21)(NHR22), -

JNR9P(O)(OR21)(OR22), -JC(S)R2-

JNR21SO2R22, -JNR9S(O)NR10R22, -

JNR9SO2NR10R22, -JSO2NR9COR22, -

JSO2NR9CONR21R22, -JNR21SO2R22, -

JC(O)NR21SO2R22, -JC(NH2)NR22, -

JC(NH2)NR9S(O)2R22, -JOC(O)NR21R22, -

JNR21C(O)OR22, -JNR21OC(O)R22, -(CH2)1-

4C(O)NR21R22, -JC(O)R24R25, -JNR9C(O)R2-

JC(O)R2-JNR9C(O)NR10R22, -CCR2-(CH2)1-

4OC(O)R2и -JC(O)OR23; секој од кои R34 може 

да биде незаменет или заменет со еден или 

повеќе супституенти независно избрани од 

халоген, хидроксил, нитро, цијано, амино, оксо, 

-B(OH)2, -Si(CH3)3, -COOH, -CONH2, -

P(O)(OH)2, C1-C6алкил, -C0-C4алкил(C3-

C7циклоалкил), C1-C6алкокси, -C0-

C2алкил(моно- и ди-C1-C4алкиламино), C1-

C6алкилестер, C1-C4алкиламино, C1-

C4хидроксилалкил, C1-C2халоалкил, и C1-

C2халоалкокси; 

R35 е независно избран од нафтил, 

нафтилокси, инданил, (4- до 7-член 

хетероциклоалкил)C0-C4алкил кој што содржи 1 

или 2 хетероатоми избрани од N, O, и S, и 

бицикличен хетероцикл кој што содржи 2, или 3 

хетероатоми независно избрани од N, O, и S, и 

кој што содржи 4- до 7- прстенести атоми во 

секој прстен; од кои секој R35 е незаменет или 

заменет со еден или повеќе супституенти 

независно избрани од халоген, хидроксил, 

нитро, цијано, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C2-

C6алканоил, C1-C6алкокси, (моно- и ди-C1-

C6алкиламино)C0-C4алкил, C1-C6алкилестер, -

C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), -SO2R9, C1-

C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; и 

R36 е независно избран од тетразолил, 

(фенил)C0-C2алкил, (фенил)C1-C2алкокси, 

фенокси, и 5- или 6-член хетероарил кој што 

содржи 2, или 3 хетероатоми независно 

избрани од N, O, B, и S, од кои секој R36 е 

незаменет или заменет со еден или повеќе 

супституенти независно избрани од халоген, 

хидроксил, нитро, цијано, C1-C6алкил, C2-

C6алкенил, C2-C6алканоил, C1-C6алкокси, 

(моно- и ди-C1-C6алкиламино)C0-C4алкил, C1-

C6алкилестер, -C0-C4алкил(C3-C7циклоалкил), 

-SO2R9, -OSi(CH3)2C(CH3)3, -Si(CH3)2C(CH3)3, 

C1-C2халоалкил, и C1-C2халоалкокси; и 

J е независно селектиран при секоја појава од 

ковалентна врска, C1-C4алкилен, -OC1-

C4алкилен, C2-C4алкенилен, и C2-

C4алкинилен; 

каде што, освен ако не е поинаку 

специфицирано, секоја група која што е 

незадолжително заменета со еден или повеќе 

од следните: халоген; цијано; хидроксил; нитро; 

азидо; алканоил; карбоксамид; алкил, 

циклоалкил, алкенил, алкинил, алкокси, 

арилокси како што е фенокси; алкилтио 

вклучително оние кои што имаат една или 

повеќе тиоетер врски; алкилсулфмил; 

алкилсулфонил групи вклучително оние кои 

што имаат една или повеќе сулфонил врски; 

аминоалкил групи вклучително групи кои што 

имаат еден или повеќе N атоми; арил; 

арилалкил кој што има 1 до 3 одвоени или 

фузионирани прстени и од 6 до околу 14 или 18 

прстенести јаглеродни атоми; арилалкокси кој 

што има 1 до 3 одвоени или фузионирани 

прстени; или заситена, незаситена, или 

ароматична хетероциклична група која што има 

1 до 3 одвоени или фузионирани прстени  со 

еден или повеќе N, O или S атоми; амино, -

CHO, -COOH, -CONH2, C1-C6алкилестер, 

(моно- и ди-C1-C6алкиламино)C0-C2алкил, C1-

C2халоалкил, хидроксиC1-C6алкил, естер, 

карбамат, уреа, сулфонамид, -C1-

C6алкил(хетероцикло), C1-

C6алкил(хетероарил), -C1-C6алки(C3-
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C7циклоалкил), -O-C1-C6алки(C3-

C7циклоалкил), B(OH)2, фосфат, фосфонат и 

C1-C2халоалкокси. 

има уште 24 патентни барања 

 

(51)  G 06T 15/20  

(11)  10115   (13) Т1 

(21)  2019/979   (22) 18/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  20150000145  26/01/2015  FR 

(96)  26/01/2016 EP16305070.1 

(97)  25/09/2019 EP3048791 

(73)  THALES LAS FRANCE SAS 2 avenue Gay 

Lussac 78990 Elancourt, FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  CHOPIN, Philippe; PASQUEREAU, Hervé 

and LEJEUNE, Sébastien 

(54)  МЕТОД ЗА ПРИКАЗ НА НАЈМАЛКУ ЕДЕН 

ПРОЗОРЕЦ ОД ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА 

СЦЕНА, КОМЈУТЕРСКА ПРОГРАМА 

ПОВРЗАНА СО ТОА И СИСТЕМ ЗА ДИСПЛЕЈ 

(57)  1  Метод за прикажување на најмалку еден 

прозорец (18) од тродимензионална сцена, 

сцената вклучува најмалку еден објект (16) кој 

може да се изведе од страна на корисникот (6), 

методот се изведува преку компјутер и ги 

содржи следниве чекори: 

 - детектирање (115)  на селекцијата од 

најмалку еден објект (16) од страна на   

 корисникот (6); 

 - одредување (125) на позицијата на 

првата предетерминирана точка, релативно 

 фиксирана за корисникот (6), во 

предетерминирана референтна рамка; 

 - дисплеј (100) на сцената, за секој 

избран објект (116), од соодветниот прозорец 

(18),  прозорецот (18) има ориентација 

дефинирана од правецот на векторот нормален 

на  прозорецот (18), насоката варира како 

функција од позицијата на предетермираната 

 точка вдолж најмалку една оска од 

референтната рамка, 

секој објект (16) е елемент од сцената која во 

позадината (14) може релативно да се движи, 

позадината (14) е дел од сцената која е 

фиксирана за време поврзано за референтната 

точка поврзана со сцената, методот е назначен 

со тоа што секој прозорец (18) е поврзан со 

соодветна референтна точка, насоката на 

векторот нормален на секој прозорец (18) е 

определна од вредноста на трите Ојлерови 

агли формирани помеѓу оските на 

референтната точка на прозорецот и оските од 

референтната рамка, дисплејот на секој 

прозорец (18) има алокација за најмалку еден 

Ојлеров агол од прозорецот (18) со вредност 

која е функција од положбата на првата 

предетерминирана точка вдолж најмалку една 

оска од референтната рамка,                                                                                                                                        

прозорецот има предна страна (21), вредноста 

на најмалку еден Ојлеров агол од прозорецот 

(18) е таква да векторот нормален на 

прозорецот (18) е насочен кон точка од правата 

линија која поминува низ предетерминираната 

точка, предната страна (21) е ориентирана кон 

првата предетерминирана точка, правата 

линија која поминува низ првата 

предетерминирана точка е паралелна со 

предетерминираната вертикална насока, 

ориентацијата на секој прозорец (18) зависи 

исклучиво од позицијата на корисникот (6) во 

хоризонталната рамнина од референтната 

точка на екранот. 

има уште 9 патентни барања 
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 (51)  A 61K 36/9068, A 61P 35/00  

(11)  10119   (13) Т1 

(21)  2019/980   (22) 18/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  102012219219  22/10/2012  DE 

(96)  24/07/2013 EP13740296.2 

(97)  11/09/2019 EP2908836 

(73)  BRIU GmbH Limburger Strasse 50 61462 

Königstein, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ROSE,Uwe-Bernd 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА 

ШТО СОДРЖИ КУРКУМА 

(57)  1  Фармацевтска формулација, што се 

карактеризира со тоа што таа содржи куркумин 

и/или дериват од куркумин, алкохол, киселина, 

и растворувач и максимум 12% според 

тежината вода, каде што дериватот од куркумин 

е селектиран од групата која што се состои од 

деметоксикуркумин, бисдеметоксикуркумин и 

EF-24. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  B 26F 1/40, B 26F 1/02  

(11)  10117   (13) Т1 

(21)  2019/981   (22) 18/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201514604421  23/01/2015  US 

(96)  13/01/2016 EP16703866.0 

(97)  21/08/2019 EP3247541 
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(73)  United States Gypsum Company 550 West 

Adams Street Chicago, IL 60661-3676, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LEHANE, James J. and GULBRANDSEN, 

Peder John 

(54)  Склоп за дупчење на ѕидни плочи со 

чаури за издвојување 

(57)  1  Склоп (10) за дупчење за правење на 

чисти дупки во табла 18) на ѕидна плоча која 

има барем една површина со површински 

хартиен слој, склоп (10) за дупчење кој 

вклучува рамка кој има долен склоп (14) 

конфигуриран да ја подржи таблата (18) на 

ѕидната плоча, плочата (42) на горниот склоп 

(16) на рамката која е во взаемен однос со 

најмалку една површина на таблата (18) на 

ѕидната плоча и најмалку една дупчалка (84); 

Каде што склопот (10) за дупчење е назначен: 

 

најмалку со една чаура (45) за издвојување 

поврзана со плоча (42), при што наведената 

најмалку една чаура (46) за издвојување 

вклучува дупка (68) и ивица (52) за пробивање; 

 

најмалку со еднa дупчалка (84) конфигуриран 

да се поместува низ дупката (68) во најмалку 

една чаура (46) за издвојување, 

 

каде што во работење, плочата (42) се 

поместува спрема најмалку една површина на 

таблата (18) на ѕидната плоча така што 

ивицата  (52) за пробивање на најмалку една 

чаура (46) за издвојување го допира 

површинскиот хартиен слој и барем делумно го 

сече површинскиот хартиен слој пред најмалку 

една дупчалка (84) да се движи низ таблата 

(18) на ѕидната плоча да формира најмалку 

една чиста дупка во табла (18) на ѕидната 

плоча. 

има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 02F 1/36, C 02F 1/68, C 02F 11/14, C 02F 

11/00, C 02F 103/06  

(11)  10116   (13) Т1 

(21)  2019/982   (22) 18/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  20090425  03/08/2009  HR 

(96)  12/07/2010 EP10749901.4 

(97)  21/08/2019 EP2504286 

(73)  ECOGLOBAL SERVICES Limited 

Craigmuir Chambers P.O.Box 71 Road 

Town,Tortola,VG 1110,BVI, VG 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SPANOVIC,Milli 

(54)  Процес на обработка на концентрирани 

раствори кои потекнуваат од процедни води 

на депонии 

(57)  1  Процес на обработка на концентрирани 

раствори кои потекнуваат од процедени 

отпадни води од комунален и индустриски 

отпад, кој содржи чекори на  

додавање на калциум оксид и претходно 

употребен солидификат врз концентрираниот 

раствор притоа добивајќи солидификат; 

повторно воведување во процесот на дел (8) од 

добиениот солидификат; и земање на 

преостанатиот дел (9) од добиениот 

солидификат со лифт (L) во уред (N) за сушење 

и ладење и за испарување на водата која се 

содржи во преостанатиот дел (9) додека се 

суши истиот (9), притоа  создавајќи неутрален и 

стабилен  солидификат (11) како краен продукт. 
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(51)  B 03B 9/06, C 04B 18/30, B 09B 3/00  

(11)  10122   (13) Т1 

(21)  2019/983   (22) 19/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)   

(96)  17/07/2015 EP15767567.9 

(97)  04/09/2019 EP3326728 

(73)  IBIRCOM S.A. Luís Alberto de Herrera, 

1248, oficina 240, Montevideo, UY 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  GARÍN ROTONDARO, Iñaki José and 

GNÄDINGER, Oscar Miguel 

(54)  МЕТОДA И АПАРАТ ЗА 

ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА КОМУНАЛНИОТ 

ЦВРСТ ОРГАНСКИ И НЕОРГАНСКИ ОТПАД 

ВО АГРЕГАТИ  

(57)  1  Метода за трансформирање цврст 

урбан отпад во агрегати, што содржи:  

- фаза на селекција и подготовка на остаток од 

цврст отпад, добивајќи малтер назначено со 

тоа, што истата содржи:  

- фазата на снабдување од апарат (100) за 

трансформирање органски и неоргански цврст 

урбан отпад во агрегати, наведениот апарат 

содржи машина за пресување и реактор, каде 

што машината за пресување содржи цилиндар 

за пресување (103) низ кој клип (104) циркулира 

во внатрешноста на шуплина за пресување 

(106) која дефинира оска на пресување; крајот 

на шуплината за пресување е херметички 

поврзан за реакторот (112); надолжното 

вратило на реакторот содржи ротирачко 

вратило (116) во кое се наредени неколку 

сечила (108); помеѓу крајот на сечилата и ѕидот 

или куполата на реакторот има размак, што се 

нарекува како граничен слој на реакторот; 

ротирачкото вратило на реакторот и сечилата 

заеднички се нарекуваат ротор,  

- фаза на компресија при што малтерот се 

компресира преку клипот на машината за 

пресување кој се движи напред додека не дојде 

во контакт со сечилата на реакторот, кој го 

одбива малтерот, задвижувајќи го кон 

внатрешноста на комората за пресување, и го 

спречува да се движи напред со резултантното 

зголемување на притисок  

- фаза на обработка при што:  

[а] кога клипот се движи напред, истиот додатно 

го компримира малтерот и го принудува да го 

пробие граничиниот слој на реакторот, 

формирајќи периметарски филм,  

[б] вратилото на реакторот влегува во 

резонанца, при што растот на потенцијална 

енергија преку вратилото на роторот се 

ослободува како емисија на колона од ударни 

бранови, подложувајќи го малтерот што е во 

внатрешноста на шуплината за пресување на 

интензивно мешање, и исто така подложувајќи 

го малтерот кој е во граничиниот слој на врвови 

на притисок произведени преку вибрацијата на 

вратилото на роторот,  

[ц] откако ќе заврши појавата на резонанца, 

притисокот на клипот на машината за 

пресување се намалува, малтерот се 

декомпресира, и компресијата на малтерот на 

роторот се повторува се додека не влезе во 

резонанца уште еднаш и има нова емисија на 

ударни бранови, и  

[д] циклусите на резонанца и декомпресија се 

повторуваат додека температурата на 

малтерот не достигне 85ºC до 98ºC, по можност 

92°C, и  

- фаза на испуштање. 

има уште 32 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/54, C 07K 16/24, A 61K 39/395  

(11)  10125   (13) Т1 

(21)  2019/984   (22) 19/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201361762406P  08/02/2013  US 

(96)  07/02/2014 EP14708950.2 

(97)  28/08/2019 EP2953969 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35,4056 Basel 

, CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  HUBER, Thomas; DI PADOVA, Franco, E. 

and RONDEAU, Jean-Michel, Rene 

(54)  АНТИ-IL-17A АНТИТЕЛА И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕ АВТОИМУНИ И 

ИНФЛАМАТОРНИ НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Изолирано, терапевтско човечко 

антитело или антиген-врзувачки дел од истото, 

што содржи променлив регион на тежок ланец 

(VH) според СЕК ИД БР: 12 и променлив регион 

на лесен ланец (VL) според СЕК ИД БР: 43,  

и назначено со тоа, што наведеното антитело 

или антиген-врзувачки дел од истото 

специфично се врзува за хомодимерен IL-17A и 

хетеродимерен IL-17AF, но специфично не се 

врзува за хомодимерен IL-17F. 

има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 07D 405/10, C 07D 401/10, C 07D 217/24, 

C 07D 471/04, A 61K 31/4375, A 61K 31/472, A 

61K 31/4725, A 61P 9/00, A 61P 37/00, A 61P 

29/00, A 61P 25/00, A 61P 35/00  

(11)  10126   (13) Т1 

(21)  2019/985   (22) 19/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  20120005752  08/08/2012  EP 

(96)  12/07/2013 EP13737146.4 

(97)  13/11/2019 EP2882714 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250  64293 Darmstadt, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DORSCH, Dieter and BUCHSTALLER, Hans-

Peter 

(54)  (АЗА-)ИЗОКИНОЛИНОН ДЕРИВАТИ 

(57)  1  Соединенија избрани од групата  

Бр. Име 

"A3" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)-фенил]-

2H-изокинолин-1-он 

"A5" 6-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-

етил)-фенил]-2H-изокинолин-1-он 

"A6" 7-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-

етил)-фенил]-2H-изокинолин-1-он 

"A7" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)-фенил]-

7-метил-2H-изокинолин-1-он 

"A8" 3-(4-хидроксиметил-фенил)-2H-

изокинолин-1-он 

"A16" 7-флуоро-3-{4-[1-(2-хидрокси-етокси)-1-

метил-етил]-фенил}-2H-изокинолин-1-он 

"A20" 3-[4-(1-амино-1-метил-етил)фенил]-7-

флуоро-2H-изокинолин-1-он 

"A23" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-

2H-2,6-нафтиридин-1-он 

"A24" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-

2H-2,7-нафтиридин-1-он 

"A25" 7-хлоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-

етил)фенил]-2H-изокинолин-1-он 

"A26" 3-[4-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]-5-

mетокси-2H-изокинолин-1-он 

"A27" 8-флуоро-3-[4-(1 -хидрокси-1-метил-
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етил)фенил]-2H-изокинолин-1-он 

"A28" 5-флуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-

етил)фенил]-2H-изокинолин-1-он 

"A33" 5,7-дифлуоро-3-[4-(1-хидрокси-1-метил-

етил)-фенил]-2H-изокинолин-1-он 

и фармацевтски прифатливи солвати, соли, 

таутомери и нивни стереоизомери, вклучувајќи 

нивни смеси во сите односи.  

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07D 417/06, C 07D 285/12, C 07D 

271/113, C 07D 237/20, C 07D 417/14, A 61K 

31/433, A 61K 31/50A 61K 31/4245, A 61P 37/00, 

A 61P 35/00, A 61P 25/24, A 61P 25/18, A 61P 

25/16, A 61P 25/28  

(11)  10128   (13) Т1 

(21)  2019/986   (22) 20/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201161562266P  21/11/2011  US; 

201261665370P  28/06/2012  US and 

201261727195P  16/11/2012  US 

(96)  19/11/2012 EP12850989.0 

(97)  18/09/2019 EP2782570 

(73)  Calithera Biosciences Inc. 341 Oyster 

Point Boulevard Suite 100 South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LI, Jim; CHEN, lijing; GOYAL, Bindu; LAIDIG, 

Guy; STANTON, Timothy, Friend and SJOGREN, 

Eric, Brian 

(54)  ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ГЛУТАМИНАЗА  

(57)  1  Соединение со формула I или негова 

фармацевтски прифатлива сол за употреба при 

третирање на канцер или на имунолошко или 

невролошко заболување, каде што формула (I) 

е: 

 

каде што: 

L претставува CH2CH2; 

еден X претставува S, а другиот X претставува 

CH=CH, каде што секој водороден атом од CH 

единицата може да биде заменет со (C1-

6)алкил; 

Y, независно при секоја појава, претставува H 

или CH2O(CO)R7; 

R7, независно при секоја појава, претставува H 

или заменет или незаменет (C1-6)алкил, (C1-

6)алкокси, амино(C1-6)алкил, (C1-

6)алкиламино(C1-6)алкил, 3-10 член 

хетероциклил (C1-6)алкил, или 3-10 член 

хетероциклил(C1-6)алкокси; 

Z претставува R3(CO); 

R1 и R2 секој независно претставува H; 

R3, независно при секоја појава, претставува: 

 

(a) заменет или незаменет 5-7 член арил(C1-

6)алкил, (C3-8)циклоалкил, хетероциклоалкил, 

или 5-7 член хетероарил(C1-6)алкил; или 

(б) C(R8)(R9)(R10); 

 

R8 претставува заменет или незаменет 5-7 

член арил, 5-7 член арил(C1-6)алкил, 5-7 член 

хетероарил, или 5-7 член хетероарил(C1-

6)алкил; 

R9 претставува H; и 

R10 претставува хидроксил, хидрокси(C1-

6)алкил, (C1-6)алкокси, или (C1-6)алкокси(C1-

6)алкил; каде што, онаму каде што е 

индицирано, (C1-C6)алкил, хидрокси(C1-

C6)алкил, амино(C1-C6)алкил, (C1-

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

(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, 5-7 член арил, 5-7 

член арил(C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил, 3-

10 член хетероциклил, 3-10 член 

хетероциклил(C1-C6)алкил, 3-10 член 

хетероциклил(C1-C6)алкокси, 5-7 член 
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хетероарил, или 5-7 член хетероарил(C1-

C6)алкил е незадолжително заменет со еден 

или повеќе супституенти селектирани од 

халоген, хидроксил, карбоксил, (C1-

C6)алкоксикарбонил, формил, ацил, тиоестер, 

тиоацетат, 

тиоформат, (C1-C6)алкоксил, фосфорил, 

фосфат, фосфонат, фосфинат, амино, амидо, 

амидин, имин, цијано, нитро, азидо, 

сулфхидрил, (C1-C6)алкилтио, сулфат, 

сулфонат, сулфамоил, сулфонамидо, 

сулфонил, 3-10 член хетероциклил, (C5-

C7)арил(C1-C6)алкил, (C5-C7)арил, и 5-7 член 

хетероарил. 

има уште 24 патентни барања 

 

 

 (51)  F 01N 1/16, F 01N 9/00, F 01N 3/00  

(11)  10132   (13) Т1 

(21)  2019/987   (22) 20/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  15002654  10/09/2015  EP 

(96)  10/08/2016 EP16750823.3 

(97)  25/09/2019 EP3347579 

(73)  Akrapovic d.d. Malo Hudo 8a 1295 Ivancna 

Gorica, SI 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  AKRAPOVIC, Igor; KLEMENC, Jaka; SEDEJ, 

Gasper and VIPAVEC, Simon 

(54)  СИСТЕМ ЗА ИЗДУВНИ ГАСОВИ ЗА 

АВТОМОБИЛСКИ МОТОР  

СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ  

 

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

автомобилски мотор со внатрешно согорување 

(3), како што е V мотор или боксер мотор, кој 

што се состои од: 

лева гранка за издувни гасови (5) која што може 

да се поврзе со левата група на цилиндри (35) 

на автомобилскиот мотор со внатрешно 
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согорување (3) и 

десна гранка за издувни гасови (7) која што 

може да се поврзе со десната група на 

цилиндри (37) на автомобилскиот мотор со 

внатрешно согорување (3), 

при што секоја гранка за издувни гасови (5, 7) 

има структура на гранка која што е оформена 

од 

 

- влез на гранка (571) за прием на издувен гас 

кој што е исфрлен од групата на ци-линдри за 

која што гранката за издувни гасови (5, 7) може 

да се поврзе; и 

- најмалку еден испуст за издувни гасови (53, 

73) кој што е отворен кон атмосферата, и 

- цевка за поврзување (55, 75) која што се 

протега помеѓу влезот на гранката и испустот за 

издувни гасови (53, 73), вклучително еден 

влезен отвор (55i, 75i) за прием на издувните 

гасови од влезот на гранката (557) и еден 

излезен отвор (55о, 75о) за префрлување на 

издувните гасови кон отворот за издувни гасови  

53, 73); 

 

што се карактеризира со тоа што 

левата цевка за поврзување (55) и десната 

цевка за поврзување (75) се здружени за да се 

постигне спој на цевки (9) така што цевките за 

поврзување формираат еден  заеднички отвор 

за поврзување (91) за префрлување на 

издувните гасови помеѓу гранките (5, 7); 

и со тоа што системот за издувни гасови (1) има 

најмалку еден вентилски член (93, 93b, 95, 97) 

за отворање и/или затворање на заедничкиот 

отвор за поврзување (91); 

и со тоа што системот за издувни гасови (1) има 

вентилски уред (13, 52, 72) за делумно и / или 

целосно инхибирање на патеката на проток на 

издувните гасови во левата гранка за издувни 

гасови (5) и / или во десната гранка за издувни 

гасови (7) во соодветниот гранковен отвор за 

издувни гасови помеѓу влезниот отвор (5i, 75i) и 

најмалку еден излезен отвор (55о, 75о), и 

контролна единица (11) прилагодена така да го 

контролира вентилскиот член (93, 93b, 95, 97), 

како и вентилскиот уред (13, 52, 72) според 

најмалку едно од следните подесувања: 

 

a. заедничкиот отвор за поврзување (91) 

затворен, а отворот на десната и левата гранка 

за издувни гасови отво¬рен; и / или 

б. заедничкиот отвор за поврзување (91) 

отворен, а отворот на десната и левата гранка 

за издувни гасови отворен;  

 

и со тоа што контролната единица (11) е 

прилагодена така да го контролира вентилскиот 

член (93, 93b, 95, 97), како и вентилскиот уред 

(13) според најмалку едно од следните 

подесувања: 

 

в. заедничкиот отвор за поврзување (91) 

отворен, а десниот и / или отворот на гранката 

за издувни гасови делумно затворен и / или 

г. заедничкиот отвор за поврзување (91) 

отворен и еден отвор на гранката за издувни 

гасови отворен, а другиот отвор на гранката за 

издувни гасови целосно затворен. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/577, C 07K 16/18, A 61K 39/395, 

A 61P 25/28  

(11)  10134   (13) Т1 

(21)  2019/988   (22) 20/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  20100373026P  12/08/2010  US 

(96)  09/08/2011 EP18150424.2 

(97)  13/11/2019 EP3339323 

(73)  ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate 

Center,  Indianapolis, IN 46285, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Demattos, Ronald Bradley; Lu, Jirong and 

Tang, Ying 

(54)  АНТИ-N3PGLU АМИЛОИД БЕТА ПЕПТИД 

АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Анти-N3pGlu Aβ антитело коешто 

содржи лесна низа на варијабилен регион 

(LCVR) и тешка низа на варијабилен регион 

(HCVR), кадешто LCDRI е 

KSX1X2SLLYSRX3KTYLN (SEQ ID NO: 51), 

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

VQGTHYPFT (SEQ ID NO: 5) и HCDRI е 

GYX5FTX6YYIN (SEQ ID NO: 53), HCDR2 е 

WINPGS- GNTKYNEKFKG (SEQ ID NO: 8), и 

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

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

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

или V, за употреба во заштитата од 

Алцхајмерова болест.  

има уште 2 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/68, C 07K 16/28, C 07K 16/34  

(11)  10159   (13) Т1 

(21)  2019/989   (22) 21/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201405775  31/03/2014  GB and 201417614  

06/10/2014  GB 

(96)  31/03/2015 EP15713749.8 

(97)  21/08/2019 EP3126391 

(73)  Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske 

Universitet; University Hospital of North 

Norway and Norinnova Technology Transfer 

AS 

PO Box 6050, Langnes, N-9037 Tromsø  

, NO; PO Box 100, Langnes, 9038 Tromsø  

, NO and P.O. Box 6413, Tromsø Science Park, 

9294 Tromsø, NO 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  MICHAELSEN, Terje; IHLE, Øistein; STUGE, 

Tor Brynjar; HUSEBEKK, Anne; TILLER, Heidi; 

EKSTEEN, Mariana and SKOGEN, Bjørn Ragnar 

(54)  АНТИТЕЛА ПРОТИВ HPA-1A 

(57)  1  Изолирано антитело кое што е способно 

да се врзува за алоантигенот HPA-1а и кое што 

значително не се врзува за алоантигенот HPA-

1b и кое што содржи најмалку еден варијабилен 

регион со тежок синџир кој што содржи три CDR 

и најмалку еден варијабилен регион со лесен 

синџир кој што содржи три CDR, каде што 

споменатиот варијабилен регион со лесен 

синџир содржи:  

 

(а) варијабилен лесен (VL) CDR1 кој што ја има 

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 8,  

(б) VL CDR2 кој што ја има аминокиселинската 

низа НИЗА ИД БР: 9, и  

(в) VL CDR3 кој што ја има аминокиселинската 

низа НИЗА ИД БР: 10; и каде што споменатиот 

варијабилен регион со тежок синџир содржи:  

(г) варијабилен тежок (VH) CDR1 кој што ја има 

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 5,  

(д) VH CDR2 кој што ја има аминокиселинската 

низа НИЗА ИД БР: 6, и  

(ѓ) VH CDR3 кој што ја има аминокиселинската 

низа НИЗА ИД БР: 7.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 12N 9/22, A 61K 38/46  

(11)  10135   (13) Т1 

(21)  2019/990   (22) 21/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201361898370P  31/10/2013  US; 

201361898384P  31/10/2013  US and 

201361898393P  31/10/2013  US 

(96)  31/10/2014 EPA14802986.1 

(97)  25/09/2019 EP3063275 

(73)  Resolve Therapeutics, LLC 454 North 34th 

Street, Seattle, WA 98103-8602, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  POSADA, James, Arthur and GABEL, Chris 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ НУКЛЕАЗА-АЛБУМИН 

ФУЗИИ И МЕТОДИ 

(57)  1  Полипептид што содржи прв домен на 

нуклеаза, втор домен на нуклеаза, и албумин, 

или варијанта на албумин што има повеќе од 

80% идентичност на секвенцата на амино 

киселина на човечки серумски албумин 

наведена во СЕК ИД БР: или фрагмент од 

албумин што содржи барем домен III на 

албумин или домен III на албумин и 

дополнителен домен селектиран од групата 

составена од домен I, домен II, и домен III, 

назначено со тоа, што првиот и/или вториот 

домен на нуклеаза е оперативно поврзан за 

албуминот, или негова варијанта или фрагмент, 

опционално преку поврзувач, каде што првиот 

домен на нуклеаза е РНКза и вториот домен на 

нуклеаза е човечка ДНКза1 што ги содржи 

супституциите на амино киселините E13R, 

N74K, A114F, и T205K, нумерирањето на амино 

киселината кои се однесуваат на СЕК ИД БР: 

66. 

има уште 17 патентни барања 
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 (51)  C 07D 291/06, A 23L 27/30  

(11)  10136   (13) Т1 

(21)  2019/991   (22) 21/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201662397540P  21/09/2016  US 

(96)  14/09/2017 EP17772249.3 

(97)  30/10/2019 EP3317260 

(73)  Celanese International Corporation 222 

W.Las Colinas Blvd.,Suite 900N Irving,TX 

75039, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MOLLENKOPF,Christoph; GROER, Peter 

and YADAV, Arvind 

(54)  АЦЕСУЛФАМ КАЛИУМОВИ СОСТАВИ И 

ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Процес за произведување на готов 

ацесулфам калиумов состав, процесот се 

состои од чекорите на: 

(а) остварување на контакт меѓу растворувач и 

агенс за циклизација за да се формира состав 

на агенс за циклизација; 

(б) реагирање на ацетоацетамидна сол со 

агенсот за циклизација во составот на агенсот 

за циклизација за да формира цикличен сулфур 

триоксид адукт; и 

(в) формирање на готовиот ацесулфам калиум 

состав од ацесулфам калиумовиот адукт кој се 

состои од не-хлориниран ацесулфам калиум и 

помалку од 35 wppm 5-хлоро-ацесулфам 

калиум; 

 



 

 

87 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

каде што времето на контакт од почетокот на 

чекор (а) до почетокот на чекор (б) е помалку од 

15 минути. 

 има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 33/04, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61P 

1/10  

(11)  10137   (13) Т1 

(21)  2019/992   (22) 21/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201361798759P  15/03/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14722461.2 

(97)  16/10/2019 EP2968174 

(73)  Braintree Laboratories, Inc. 60 Columbian 

Street West Braintree, MA 02184, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. 

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

Скопје 

(72)  DENNETT, Edmund V. Jr. and WELLS, David 

S. 

(54)  ОРАЛНА ФАРМАЦЕВТСКА 

КОМПОЗИЦИЈА НА СУЛФАТНИ СОЛИ  ВО 

ОБЛИК НА ТАБЛЕТИ НА ДВОЈНО 

ПРИМЕНУВАЊЕ И ПОСТАПКИ НА НИВНА 

УПОТРЕБА  

(57)  1   Орална фармацевтска композиција во 

облик на таблета која содржи натриумсулфат, 

при што наведената композиција може да се 

дава со директно голтање и со дезинтеграција 

во вода пред голтање, и при што најмалку 95 

mas.% на натриумсулфат  во композиција 

опфаќа честички на натриумсулфат со 

големина од 150 µm дo 1000 µm.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/574  

(11)  10138   (13) Т1 

(21)  2019/994   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201361911863P  04/12/2013  US 

(96)  04/12/2014 EP14867768.5 

(97)  04/09/2019 EP3076949 

(73)  Board of Regents, The University of  

Texas System 210 West 7th Street  Austin, 

Texas 7870US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  KALLURI, Raghu and MELO, Sonia 

(54)  МЕТОД ЗА ИЗОЛИРАЊЕ НА ЕГЗОЗОМИ 

ДОБИЕНИ ОД КЛЕТКА НА КАНЦЕР  

(57)  1  Метод за изолирање на егзозоми 

добиени од келтка на канцер, кој што се состои 

од: 

(а) изолирање на фракција од егзозоми од 

телесна течност добиена од пациент болен од 

канцер; и 

(б) изолирање на егзозомите од фракцијата од 

егзозоми врз основа на површинска експресија 

на глипикан со што се изолираат егзозомите 

добиени од клетка со канцер. 

има уште 7 патентни барања 
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 (51)  F 24F 12/00  

(11)  10139   (13) Т1 

(21)  2019/995   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  13001248  12/03/2013  EP 

(96)  11/03/2014 EP14721959.6 

(97)  28/08/2019 EP2971990 

(73)  Zehnder Group International AG 

Moortalstrasse 1 5722 Gränichen, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WILLERING, Peter and BOXUM, Erik 

(54)  КОМПАКТНА ВЕНТИЛАЦИСКА ЕДИНИЦА 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ТОПЛИНА 

(57)  1  Единица за вентилација (1) за 

снабдување со воздух, пожелно надворешен 

воздух (свеж воздух), до стан или делови од 

него и за отстранување на повратен воздух, 

пожелно издувен воздух (користен воздух), од 

споменатион стан или делови од него, при што 

споменатата единица за вентилација содржи: 

 

излез за снабдување со воздух (SAO) за 

воспоставување на комуникација на протокот 

на снабдување со воздух со споменатиот стан; 

влез за повратен воздух (RAI) за 

воспоставување на комуникација на протокот 

на повратниот воздух со споменатиот стан; 

излез за издувен воздух (ЕАО) за 

воспоставување на комуникација на протокот 

на издувен воздух со атмосферата; 

влез за надворешен воздух (OAI) за 

воспоставување на комуникација на протокот 

на надворешен воздух со атмосферата; 

разменувач на топлина (HEX) кој што има први 

премини за проток на воздух и втори премини 

за проток на воздух за пренесување на 

топлинска енергија од повратниот воздух (RA) 

кој што влегува во споменатите први премини 

за проток на воздух и издувен воздух (ЕА) кој 

што ги напушта споменатите први премини за 

проток на воздух од една страна, во 

надворешниот воздух (ОА) кој што влегува во 

споменатите втори премини и воздух за 

снабдување (SA), кој што ги напушта 

споменатите втори премини за проток на воздух 

од друга страна; 

прв вентилатор (V1) на прва локација во 
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рамките на единицата за вентилација (1), за 

транспорт на воздух преку прва патека за 

проток на воздух (AFP1) која започнува на 

споменатиот влез за повратниот воздух (RAI), 

минува низ споменатите први премини за 

проток на воздух во разменувачот на топлина 

(HEX) и завршува во споменатиот излез за 

издувниот воздух (EAO); 

втор вентилатор (V2) на втора локација во 

рамките на единицата за вентилација (1), за 

транспорт на воздух низ втора патека на проток 

на воздух која што започнува во споменатиот 

влез за надворешен воздух (OAI), минува низ 

споменатите втори премини за проток на воздух 

во разменувачот на топлина (HEX ) и завршува 

во споменатиот излез за снабдување со воздух 

(SAO), 

каде што споменатата прва патека на проток на 

воздух (AFP1) и споменатата втора патека на 

проток на воздух (AFP2) имаат внатрешни 

канали за проток на воздух кои што имаат 

правоаголни попречни пресеци, што се 

карактеризира со тоа што 

 

a) и двата споменатиот прв вентилатор (V1) и 

споменатиот втор вентилатор (V2) се наоѓаат 

зад разменувачот на топлина (HEX) во нивните 

соодветни патеки на проток на воздух 

(AFPAFP2); 

б) попречниот пресек на проток на воздух на 

споменатиот влез за повратниот воздух (RAI) и 

попречниот пресек на проток на воздух на 

споменатиот влез за надворешен воздух (OAI) 

се поголеми од попречниот пресек на проток на 

воздух на споменатиот излез за снабдување со 

воздух (SAO) и попречниот пресек на проток на 

воздух на споменатиот излез за издувен воздух 

(ЕАО); и 

в) најмалку еден поголем дел од целата 

должина на секој од внатрешните канали за 

проток на воздух на единицата за вентилација 

(1) е, во суштина, со правоаголен попречен 

пресек на проток. 

има уште 10 патентни барања 
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(51)  C 07D 417/14, C 07D 417/04, C 07D 401/12, 

C 07D 215/58, C 07D 417/12, A 61K 31/47, A 61K 

31/4436, A 61K 31/4427, A 61K 31/428, A 61P 

35/00  

(11)  10140   (13) Т1 

(21)  2019/996   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  156741P  02/03/2009  US 

(96)  02/03/2010 EP10749239.9 

(97)  18/09/2019 EP2403499 

(73)  StemSynergy Therapeutics,Inc. 

1951 NW 7th Avenue,Suite 300 Miami, FL 

33136, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ORTON,Darren 

(54)  МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА УПОТРЕБА 

ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР И 

НАМАЛУВАЊЕ НА ЕФЕКТИТЕ 

ПОСРЕДУВАНИ ОД WNT КАЈ КЛЕТКА 

(57)  1  Соединение, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, кое што ја има следнава 

формула: 

 

каде што, 

L1 е -NH-C(O)- или -C(O)-NH-; 

R2 е водород, халоген, -CN, -CF3, заменет или 

незаменет алкил, заменет или незаменет 

хетероалкил, заменет или незаменет 

циклоалкил, заменет или незаменет 

хетероциклоалкил, заменет или незаменет 

арил, или заменет или незаменет хетероарил; 

R4 е независно халоген, -CN, -CF3, -NR4A-

C(O)R4B, -NR4A-C(O)-OR4B, -C(O)NR4AR4B, -

NR4AS(O)2R4B, -S(O)2N(R4A)(R4B), -SR4A, -

S(O)R4B, -S(O)2R4B, -NR4AR4B, -OR4A, -

C(O)R4B, заменет или незаменет алкил, 

заменет или незаменет хетероалкил, заменет 

или незаменет циклоалкил, заменет или 

незаменет хетероциклоалкил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил; 

R5 е водород, халоген, -CN, -CF3, -NR5A-

C(O)R5B, -NR5A-C(O)-OR5B, -C(O)NR5AR5B, -

NR5AS(O)2R5B, -S(O)2N(R5A)(R5B), -SR5A, -

S(O)R5B, -S(O)2R5B, -NR5AR5B, -OR5A, -

C(O)R5B, заменет или незаменет алкил, 

заменет или незаменет хетероалкил, заменет 

или незаменет циклоалкил, заменет или 

незаменет хетероциклоалкил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил; каде што R2 е незадолжително 

споен заедно со R5 за да формира заменет или 

незаменет хетероциклоалкил, или заменет или 

незаменет хетероарил; 

R6 е независно халоген, -CN, -CF3, -NR6A-

C(O)R6B, -NR6A-C(O)-OR6B, -C(O)NR6AR6B, -

NR6AS(O)2R6B, -S(O)2N(R6A)(R6B), -SR6A, -

S(O)R6B, -S(O)2R6B, -NR6AR6B, -OR6A, -

C(O)R6B, заменет или незаменет алкил, 

заменет или незаменет хетероалкил, заменет 

или незаменет циклоалкил, заменет или 

незаменет хетероциклоалкил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил; 

R7 е водород, халоген, -CN, -CF3, -NR7A-

C(O)R7B, -NR7A-C(O)-OR7B, -C(O)NR7AR7B, -

NR7AS(O)2R7B, -S(O)2N(R7A)(R7B), -SR7A, -

S(O)R7B, -S(O)2R7B, -NR7AR7B, -OR7A, -

C(O)R7B, заменет или незаменет алкил, 

заменет или незаменет хетероалкил, заменет 

или незаменет циклоалкил, заменет или 

незаменет хетероциклоалкил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил; 

R8 е водород, халоген, CN, -NR8A-C(O)R8B, -

NR8A-C(O)-OR8B, -C(O)NR8AR8B, -
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NR8AS(O)2R8B, -S(O)2N(R8A)(R8B), -SR8A, -

S(O)R8B, -S(O)2R8B, -NR8AR8B, -OR8A, -

C(O)R8B, заменет или незаменеталкил, 

заменет или незаменет хетероалкил, заменет 

или незаменет циклоалкил, заменет или 

незаменет хетероциклоалкил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил, каде што R7 и R8 се 

незадолжително споени заедно за да 

формираат заменет или незаменет циклоалкил, 

заменет или незаменет хетероциклоалкил, 

заменет или незаменет арил, или заменет или 

незаменет хетероарил; 

R4A, R4B, R5A, R5B, R6A, R6B, R7A, R7B, R8A 

и R8B се независно водород, заменет или 

незаменет алкил, заменет или незаменет 

хетероалкил, незаменет циклоалкил, заменет 

или незаменет хетероциклоалкил, заменет или 

незаменет арил, или заменет или незаменет 

хетероарил; 

z е цел број од 0 до 4; и 

w е цел број од 0 до 4; 

 

под услов дека соединението не е 

 

 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

има уште 18 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07D 413/04, A 61K 31/4425, A 61K 

31/4439, A 61P 25/16  

(11)  10141   (13) Т1 

(21)  2019/997   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201121413  13/12/2011  GB; 201201758  

01/02/2012  GB; 201161570141P  13/12/2011  

US; 201261593625P  01/02/2012  US and 

201261718589P  25/10/2012  US 

(96)  12/12/2012 EP12806720.4 

(97)  25/09/2019 EP2791134 

(73)  BIAL - PORTELA & Cª, S.A. Á Av. Da 

Siderurgia Nacional P-4745-457 São Mamede 

do Coronado, PT 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LEARMONTH, David Alexander; KISS, 

Laszlo Erno; RUSSO, Domenico; WAHNON, Jorge 

Bruno Reis; ESZENYI, Tibor; ZIMMERMANN, 

Axel; SCHLUMMER, Bjoern; KREIS, Michael and 

REITER, Klaus 

(54)  ХЕМИСКО СОЕДИНЕНИЕ КОРИСНО 

КАКО ПОСРЕДНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ИНХИБИТОР НА КАТЕХОЛ-О-

МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА  

(57)  1  Фармацевтски состав во единечна дозна 

форма за орална примена кој што содржи 

соединение со следната  формула (II) 

 

во микронизирана кристална форма на 

микрочестички  во фармацевтски прифатлив 

носител каде што D10 (EDC) не е помал од 4 

µm, D50 (EDC) е 10-45 µm и D95 (EDC) не е 

повеќе од 70 µm. 

има уште 5 патентни барања 
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 (51)  A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 31/138, 

A 61K 31/66A 61P 37/00, A 61P 37/06  

(11)  10166   (13) Т1 

(21)  2019/998   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  139672P  22/12/2008  US; 218530P  

19/06/2009  US and 246715P  29/09/2009  US 

(96)  21/12/2009 EP18179301.9 

(97)  20/11/2019 EP3409274 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  Schmouder, Robert; Dumortier, Thomas; 

David, Olivier and Looby, Michael 

(54)  РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА АГОНИСТ НА 

S1P РЕЦЕПТОР 

(57)  1  Употреба на модулатор или агонист на  

S1P рецептор во производство на лек за 

третирање на автоимунолошко заболување 

селектирано од списокот кој што се состои од 

мултиплекс склероза, полимиозитис, лупус 

нефритис, ревматоиден артритис, 

воспалително заболување на цревата и 

псоријаза, каде што, пред да се започне да се 

дава модулаторот или агонистот на S1P 

рецепторот  во стандардната дневна 

терапевтска доза, при што споменатиот 

модулатор или агонист на S1P рецепторот  се 

дава во дневна доза која што е пониска од 

стандардната дневна терапевтска доза за 

време на почетниот период на третирање, каде 

што почетниот период на третирање е 7 дена, и 

каде што дневната доза за време на почетниот 

период на третирање е до 10 пати помала од 

стандардната дневна доза. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07D 403/04, C 07D 209/88, 

A 61K 31/403, A 61P 29/00, A 61P 37/00  

(11)  10146   (13) Т1 

(21)  2019/999   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  201462068234P  24/10/2014  US 

(96)  23/10/2015 EP15790408.7 

(97)  23/10/2019 EP3209651 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  MACOR, John E.; AHMAD, Saleem; TINO, 

Joseph A.; BATT, Douglas G.; WATTERSON, 

Scott Hunter; LIU, Qingjie; NAIR, Satheesh 

Kesavan and MAISHAL, Tarun Kumar 

(54)  Деривати на карбазол 

(57)  1  Соединение со Формула (I) 

              

или негова сол, каде што:  

двете испрекинати линии претставуваат или 

две единечни или две двојни врски; и R1b и R2b 

се присутни само ако споменатите две 

испрекинати линии се две единечни врски; 

Q е:  

(i)  
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(ii)  

  

(iii)  

 

                 

или 

(iv)  

 

 

                        

R1a е:  

(i) H, -CN, -CF3, -CH3, -CR8aR8bOH, -

CR8aR8bCR8aR8bOH, -CH(OH)CH2OH, -NHR9, 

-C(O)NR10aR10b, -C(O)(морфолинил), -

C(O)(пиперазинил), или -C(O)(метил 

пиперазинил); или 

(ii)  

  

R1b, кога е присутен, е H или -CH3, под услов 

ако R1a е H тогаш R1b е исто така H; 

R2a е H, F, или Cl, под услов ако R1a е 

различен од H тогаш R2a е H; 

R2b, кога е присутен, е ист како и R2a; 

R3 е H, F, или Cl; 

R4 е H, F, Cl, или -CH3; 

R5a е H, F, Cl, -OCH3, или -OCF3; 

R5b е H, F, Cl, -OCH3, или -OCF3; 

R6a е H, -CH3 или циклопропил; 

R6c е H, -CH3 или циклопропил; 

R7a е -C(O)CH=CH(R11), -C(O)C≡CR12, или -

S(O)2CH=CH2; 

R7b е -C(O)CH=CH2; 

R7c е -C(O)CH=CH2 или -C(O)C≡CR12; 

R7d е -CN, -C(O)CH=CH2, или -C(O)C≡CR13; 

R7e е -CH=CH2 или -C≡CR13; 

R7f е пиролидинил супституиран со R7c, -

CH=CHC(O)(морфолинил), или -

CH=CHC(O)(пиролидинил); 

R8a е H или -CH3; 

R8b е H или -CH3; 

R9 е C1-4 алкил; 

R10a и R10b се независно H или -CH3; 

R11 е H или -CH3; 

R12 е H, C1-4 алкил, или циклопропил; и 

R13 е H, C1-4 алкил, или циклопропил; 

под услов да:  

(a) ако Q е 
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и R7d е -CN или -C(O)CH=CH2, тогаш R3 е H; и 

(b) ако испрекинатите линии претставуваат две 

единечни врски, тогаш:  

(i) Q не е  

  

(ii) R1ако е присутен, е H; и 

(iii) соединението со Формула (I) не е: 

              

има уште 17 патентни барања 

 

 

 (51)  C 23C 2/20, C 23C 2/00  

(11)  10147   (13) Т1 

(21)  2019/1000   (22) 25/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  102015216721  01/09/2015  DE 

(96)  01/08/2016 EP16748105.0 

(97)  02/10/2019 EP3344792 

(73)  Fontaine Engineering und Maschinen 

GmbH 

Industriestraße 28 40764 Langenfeld, DE 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  FONTAINE, Dominique and FONTAINE, 

Pascal 

(54)  УРЕД ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛНА 

ЛЕНТА 

(57)  1  Уред (100) за обработка на метална 

лента (200) со течен материјал за обложување 

(310) при напуштање на резервоарот за 

обложување (300), при што уредот го 
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сочинуваат: 

 уред за одувување (110) поставен над 

резервоарот за обложување, кој има отвор 

(112) за испуштање на воздухот за одувување 

на вишокот на течен материјал за обложување 

(310) од површината на металната лента (200) 

откако ќе помине низ резервоарот за 

обложување; 

 уредот за електромагнетна 

стабилизација (140) поставен над уредот за 

одувување (110) кој служи за стабилизација на 

металната лента (200) по напуштањето на 

резервоарот за обложување и уредот за 

одувување, при што уредот за стабилизација 

(140) е поставен над уредот за одувување 

(110), така што растојанието (г) помеѓу линијата 

на дејство на максималната сила (F) на уредот 

за стабилизација на металната лента (200) и 

отворот за исшуштање на воздух (112) е помеѓу 

100 и 1200 mm; и 

хоризонтална вкрстена глава (130) поставена 

помеѓу две вертикални странични подлоги 

(150), при што уредот за одувување (110) е 

поставен со суспензија под вкрстената глава 

(130); 

каде 

уред за стабилизација (140) е прикачен на 

вкрстената глава (130) - независно од уредот за 

одувување - така што е поставен помеѓу 

главата на крстосницата (130) и уредот за 

одувување. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  E 04B 5/32, E 04C 5/065, E 04C 5/20, E 04C 

5/06  

(11)  10177   (13) Т1 

(21)  2019/1006   (22) 26/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP15405004  16/01/2015  -- 

(96)  14/01/2016 EP16700593.3 

(97)  28/08/2019 EP3245346 

(73)  Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH 

Eupener Str.35 32051 Herford, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  MIEDZIK,Georg and MEIER,Hugo 

(54)  БЕТОНСКА ОБВИВКА 

(57)  1  Бетонска обвивка, којашто содржи 

најмалку еден модул (1а) кој опфаќа ред (2) од 

мноштво модифицирани тела за преместување 

(100) кои се распоредени во хоризонтална 

надолжна насока (L), кои се вклопени во 

решетка изработена од најмалку две одделни 

решетки (10, 20) кои работат во надолжна 

насока (L), каде што секоја од решетките (10, 

20) содржи барем прва и втора надолжна лента 

(112 или 222), распоредени на растојание 

паралелно едни на други и се движат во 

надолжната насока (L), а мноштво напречни 

шипки (13, 23) се наредени на растојание едни 

од други, кои се соодветно поврзани со 

надолжните шипки (112 или 222), каде што 

најмалку едно од телата за преместување (100) 

за секоја решетка (10, 20) содржи соодветно 

најмалку еден прв уред за задржување (311 или 

321) и најмалку една секунда за задржување 

(412 или 422) од неговата надворешна страна, 

односно уредите за задржување се формираат 

и уредуваат во однос еден на друг на таков 

начин што и двата соодветни погони (10, 20) се 

барем меѓусебно и заробенично обезбедени 

помеѓу првиот и вториот уред за задржување со 

сместување на првата надолжна лента (11 или 

21) во првиот уред за задржување (311 или 321) 

и сместување на втората надолжна лента (12 

или 22) во вториот уред за задржување (412 

или 422) и со тоа ги држат сите тела за 

преместување (100) 

се карактеризира со тоа 

мрежната површина на решетките (10, 20) е 

ориентирана попречно или е наклонетa во 

однос на хоризонталата, при што секоја 

решетка (10, 20) содржи мноштво на попречни 

шипки (13,23) кои се ориентирани попречно или 

се наклонети во однос на хоризонталата, кои се 

соодветно поврзани со надолжните шипки (112 

или 222). 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07D 213/73, C 07D 401/10, C 07D 333/58, 

C 07D 333/28, C 07D 307/80, C 07D 213/12, C 

07D 213/36, C 07D 213/38, C 07D 213/6C 07D 

213/65, C 07D 413/04, C 07D 213/84, C 07D 

215/14, C 07D 217/16, C 07D 239/26, C 07D 

241/12, A 61K 31/505, A 61K 31/47, A 61K 31/44, 

A 61K 31/38A 61K 31/343  

(11)  10178   (13) Т1 

(21)  2019/1015   (22) 28/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201261724337P  09/11/2012  US 

(96)  08/11/2013 EP13802757.8 

(97)  25/09/2019 EP2917181 

(73)  MMV MEDICINES FOR MALARIA 

VENTURE 20, Route de Pré-Bois, ICC 

1215 Geneva, CH 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  HEFFERNAN,Gavin,David; JACOBUS, 

David, Penman; SAIONZ, Kurt, William; 

SCHIEHSER, Guy, Alan ; SHIEH, Hing-Ming  and 

ZHAO, Wenyi 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

  

кадешто: 

R1 е пиридил, пиримидинил или пиразинил, 

прицврстен преку јаглероден атом на 

хетероарил прстен, опционално супституиран 

со 2, или 3R5, или 

кадешто R1 е тиофенил, хинолинил, 

изохинолинил, бензофураннил, бензотиофенил 

или 

пиразолил секој опционално е супституиран со 

2 или 3R5; 

A и D се CH, а B е CR2; 

секој R2 е независно C1-10 алкил, C1-10 

халоалкил, хало, цијано, или -SO2C1-6 алкил; 

R3 и R3a се независно водород, или C1-10 
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алкил; 

R4 и R4a се независно водород, C1-10 алкил, 

C1-10 халоалкил, C3-10 циклоалкил, C1-10 

алкил C3-10 циклоалкил или C1-10 алкил 

NR7R7a, при што R7 и R7a се независно H или 

C1-10 алкил, или 

R4 и R4a заедно со азотот преку кој тие се 

прикачени, формираат пипердинил, 

пиперазинил, пиролидинил или морфолинил 

прстен, при што азотниот атом на прстенот 

пиперазинил е опционално издржан со R6; 

секој R5 е независно хало, цијано, хидрокси, 

C1-10 алкил, C1-10 халоалкил, C1-10 алкокси, 

C1-10 халоалкокси, C3-10 циклоалкил, амино, 

C1-10 алкиламино, C1-10 циклоалкиамино, 

пироолидинил, C1- 10 алкилсулфонил, 

сулфамоил, 

C1-10 алкилсулфамоил или C1-10 

диалкилсулфамоил; и 

R6 е C1-10 алкил, или ацетил; 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

енантиомер или диастереоизомер; 

при што поимот хетероарил се однесува на 

моно-, ди-, три- или друг мултицикличен 

ароматичен прстен систем кој има од 3 до 50 

јаглеродни атоми и кој вклучува барем еден 

хетероатомски мембер на прстен, секој 

хетероатомски прстен мембер независно да е 

суфур, кислород или азот и кој е прикачен на 

остатокот од молекулот преку јаглероден атом. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  E 04B 5/32, E 04C 5/065, E 04C 5/20, E 04C 

5/06  

(11)  10179   (13) Т1 

(21)  2019/1019   (22) 29/11/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)   

(96)  16/01/2015 EP15405004,1 

(97)  04/09/2019 EP3045605 

(73)  Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH 

Eupener Str.35 32051 Herford, DE 

(74)  МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ  

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(72)  MIEDZIK,Georg and MEIER,Hugo 

(54)  МОДУЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

(57)  1  Модул (1а) за производство на бетонски 

делови, кој опфаќа ред (2) од мноштво 

модифицирани тела за преместување (100) кои 

се распоредени во хоризонтална надолжна 

насока (L), кои се вклопени во решетка 

изработена од најмалку две одделни решетки 

(10, 20) кои работат во надолжна насока (L), 

каде што секоја од решетките (10, 20) содржи 

барем прва и втора надолжна лента (112 или 

222), распоредени на растојание паралелно 

едни на други и се движат во надолжната 

насока (L), а мноштво напречни шипки (13, 23) 

се наредени на растојание едни од други, кои 

се соодветно поврзани со надолжните шипки 

(112 или 222), каде што најмалку едно од 

телата за преместување (100) за секоја 

решетка (10, 20) содржи соодветно најмалку 

еден прв уред за задржување (311 или 321) и 

најмалку една секунда за задржување (412 или 

422) од неговата надворешна страна, односно 

уредите за задржување се формираат и 

уредуваат во однос еден на друг на таков начин 

што и двата соодветни погони (10, 20) се барем 

меѓусебно и заробенично обезбедени помеѓу 

првиот и вториот уред за задржување со 

сместување на првата надолжна лента (11 или 

21) во првиот уред за задржување (311 или 321) 

и сместување на втората надолжна лента (12 

или 22) во вториот уред за задржување (412 

или 422) и со тоа ги држат сите тела за 

преместување (100) 

при што соодветните први и втори уреди за 

задржување кои соработуваат едни со други се 

формираат комплементарни едни на други и се 

распоредени во однос на едни со други на 

таков начин што решетката (10, 20) која се држи 

зацврстена во целост на телата на 
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дислоцирање на соработка на првиот и вториот 

уред за задржување, при што решетката (10, 

20) наредена меѓу најмалку еден и втор уред за 

задржување е поставена со воведување на 

соодветната прва и втора надолжна лента (112 

или 222) под привремена флексибилна 

деформација на надолжна лента (112 или 222) 

и / или со помош на првиот или вториот уред за 

задржување што се формира на жлеб за 

заклучување или вдлабнатина за заклучување, 

се карактеризира со тоа што најмалку едно 

телото на раселување е формирано како 

затворено шупливо тело. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 231/50, C 07D 487/04, C 07D 231/40, 

C 07D 231/44, C 07D 498/04, C 07D 413/12, C 

07D 417/12, A 61K 31/4155, A 61P 9/00  

(11)  10180   (13) Т1 

(21)  2019/1023   (22) 02/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201562156424P  04/05/2015  US 

(96)  03/05/2016 EPA16720116.9 

(97)  02/10/2019 EP3292105 

(73)  Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скпје 

(72)  BRODDEFALK, Johan, Olof; EMTENÄS, 

Hans, Fredrik; GRANBERG, Kenneth, Lars; 

LEMURELL, Malin, Anita; PETTERSEN, Daniel, 

Tor; PLOWRIGHT, Alleyn, Thomas and 

ULANDER, Lars, Johan, Andreas 

(54)  ПИРАЗОЛ ДЕРИВАТИ КОРИСНИ КАКО 

ИНХИБИТОРИ НА 5-ЛИПОКСИГЕНАЗА 

АКТИВИРАЧКИ ПРОТЕИН (FLAP) 

(57)  1  Соединение со формулата (IV):  

              

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 
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X1 е CH или CCH3; 

R2 е -H или -F; 

R4 е -H или -CH3; и 

R8 е -H или CH3. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 48/00  

(11)  10181   (13) Т1 

(21)  2019/1024   (22) 02/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US201361847851P  18/07/2013  US 

(96)  17/07/2014 EPA18167083.7 

(97)  04/09/2019 EP3369435 

(73)  The Regents of the University of Colorado, 

A Body Corporate and Xalud Therapeutics, Inc. 

1800 Grant Street, 8th Floor, Denver, CO 80203 

, US and 2120 University Avenue, Suite 532, 

Berkeley, CA 94704, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  CHAVEZ, Raymond, A.; WATKINS, Linda, R. 

and LANDRY, Robert 

(54)  СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН НА 

ВОСПАЛИТЕЛНА БОЛЕСТ НА ЗГЛОБОВИТЕ 

(57)  1  Состав што содржи конструкција од 

експресија на бактериски плазмид IL-10, 

назначено со тоа, што конструкцијата од 

експресијата на IL-10 содржи бактериски скелет 

и секвенца на нуклеинска киселина што кодира 

интерлеукин-10 за употреба во метода за 

третирање остеоартритис или ревматоиден 

артритис во субјект, наведената метода содржи 

инјектирање на составот во воспален зглоб на 

субјектот.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61K 47/12  

(11)  10145   (13) Т1 

(21)  2019/1025   (22) 02/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US20100334986P  14/05/2010  US 

(96)  11/05/2011 EP17158990.6 

(97)  27/11/2019 EP3195880 

(73)  Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, California 91320-1789, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  OSSLUND, Timothy, D. 

(54)  ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИ-СКЛЕРОСТИН 

АНТИТЕЛО СО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА  

(57)  1  Стерилна течна формулација којашто 

има апсолутна вискозност од 10 cP или помалку 

содржи: (a) анти-склеростин имуноглобулин со 

концентрација од барем 70 mg/mL; (b) 

калциумова сол со концентрација во опсег од 5 

mM до 20 mM и (c) вкупна концентрација во 

опсег на ацетат од 10 mM до 90 mM, кадешто 

имуноглобулинот содржи аминокиселински 

секвенци на SEQ ID NO: 86 и SEQ ID NO: 84.  

има уште 16 патентни барања 

 

(51)  F 03B 13/12, F 03B 13/20, F 03B 13/26, F 

03B 17/06, F 03D 9/00  

(11)  10148   (13) Т1 

(21)  2019/1031   (22) 03/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  US20090266961P  04/12/2009  US 

(96)  03/12/2010 EP10835234.5 

(97)  09/10/2019 EP2507506 

(73)  Henry,Terry 4894 I-30 West Caddo Mills, 

TX 75135, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Henry,Terry   

(54)  ЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

ПОГОНУВАНА ОД ОКЕАНСКА СТРУЈА 

(57)  1  Уред за производство на енергија се 

состои од: 

многубројни модули (18) подредени во решетка 

за пловење на површината на тело од вода; 

топчести спојки (20) споени на секој од 

модулите (18) за соседните модули (18); 

хидраулични цилиндри (22) споени на секој од 

модулите (18) за соседните модули (18); 

мотор (48) споен на хидрауличните цилиндри 

(22), така што проток од хидрауличен флуид 

настанат со експанзија и компресија на 

цилиндрите (22) поради движењето на 

модулите (18) предизвикува ротационо 

движење во моторот (48); и 

генератори (50) споени за соодветните мотори 

(48) за да произведуваат струја од ротационото 

движење на моторите (48); 

карактеризиран со тоа што: 

топчестите спојки (20) се распоредени на секоја 

страна од поврзувањето на модул со соседен 

модул (18); и 

каде што соларни ќелии (28) се распоредени на 

модулите (18).   

има уште 11 патентни барања 
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 (51)  C 07D 291/08, C 07D 513/20, C 07D 515/04, 

C 07D 513/04, A 61K 31/407, A 61P 31/20  

(11)  10149   (13) Т1 

(21)  2019/1032   (22) 04/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP15175021  02/07/2015  --; EP15189903  

15/10/2015  --; EP15201332  18/12/2015  -- and 

EP16157726  26/02/2016  -- 

(96)  01/07/2016 EPA16733102.4 

(97)  11/09/2019 EP3317286 

(73)  Janssen Sciences Ireland Unlimited 

Company Barnahely, Ringaskiddy Co Cork 

, IE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; 

HU, Lili; VANDYCK, Koen; LAST, Stefaan, Julien; 

ROMBOUTS, Geert; VERSCHUEREN, Wim, 

Gaston; HACHÉ, Geerwin, Yvonne, Paul; 

VENDEVILLE, Sandrine, Marie, Helene; DEMIN, 

Samuël, Dominique; GROSSE, Sandrine, Céline 

and PIETERS, Serge, Maria, Aloysius 

(54)  ЦИКЛИЗИРАНИ 

СУЛФАМОИЛАРИЛАМИД ДЕРИВАТИ И 

НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО МЕДИКАМЕНТИ 

ЗА ТРЕТМАНОТ НА ХЕПАТИТИС Б 

(57)  1  Соединение со формулата (I-А) 

  

 или негова стереоизомерна или 

таутомерна форма, назначено со тоа, што  
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претставува моноцикличен 5 или 6 член арил 

што опционално содржи еден или два 

хетероатоми, таквиот арил опционално е 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од C1-C3алкил, C3-C4циклоалкил, -

CN и халоген; 

                          

претставува фенил или пиридил; 

X претставува -CR2R3-; 

Y претставува C1-C7алкандиил или C2-

C7алкандиил, секој опционално супституиран 

со еден или повеќе супституенти секој 

независно селектиран од групата составена од 

C1-C4алкил, флуоро, и -OH; 

Z претставува хетероатом или единечна врска; 

Ra, Rb, Rc и Rd се секој независно селектирани 

од групата составена од водород, халоген, -

CHF2, -CF2-метил, -CH2F, -CF3, -OCF3, -CN, 

C3-C4циклоалкил и -C1-C4алкил; 

R1 е водород или C1-C10алкил опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од -OH, флуоро, и оксо; 

R2 е селектиран од групата составена од 

водород; C1-C10алкил опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од-OH, флуоро, метокси, оксо, и -

C(=O)OC1-C4алкил; C1-C3алкил-R7; C2-

C4алкинил; 3-7 член заситен прстен 

опционално содржи еден или повеќе 

хетероатоми секој независно селектиран од 

групата составена од O, S и N; и моноцикличен 

арил што опционално содржи еден или два 

хетероатоми; каде што C1-C3алкил-R7, 3-7 

член заситениот прстен или моноцикличен 

арилот се секој опционално супституиран со 

еден или повеќе R8 супституенти; 

R3 е водород или C1-6алкил опционално 

супституиран со -OH; 

или R2 и R3 земени заедно со атомот на 

јаглерод на кој тие се и/3-7 член заситен прстен 

опционално содржи еден или повеќе 

хетероатоми секој независно селектиран од 

групата составена од O, S и N, и опционално е 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

секој независно селектиран од групата 

составена од -OH, флуоро, метокси, оксо, -

C(=O)OC1-C4алкил, бензил, и C1-C4алкил 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти секој независно селектиран од 

флуоро и/или -OH; 

R7 претставува моноцикличен арил што 

опционално содржи еден или два хетероатоми, 

и опционално е супституиран со еден или два 

супституенти секој независно селектиран од 

групата составена од хало и C1-3алкил; 3-7 

член заситен прстен опционално содржи еден 

или повеќе хетероатоми секој независно 

селектиран од групата составена од O, S и N; 

или -NR9R10; 

каде што R9 и R10 се секој независно 

селектирани од водород и C1-C3алкил 

опционално супституиран со еден или повеќе 

флуоро супституенти; 

секој R8 е независно селектиран од групата 

составена од -OH, флуоро, метокси, оксо, -

C(=O)OC1-C4алкил, C1-C4алкилоксиC1-

C4алкилокси, и C1-C4алкил опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

секој независно селектиран од флуоро и/или -

OH; 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

солват. 

има уште 21 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/04, C 07D 473/38, C 07D 487/04, 

C 07D 473/34, A 61K 31/52, A 61K 31/4162  

(11)  10150   (13) Т1 

(21)  2019/1033   (22) 04/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP20130197986  18/12/2013  -- 

(96)  17/12/2014 EP14823973.4 

(97)  11/09/2019 EP3083617 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 

26/A  43100 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BIAGETTI, Matteo; CAPELLI, Anna Maria; 

ACCETTA, Alessandro and CARZANIGA, Laura 

(54)  ИЗОХРОМНИ ДЕРИВАТИ КАКО 

ФОСФОИНОЗИТИД 3-КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I):  

  

кадешто: 

секој R, кога е присутен, е независно избран од 

групата составена од:   

- OR6; 

- SR6 

- S(O)q-R8  

- NR10R11 - халоген 

- (C1-C6) алкил; 

- (C1-C6) халоалкил; 

- (C3-C7) циклоалкил; 

- (C5-C7) циклоалкенил; 

- (C2-C6) алкенил; 

- (C2-C6) алкинил; 

- супституиран или несупституиран арил; и 

- супституиран или несупституиран хетероарил;  

R1 и R2 се комбинирани за да се формира оксо 

група (=O); 

R3 и R4, истиот или различен, во секоја појава 

се независно избрани од групата составена од:  

- H; 

- (C1-C6) алкил; и  

- (C1-C6) халоалкил;  

R5 е избран од групата составена од:  

- (C3-C7) циклоалкил; 

- арил (C1-C3) алкил; 

- (C5-C7) циклоалкенил; 

- супституиран или несупституиран (C3-C6) 

хетероциклоалкил - супституиран или 

несупституиран арил; и 

- супституиран или несупституиран хетероарил;  

R6, е избран од групата составена од:  

- H;  

- (C1-C6) алкил; 

- (C1-C6) халоалкил; 

- (C1-C6) хидроксиалкил; - (C1-C6) аминоалкил; 

- арил(C1-C6)алкил 

- (C1-C6) алканоил 

- арилкарбонил; и 

- арил (C2-C4) алканоил  

R8 е избран од групата составена од  

- (C1-C6) алкил; 

- (C1-C6) халоалкил; 

- (C1-C6) хидроксиалкил; 

- (C1-C6) аминоалкил; 

- супституиран или несупституиран арил; 

- супституиран или несупституиран хетероарил; 

и  

- NR12R13  

R10, R1R12 и R13, истиот или различен, се на 

секоја појава независно избрани од групата 

составена од H, (C1-C6) аминоалкил, (C1-C6) 

хидроксиалкил и (C1-C6) алкил, или земени 

заедно со азотниот атом кон којшто тие се 

сврзани, или R10 и R11 или R12 и R13 може да 

формира, 5 до 6 член хетероцикличен радикал, 

кадешто барем еден дополнителен прстенест 

јаглероден атом во споменатиот 

хетероцикличен радикал може да биде заменет 

со N, NH, S или O или може да носи -оксо 
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супституент група, и споменатиот 

хетероцикличен радикал може да биде 

дополнително опционално супституиран; Z, кога 

е присутен, е атом или група секој пат 

независно избран од NH, и NHC(O);  

m е 1; 

n е 1 или 2; 

p е нула или цел број во опсег од 1 до 3; 

q е 1 или 2; 

Cy е хетероарил избран од групата составена 

од  

7H-пурин-7-ил; 9H-пурин-9-ил; 9H-пурин-6-ил; 

1H-пиразоло- lo[3,4-d]пиримидин-1-ил; 1H-

пиразоло[3,4-d]пиримидин-4-ил; 2H-

пиразоло[3,4-d]пиримидин-2-ил; 2- , 4- , 5- или 

6-пиримидинил; и 2-пиразинил, пироло[2,3-

d]пиримидин-7-ил, пиразоло[1,5-a]пиримидин-3-

ил, пиридо[3,2-d]пиримидин-4-ил, пиридо[2,3-

d]пиримидин-8-ил-5-он, тиено[3,2-d]пиримидин-

4-ил, тиено[2,3-d]пиримидин-4-ил којшто се сите 

опционално супституирани со една или повеќе 

групи избрани од халоген, (C1-C6) алкил, (C1-

C6) халоалкил, CN, NR10R1опционално 

супституиран арил и опционално супституиран 

хетероарил избран од фенил, 1H-индазол-4-ил, 

1H-индазол- 5-ил, 1H-индазол-6-ил, 2-, 3-, 4-, 5-, 

6-пиридинил, пиразолол-3-ил, пиразолол-4-ил, 

пиразолол-5-ил, пиразин-2ил, пиримидин-5- ил, 

пиридазин-4-ил и 2-, 4-, 5-тиазолил; 

или, кога 

m е нула; 

n е 1 или 2; 

p е нула или цел број во опсег од 1 до 3; 

q е 1 или 2; 

потоа Cy е хетероарил избран од групата 

составена од 7H-пурин-7-ил, 9H-пурин-9-ил, 1H-

пиразоло[3,4-d] пиримидин-1-ил, 2H-

пиразоло[3,4-d]пиримидин-2-ил, пироло[2,3-

d]пиримидин-7-ил, и пиридо[2,3-d]пиримидин-8-

ил-5- он, коишто се сите опционално 

супституирани со една или повеќе групи 

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

халоалкил, CN, NR10R1опционално 

супституиран арил и опционално супституиран 

хетероарил избран од фенил, 1H-индазол-4-ил, 

1H-индазол-5-ил, 1H-индазол-6-ил, 2-, 3-, 4-, 5-, 

6-пиридинил, пиразолол-3-ил, пиразолол-4-ил, 

пиразолол-5- ил, пиразин-2ил, пиримидин-5-ил, 

пиридазин-4-ил и 2-, 4-, 5-тиазолил; 

или нивни фармацевтски прифатливи соли. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/22, A 61K 31/439, A 61K 39/00, A 

61K 45/06, A 61K 31/436, A 61K 31/5685  

(11)  10151   (13) Т1 

(21)  2019/1036   (22) 05/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP20140152416  24/01/2014  -- 

(96)  23/01/2015 EP15703743.3 

(97)  25/09/2019 EP3096792 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WEYER-CZERNILOFSKY, Ulrike and 

BOGENRIEDER,Thomas 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА РАК СО УПОТРЕБА НА 

РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ НА ИНСУЛИН-

СЛИЧЕН ФАКТОР НА РАСТ (ИФР) ВО 

КОМБИНАЦИЈА СО ЕКСЕМЕСТАН И 

ЕВЕРОЛИМУС  

(57)  1  Рецепторен антагонист на инсулин-

сличен фактор на раст (ИФР) за употреба во 

лекување на пациенти со рак на гради во 

комбинација со ексеместан и еверолимус, 

кадешто рецепторниот антагонист на ИФР е 

антитело против заедно ИФР- 1 и ИФР-2 и има 

тешка низа на комплементарен определувачки 

региони на SEQ ID NO: 11 (HCDR1), SEQ ID NO: 

12 (HCDR2), и SEQ ID NO: 13 (HCDR3) и лесна 

низа на определувачки региони на SEQ ID NO: 

14 (LCDR1), SEQ ID NO: 15 (LCDR2), и SEQ ID 
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NO: 16 (LCDR3), или  антитело коешто има 

тешка низа на комплементарни определувачки 

региони на SEQ ID NO: 21 (HCDR1), SEQ ID NO: 

22 (HCDR2), и SEQ ID NO: 23 (HCDR3) и лесна 

низа на определувачки региони на SEQ ID NO: 

24 (LCDR1), SEQ ID NO: 25 (LCDR2), и SEQ ID 

NO: 26 (LCDR3), или антитело коешто има 

тешка низа на комплементарни определувачки 

региони на SEQ ID NO: 31 (HCDR1), SEQ ID NO: 

32 (HCDR2), и SEQ ID NO: 33 (HCDR3) и лесна 

низа на определувачки региони на SEQ ID NO: 

34 (LCDR1), SEQ ID NO: 35 (LCDR2), и SEQ ID 

NO: 36 (LCDR3), или антитело коешто има 

тешка низа на варијабилен регион на SEQ ID 

NO: 17 и лесна низа на варијабилен регион 

SEQ ID NO: 18, или антитело коешто има тешка 

низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 27 и 

лесна низа на варијабилен регион на SEQ ID 

NO: 28, или антитело коешто има тешка низа на 

варијабилен регион на SEQ ID NO: 37 и лесна 

низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 38, 

или антитело коешто има тешка низа на 

варијабилен регион на SEQ ID NO: 41 и лесна 

низа на варијабилен регион на SEQ ID NO: 42, 

или антитело коешто има тешка низа на 

варијабилен регион SEQ ID NO: 43 и лесна низа 

на варијабилен регион на SEQ ID NO: 44, или 

антитело коешто има тешка низа на SEQ ID NO: 

19 и лесна низа на SEQ ID NO: 20, или 

антитело коешто има тешка низа на SEQ ID NO: 

29 и лесна низа на SEQ ID NO: 30, или 

антитело коешто има тешка низа на SEQ ID NO: 

39 и лесна низа на SEQ ID NO: 40.  

има уште 13 патентни барања 
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(51)  C 07K 7/00, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 

38/04, A 61P 35/00  

(11)  10152   (13) Т1 

(21)  2019/1037   (22) 06/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  GB201423016  23/12/2014  GB; 

GB201501017  21/01/2015  GB and 

US201462096165P  23/12/2014  US 

(96)  16/12/2015 EP15813809.9 

(97)  25/09/2019 EP3236985 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; FRITSCHE, Jens; 

MAHR, Andrea; MÜLLER, Phillip; WIEBE, Anita 

and MISSEL, Sarah 

(54)  НОВИ ПЕПТИДИ И КОМБИНАЦИЈА ОД 

ПЕПТИДИ ЗА УПОТРЕБА ВО 

ИМУНОТЕРАПИЈАТА ПРОТИВ 

ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ И ДРУГИ 

КАНЦЕРИ 

(57)  1  Пептид што ја содржи 

аминокиселинската секвенца од SEQ ID No. 53, 

и фармацевтски прифатлива сол од него, при 

што спомнатиот пептид има вкупна должина од 

10 до 30 аминокиселини, при што спомнатиот 

пептид има способност да се врзува со молекул 

на хуманиот главен хистокомпатибилен 

комплекс (MHC) I класа, и при што спомнатиот 

пептид, кога е врзан со MHC, има способност 

да биде препознаен од CD8 T-клетки. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07D 495/04, C 07D 498/04, C 07D 493/04, 

A 61K 31/38A 61K 31/424, A 61K 31/352, A 61P 

29/00, A 61P 25/00  

(11)  10153   (13) Т1 

(21)  2019/1039   (22) 06/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  EP20150159080  13/03/2015  -- 

(96)  14/03/2016 EP16709802.9 

(97)  25/09/2019 EP3268374 

(73)  4SC AG Fraunhoferstraße 22  82152 

Planegg-Martinsried, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  TASLER, Stefan; KRIMMELBEIN, Ilga; 

KRAUS, Jürgen and ZAJA, Mirko 

(54)   KV1.3 ИНХИБИТОРИ И НИВНА 

МЕДИЦИНСКА ПРИМЕНА  
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(57)  1  Соединение на општа формула (II) или 

негова сол или солват,  

             

  

 

во кое  

 

A1 e избрано од група која се состои од  N и C-

R8;  

 

A2 e избрано од група која се состои N и C-R3;  

 

A3 e избрано од група која се состои N и C-R9;  

 

A4 и A5 и A6 независно се избрани од група 

која се состои  N и C-R1;  

 

R1 e избрано од група која се состои од 

водород, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил, (C2-

C3)алкенил, халоген, (C1-C3)алкокси, и (C1-

C3)халоалкил;  

 

R2 e избрано од група  која се состои од 

водород, халоген (C1-C3)aлкил, (C2-C3)алкенил 

и (C2-C3)aлкенил;  

 

R3 e избрано од група која е составена од 

водород, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил, (C2-

C3)алкенил, NR4R5, (C1-C3)алкил-NR4R5, (C2-

C3)алкенил-NR4R5, (C2-C3)алкенил -NR4R5 и 

цијано, каде R4 и R5 независно се  избрани од 

група која е составена  од водород, (C3-

C5)циклоалкил, (C3-C5)хетерокциклоалкил, 

(C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил  и (C2-

C3)алкинил, или R4 и R5 заедно со атом на 

азот  који се врзани  образуваат 5- дo 7-членен 

хетероцикличен прстен кој опционо опфаќа 

покрај предходно наведениот азотен атом 

понатамошен  хетероатомска група избрана од 

група која е составена од O и NR6,каде  што R6 

e избрано од група која е составена од 

водород, метил, ацетил и формил;  

 

Y e избрано од група која се состои од O и S;  

 

R8 e избрано од групата која се состои од (C1-

C4)алкил, (C2-C4)алкенил, (C2-C4)алкинил, 

(C3-C5)циклоалкил и (C3-C5)хетероциклоалкил;  

 

R9 e избрано од групта која е составена од 

водород, (C1-C3)алкил, (C2-C3)алкенил, (C2-

C3)алкинил, и (C1-C3)алкокси;  

 

каде алкил, алкенил или алкинил можат да 

бидат независно супституирани со еден или 

повеќе (C1-C3) алкокси група; 

и каде што циклоалкил или хетерициклоалкил 

можат да бидат независно супституирани со 

една или повеќе (C1-C3)алкокси, (C1-

C3)алкил,(C2-C3)алкенил  или (C2-C3) алкинил 

група,  

 

под услов следниве соединениа да бидат 

исклучени:  

 

        3-метил-5-фенил-7H-фуро[3,2-g]хромен-7-

он,  

 

        2,3,9-триметил -5-фенил-7H-фуро[3,2-

g]хромен-7-он,  

 

        3,9-диметил-5-фенил -7H-фуро[3,2-

g]хромен-7-он,  

 

        2,3-диметил-5-фенил-7H-фуро[3,2-

g]хромен-7-он,  

 

        3-етил-9-метил-5-фенил-7H-фуро[3,2-

g]хромен-7-он,  

 

        3-(терц-бутил)-5-фенил-7H-фуро[3,2-

g]хромен-7-он,  
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       3-( терц-бутил)-9-метил-5-фенил-7H-

фуро[3,2-g]хромен -7-он, и  

 

       2-метил-8-фенил-6H-хромено[6,7-

d]оксазол-6-он.  

има уште 13 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/02, C 

12P 21/08, A 61K 39/395, A 61P 25/28  

(11)  10154   (13) Т1 

(21)  2019/1040   (22) 06/12/2019 

(45) 31/03/2020 

(30)  JP20120124336  31/05/2012  JP 

(96)  30/05/2013 EP13797290.7 

(97)  20/11/2019 EP2857039 

(73)  Teijin Pharma Limited and Osaka City 

University 2-Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-

ku Tokyo 100-0013, JP and 3-3-138 Sugimoto 

Sumiyoshi-ku Osaka-shi, Osaka 558-8585  

, JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  MORI, Hiroshi; TOMIYAMA, Takami; 

MATSUMOTO, Yoichi; EGUCHI, Hiroshi and 

KUNORI, Yuichi 

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ИЛИ 

ПРОФИЛАКТИЧКИ АГЕНС ЗА ДЕМЕНЦИЈА 

(57)  1  Терапевтски агенс или профилактички 

агенс за употреба во постапка за лекување или 

превенција на тауопатија, при што наведениот 

терапевтски агенс или профилактички агенс 

опфаќа, како активна состојка, моноклонално 

антитело кое специфично се врзува за тау  

протеин  фосфорилизиран   на 

аминокиселински остаток  кој одговара Ser413 

oд  SEQ ID NO: при што наведеното врзување е 

дефинирано со афинитет  преставено со 

рамнотежна  константна дисоцијација (KD) од 

најповеќе 1 x 10-6 M, и при што спомнатото 

врзување за фосфорилизиран  тау протеин  

најмалку 10 пати посилно од врзување за тау 

протеин кој не е фосфорилизиран  на 

спомнатото Ser413.  

има уште 11 патентни барања 
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(11)  10189   (13) Т1 

(21)  2020/15   (22) 08/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  20150180705  12/08/2015  EP and 

20150189788  14/10/2015  EP 

(96)  11/08/2016 EP16760659.9 

(97)  30/10/2019 EP3334841 

(73)  CeMM - Forschungszentrum für 

Molekulare Medizin GmbH Lazarettgasse 14 / 

AKH BT 25.3 1090 Wien, AT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BOCK, Christoph and SCHMIDL, Christian 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 

НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ   

(57)  1  Постапка за подготвување на 

библиотека за секвенци, постапката содржи: 

 

(a) додавање на агенс за врзување за хроматин 

во примерок којшто содржи нуклеинска 

киселина; 

(b) изолирање на хроматин сврзан за 

споменатиот агенс; 

(c) додавање на транспозаза на изолираниот 

хроматин во чекор (b); 

(d) изолирање на нуклеинска киселина од 

хроматин; и 

(e) добивање на библиотека за секвенци. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/755, F 26B 5/06, F 26B 11/04, F 

26B 3/12, A 61K 9/19, A 61K 38/37  

(11)  10190   (13) Т1 

(21)  2020/16   (22) 09/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  15194340  12/11/2015  EP 

(96)  04/11/2016 EPA16791576.8 

(97)  25/12/2019 EP3373912 

(73)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OLBRICH, Carsten; PLITZKO, Matthias; LUY, 

Bernhard and SCHNEID, Stefan Christian 

(54)  МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЛИОФИЛИЗИРАНИ ПЕЛЕТИ ШТО СОДРЖАТ 

ФАКТОР VIII  

(57)  1  Метода за производство на 

лиофилизирани пелети што содржат фактор 

VIII, методата што ги содржи чекорите на:  

а) замрзнување капки од раствор што содржат 

фактор VIII за да се формираат пелети;  

б) лиофилизирање на пелетите;  

назначено со тоа, што  

во чекор a) капките се формираат преку 

формирање на капка од растворот што содржи 

фактор VIII во кула за ладење (100) која има 

ѕид на внатрешна површина со контролирана 

температура (110) и внатрешна температура 

под температурата на замрзнување од 

растворот и со тоа, што 

во чекор б) пелетите се лиофилизирани во 

ротирачки сад (210) што е сместен во 

внатрешноста на вакуумска комора (200). 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 12Q 1/68, A 61K 39/155  

(11)  10191   (13) Т1 

(21)  2020/17   (22) 09/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  12005594  01/08/2012  EP and 

201261678367 P  01/08/2012  US 

(96)  15/03/2013 EPA13717721.8 

(97)  27/11/2019 EP2879702 

(73)  Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10 A, 

3490 Kvistgaard, DK 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 
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(72)  CHAPLIN, Paul; CHEMINAY, Cédric and 

STEIGERWALD, Robin 

(54)  РЕКОМБИНАНТНА МОДИФИЦИРАН 

ВАКЦИНИЈА ВИРУС АНКАРА (MVA) 

ВАКЦИНА ПРОТИВ РЕСПИРАТОРЕН 

СИНЦИЦИСКИ ВИРУС 

(57)  1  Рекомбинантна модифициран вакцинија 

вирус Анкара (MVA) што содржи: 

(а) барем една нуклеотидна секвенца што 

кодира антигенска детерминанта на 

гликопротеин на мембрана на респираторен 

синцициски вирус (RSV), каде што 

нуклеотидната секвенца кодира RSV F 

гликопротеин на мембрана со целосна 

должина; и 

(б) барем една нуклеотидна секвенца што 

кодира RSV нуклеокапсид антигенски 

детерминанти, каде што 

нуклеотидната секвенца кодира и RSV N 

нуклеокапсид протеин со целосна должина и 

RSV M2 матрикс протеин со целосна должина, 

кои се кодирани од единечна отворена рамка за 

читање, каде што 

единечната отворена рамка за читање содржи 

нуклеотидна секвенца што ја кодира секвенцата 

на амино киселина СЕК ИД БР: 18 или содржи 

нуклеотидната секвенца СЕК ИД БР: 17; 

 и понатаму содржи: 

 (ц) барем една нуклеотидна секвенца 

што кодира антигенска детерминанта на RSV G 

гликопротеин на мембрана, каде што 

нуклеотидната секвенца кодира RSV G 

гликопротеин на мембрана со целосна 

должина. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/38, A 61K 39/00, A 61P 7/04  

(11)  10192   (13) Т1 

(21)  2020/18   (22) 09/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  309290P  01/03/2010  US 

(96)  01/03/2011 EPA 17172199.6 

(97)  16/10/2019 EP3345615 

(73)  Bayer Healthcare LLC 100 Bayer 

Boulevard, P.O. Box 915, Whippany, NJ 07981-

0915, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PAN, Junliang; Scholz, Peter; Wang, 

Zhuozhi; Grudzinska, Joanna; Votsmeier, 

Christian; Tebbe, Jan; Birkenfeld, Jörg; Wobst, 

Nina; Brückner, Simone and Steinig, Susanne 

(54)  ОПТИМИЗИРАНИ МОНОКЛОНАЛНИ 

АНТИТЕЛА ПРОТИВ ИНХИБИТОР НА 

ПАТЕКАТА НА ТКИВНИОТ ФАКТОР (ТФПИ) 

(57)  1  Човечко моноклонално IgG антитело 

што се врзува специфично за инхибитор на 

патеката на човечкиот ткивен фактор, 

назначено со тоа, што:  

a) човечкиот тежок ланец содржи СЕК ИД БР: 

10 и 

б) човечкиот лесен ланец содржи СЕК ИД БР: 

17. 

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/52, A 

61K 31/519, A 61K 31/505, A 61K 31/5025, A 61P 

37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 61P 11/00, A 

61P 19/02  

(11)  10183   (13) Т1 

(21)  2020/19   (22) 09/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  201410494483  24/09/2014  CN 

(96)  23/09/2015 EPA15843649.3 

(97)  27/11/2019 EP3197898 
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(73)  Hutchison Medipharma Limited Building 4, 

720 Cailun Road ZJ. Hi-Tech Park, Shanghai 

201203, CN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ZHANG, Weihan; SU, Wei-Guo; DENG, Wei 

and DAI, Guangxiu 

(54)  НОВИ ИМИДАЗОПИРИДАЗИН 

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

                     

и/или фармацевтски прифатлива сол на истото, 

и/или солвати, рацемска мешавина, 

енантиомери, диастереоизомери, и таутомери 

на истото, назначено со тоа, што 

Ar е 

арил, наведениот арил е карбоцикличен 

јаглеводород радикал од моноцикличен прстен 

или фузирани прстени што содржат 6-12 атоми 

на јаглероден прстен, каде што барем еден 

прстен е ароматичен и ниеден од другите 

прстени не е хетероарил; 

или хетероарил, наведениот хетероарил е 

моноцикличен ароматичен јаглеводороден 

радикал што има 5, 6 или 7 атоми на прстен, и 

што содржат 1 или 2 хетероатоми независно 

одбрани од N, O, и S во прстенот, при што 

преостанатите атоми на прстенот се јаглерод; 

или бицикличен ароматичен јаглеводороден 

радикал што има 9 или 10 атоми на прстен, и 

што содржат 2, 3 или 4 хетероатоми независно 

одбрани од N, O, и S во прстените, при што 

преостанатите атоми на прстенот се јаглерод, 

каде што барем еден од прстените е 

ароматичен, кога вкупниот број на S и O атоми 

во хетероарил групата надминува тие 

хетероатоми не се соседно еден до друг, и 

наведената хетероарил група исто така ги 

вклучува тие каде што N хетероатомот се 

јавува како N-оксид; 

секој од наведените арил и хетероарил е 

опционално супституиран со една или повеќе 

групи одбрани од деутериум, хало, -CN, -OH, -

SH, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, -(C1-

6алкил)OH, и -S(O)2(C1-6 алкил); 

W е одбрано од хетероарил и -

N(R3)хетероарил, каде што наведениот 

хетероарил е моноцикличен ароматичен 

јаглеводороден радикал што содржи азот што 

има 5, 6 или 7 атоми на прстен, и што содржат 

1 или 2 хетероатоми, каде што хетероатомот(е) 

е/се азотни атоми, при што преостанатите 

атоми на прстенот се јаглерод; или бицикличен 

ароматичен јаглеводороден радикал што 

содржи азот што има 9 или 10 атоми на прстен, 

и што содржат 2, 3 или 4 хетероатоми, каде што 

хетероатомот(е) е/се азотни атоми, при што 

преостанатите атоми на прстенот се јаглерод, 

каде што барем еден од прстените е 

ароматичен; и наведената хетероарил група 

исто така ги вклучува тие каде што N 

хетероатомот се јавува како N-оксид, и 

наведениот хетероарил е опционално 

супституиран со една или повеќе групи одбрани 

од хало, -CN, -OH, -SH, C1-6 алкил, -NH2, -

NH(C1-6 алкил), -N(C1-6 алкил)(C1-6 алкил), -

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

C(O)N(C1-6 алкил)(C1-6 алкил), фенил, и 5- или 

6-член хетероарил; во која наведениот 5- или 6-

член хетероарил е моноцикличен ароматичен 

јаглеводороден радикал што има 5 или 6 атоми 

на прстен, и што содржат 2 или 3 хетероатоми 

независно одбрани од N, O, и S во прстенот, 

при што преостанатите атоми на прстенот се 

јаглерод, кога вкупниот број на S и O атоми во 

хетероарил групата надминува тие 

хетероатоми не се соседно еден до друг, и 

секој од наведениот фенил или наведениот 5- 

или 6-член хетероарил како супституентот на W 

е опционално супституиран со една или повеќе 

групи одбрани од хало, -OH, -SH, C1-6 алкил, и 

-O(C1-6алкил); 
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R1 е независно одбран од H, хало, и C1-6 

алкил; 

R2 е одбран од C1-6 алкил; 

R3 е H или C1-6 алкил; 

m е 1 или 2. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 03B 23/045, C 03B 23/09, C 03B 23/18, A 

61M 5/3A 61M 5/28  

(11)  10171   (13) Т1 

(21)  2020/23   (22) 10/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  201510117215  08/10/2015  DE 

(96)  15/09/2016 EP16775095.9 

(97)  30/10/2019 EP3359495 

(73)  Gerresheimer Bünde GmbH 

Erich-Martens-Strasse 26-32 32257 Bünde, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  SCHNELLE, Dirk  and WITTLAND, Frank  

(54)  MЕТОД И НАПРАВА ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ 

СТАКЛЕН САД”  

(57)  1  Направа (1) за производство на 

медицински стаклен сад со висока чистота (2) 

од шупливо празно цилиндрично стакло (3) 

што се протега по аксијална насока (X) и има 

најмалку еден отворен крај (3а), празното 

стакло (3) има обликуван дел (4) што се протега 

во аксијална насока (X) од отворениот крај (3а), 

чијшто дел е во обликувачка состојба, 

направата (1) содржи: 

 

а. прва алатка за обликување (5) која има игла 

за обликување 

(6), иглата за обликување (6) може да се 

придвижи преку отворениот крај (3а) на 

празното шупливо цилиндрично стакло (3) во 

обликуваниот дел (4) на долж аксијалната 

насока (X), иглата за обликување (6) е 

фиксирана во единицата за фиксирање (20) од 

првата алатка за обликување (5); 

b. втора алатка за обликување (7), преку која 

барем 

обликуваниот дел (4) на празното шупливо 

цилиндрично 

стакло (3) може да се деформира, преку која 

обликуваниот 

делот (4) може да биде деформиран од втората 

алатка за обликување (7) на таков начин што 

внатрешната површина (8) од обликуваниот 



 

 

119 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

дел (4) е во контакт со иглата за обликување 

(6), при што обликуван дел (4) формира канал 

(9), 

се карактеризира со тоа што 

единицата за прицврстување (20) има најмалку 

два елементи на теснецот 

(222) што може да се притисне широко на 

иглата за обликување (6), при што може да се 

постави иглата за обликување (6) да биде 

прицврстена на сила. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07K 16/28, C 12N 15/13, A 61K 39/00, A 

61K 39/395  

(11)  10170   (13) Т1 

(21)  2020/24   (22) 10/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  201562168425P  29/05/2015  US 

(96)  27/05/2016 EP16728520.4 

(97)  11/12/2019 EP3303395 

(73)  AbbVie Inc. 1 North Waukegan Road North 

Chicago, IL 60064, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ARGIRIADI, Maria, A.; HSIEH, Chung-Ming; 

BENATUIL, Lorenzo ; MCRAE, Bradford, L.; 

EGAN, David A.; HARLAN, John E.; JUDGE, 

Russell A.; WANG, Rui and KINGSBURY, Gillian 

A. 

(54)  АНТИ-CD40 АНТИТЕЛА И НИВНИ 

УПОТРЕБИ 

(57)  1  Анти-CD40 антитела коишто содржат 

тешка низа којашто содржи аминокиселинска 

секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 

4и лесна низа којашто содржи аминокиселинска 

секвенца како што е прикажано во SEQ ID NO: 

40.  

има уште 7 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00  

(11)  10169   (13) Т1 

(21)  2020/25   (22) 13/01/2020 

(45) 31/03/2020 

(30)  201562152708 P  24/04/2015  US 

(96)  10/08/2015 EPA15754071.7 

(97)  18/12/2019 EP3285803 

(73)  Amgen Inc. One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, California 91320-1799, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DUNAYEVICH, Eduardo; SUN, Hong; LENZ, 

Robert A. and VARGAS, Gabriel 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊE ИЛИ 

СПРЕЧУВАЊЕ МИГРЕНИ  

(57)  1  Анти-CGRP рецептор антитело или 

антиген-врзувачки фрагмент од истото за 

употреба во 

(a) метода за спречување или намалување на 

појавата на мигрена кај пациент со потреба од 

истото, или 

(б) метода за профилактичко третирање на 

пациент за мигрена 

назначено со тоа, што методата содржи 

администрирање на анти-CGRP рецептор 

антителото или антиген-врзувачки фрагмент од 

истото на пациентот, во доза од околу 35 mg до 

околу 210 mg еднаш месечно, каде што анти-

CGRP рецептор антителото или антиген-

врзувачки фрагмент од истото содржи CDRH1 

што ја има секвенцата од СЕК ИД БР:14, 

CDRH2 што ја има секвенцата од СЕК ИД 
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БР:23, CDRH3 што ја има секвенцата од СЕК 

ИД БР:34, CDRL1 што ја има секвенцата од СЕК 

ИД БР:44, CDRL2 што ја има секвенцата од СЕК 

ИД БР:55, и CDRL3 што ја има секвенцата од 

СЕК ИД БР:65. 

има уште 17 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП)  

(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП) - основен 

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8C12N15/113 8C12N15/113 10123 T1 

8C07K16/28 8C07K16/34 10159 T1 

8A61K31/4738 8C07D471/04 10162 T1 

8A61K31/497 8C07D471/04 10162 T1 

8H05B7/144 8H05B7/152 10124 T1 

8H05B7/20 8H05B7/152 10124 T1 

8A61P25/28 8C07K16/18 10134 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 10182 T1 

8G05D11/13 8C02F1/66 10114 T1 

8G06T15/20 8G06T15/20 10115 T1 

8A61K31/404 8C07D209/42 10118 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 10137 T1 

8A61P1/10 8A61K9/20 10137 T1 

8A61K31/137 8A61K31/137 10166 T1 

8A61K48/00 8C12N15/86 10127 T1 

8C07D213/12 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D213/36 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D213/38 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D213/61 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D215/14 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D333/58 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D231/44 8C07D231/40 10180 T1 

8C07D413/12 8C07D231/40 10180 T1 

8C07D498/04 8C07D231/40 10180 T1 

8A61K36/232 8A61K38/00 10185 T1 

8C03B23/09 8C03B23/045 10171 T1 

8A61K38/37 8A61K9/19 10190 T1 

8A61K9/19 8A61K9/19 10190 T1 

8C22C38/02 8C21D6/00 10195 T1 

8C22C38/54 8C21D6/00 10195 T1 

8C07D493/04 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D498/04 8A61K31/44 10196 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 10198 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10203 T1 

8A61K47/32 8A61K38/13 10206 T1 

8A61K47/44 8A61K38/13 10206 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 10208 T1 

8A61K31/454 8A61K31/416 10209 T1 

8C02F1/52 8C02F1/52 10210 T1 

8C02F1/56 8C02F1/52 10210 T1 

8C02F1/76 8C02F1/52 10210 T1 

8F03D9/00 8F03B13/12 10148 T1 

8C07D493/04 8C07D493/04 10153 T1 

8A61P25/28 8A61K39/395 10154 T1 

8E06B3/90 8G07C9/02 10163 T1 

8G07C9/02 8G07C9/02 10163 T1 

8A61K8/97 8A61K8/37 10112 T1 

8A61P3/00 8C07D471/04 10131 T1 

8F01N3/00 8F01N9/00 10132 T1 

8A61P25/14 8C12N15/113 10123 T1 

8C07D417/04 8C07D241/42 10158 T1 

8C07K16/46 8C12N15/85 10160 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 10162 T1 

8E04C5/06 8E04B5/32 10177 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 10182 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10182 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 10182 T1 

8A61K31/5025 8C07D487/04 10183 T1 

8A61P19/02 8C07D487/04 10183 T1 

8A61P37/00 8C07D487/04 10183 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 10183 T1 

8A61K39/40 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P21/00 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P37/06 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P9/00 8A61K38/55 10199 T1 

8C07K5/00 8A61K38/06 10201 T1 

8A01P13/00 8A01N33/22 10113 T1 
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8A61K36/9068 8A61K36/9068 10119 T1 

8A01N43/80 8A01N43/80 10120 T1 

8A61K31/506 8C07D471/04 10121 T1 

8A01N55/08 8C07F5/04 10164 T1 

8C07F5/04 8C07F5/04 10164 T1 

8A61K31/138 8A61K31/137 10166 T1 

8A61K31/661 8A61K31/137 10166 T1 

8A61K35/12 8C12N15/86 10127 T1 

8A61K31/343 8C07D213/73 10178 T1 

8A61K31/381 8C07D213/73 10178 T1 

8A61K31/47 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D213/84 8C07D213/73 10178 T1 

8E04C5/06 8E04B5/32 10179 T1 

8E04C5/20 8E04B5/32 10179 T1 

8A61P25/18 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D231/40 8C07D231/40 10180 T1 

8A61K48/00 8A61K48/00 10181 T1 

8A61P35/00 8A61K31/47 10140 T1 

8C07D417/14 8A61K31/47 10140 T1 

8C07K16/28 8A61K39/00 10169 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 10129 T1 

8A61K36/481 8A61K38/00 10185 T1 

8A61M5/28 8C03B23/045 10171 T1 

8A61K31/661 8A61K31/661 10133 T1 

8A61K39/155 8A61K39/155 10191 T1 

8A61K31/19 8A61K31/19 10197 T1 

8A23L2/54 8B01F3/04 10202 T1 

8A61P27/02 8A61K38/13 10206 T1 

8A61K31/416 8A61K31/416 10209 T1 

8A61K31/5377 8A61K31/416 10209 T1 

8A61P29/00 8A61K31/416 10209 T1 

8C02F1/00 8C02F1/52 10210 T1 

8C02F1/66 8C02F1/52 10210 T1 

8C02F1/78 8C02F1/52 10210 T1 

8C12N15/10 8C12N15/861 10142 T1 

8C12N15/12 8C12N15/861 10142 T1 

8B22D41/02 8C04B14/00 10143 T1 

8A61P37/00 8C07D401/04 10146 T1 

8A61K31/5685 8A61K31/439 10151 T1 

8A61K31/381 8C07D493/04 10153 T1 

8A61K31/424 8C07D493/04 10153 T1 

8C07D498/04 8C07D493/04 10153 T1 

8A61K8/73 8A61K8/37 10112 T1 

8A61P17/00 8C07D471/04 10131 T1 

8B09B3/00 8B09B3/00 10122 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 10123 T1 

8C07D403/04 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D407/14 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10162 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10170 T1 

8C12N15/13 8C07K16/28 10170 T1 

8F27B3/28 8H05B7/152 10124 T1 

8F27D11/08 8H05B7/152 10124 T1 

8A61K31/472 8C07D217/24 10126 T1 

8A61P37/00 8C07D217/24 10126 T1 

8C07K16/18 8C07K16/18 10134 T1 

8A61K38/46 8C12N9/22 10135 T1 

8C07D291/06 8C07D291/06 10136 T1 

8A61K31/401 8C07D401/14 10182 T1 

8A61K31/52 8C07D487/04 10183 T1 

8A61K38/55 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P31/12 8A61K38/55 10199 T1 

8C07K19/00 8A61K38/55 10199 T1 

8C07K16/40 8C07K16/40 10200 T1 

8A61K38/06 8A61K38/06 10201 T1 

8C07K2/00 8A61K38/06 10201 T1 

8C07K7/00 8A61K38/06 10201 T1 

8A01N43/82 8A01N33/22 10113 T1 

8C07D209/42 8C07D209/42 10118 T1 

8A01P13/00 8A01N43/80 10120 T1 

8A61K31/444 8C07D471/04 10121 T1 

8A61K31/4545 8C07D471/04 10121 T1 

8C07F5/02 8C07F5/04 10164 T1 

8A61K38/57 8C12N15/86 10127 T1 

8A61K31/505 8C07D213/73 10178 T1 

8G01N33/574 8G01N33/574 10138 T1 

8A61P25/16 8A61K31/433 10128 T1 

8A61P25/28 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D487/04 8C07D231/40 10180 T1 

8A61K31/428 8A61K31/47 10140 T1 

8A61K31/4436 8A61K31/47 10140 T1 

8A61K31/4425 8C07D413/04 10141 T1 
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8C07D413/04 8C07D413/04 10141 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10169 T1 

8A61K36/69 8A61K38/00 10185 T1 

8A61K45/06 8A61K38/00 10185 T1 

8A61P9/10 8A61K38/00 10185 T1 

8C22C38/42 8C21D6/00 10195 T1 

8A61K31/34 8A61K31/44 10196 T1 

8A61K31/44 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D239/24 8A61K31/44 10196 T1 

8C07F9/535 8A61K31/44 10196 T1 

8F17C1/06 8F17C1/06 10205 T1 

8H04N19/46 8H04N19/70 10207 T1 

8C07D231/56 8A61K31/416 10209 T1 

8C02F11/12 8C02F1/52 10210 T1 

8C02F9/00 8C02F1/52 10210 T1 

8C04B35/00 8C04B14/00 10143 T1 

8H01S3/038 8H01S3/03 10144 T1 

8H01S3/223 8H01S3/03 10144 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10145 T1 

8C07K16/22 8A61K39/395 10145 T1 

8A61P29/00 8C07D401/04 10146 T1 

8C07D401/04 8C07D401/04 10146 T1 

8A61K31/407 8C07D513/04 10149 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10150 T1 

8A61P29/00 8C07D493/04 10153 T1 

8C12P21/08 8A61K39/395 10154 T1 

8E06B11/08 8G07C9/02 10163 T1 

8A61K8/67 8A61K8/37 10112 T1 

8A61K31/437 8C07D471/04 10131 T1 

8F01N1/16 8F01N9/00 10132 T1 

8C07D401/06 8C07D241/42 10158 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10161 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 10170 T1 

8C07K16/24 8C07K14/54 10125 T1 

8C07D401/10 8C07D217/24 10126 T1 

8A61P9/10 8A61K38/55 10199 T1 

8A61K38/07 8A61K38/06 10201 T1 

8A01N43/40 8A01N33/22 10113 T1 

8C02F1/36 8C02F11/14 10116 T1 

8C02F11/00 8C02F11/14 10116 T1 

8C02F11/14 8C02F11/14 10116 T1 

8B26F1/02 8B26F1/02 10117 T1 

8A61K9/28 8A61K9/20 10137 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10121 T1 

8A23J3/14 8A23J3/14 10165 T1 

8A61P37/06 8A61K31/137 10166 T1 

8A61K35/28 8C12N15/86 10127 T1 

8C07D213/73 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D239/26 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D413/04 8C07D213/73 10178 T1 

8A61P37/00 8A61K31/433 10128 T1 

8A61K38/17 8A61K38/17 10184 T1 

8C07D417/12 8A61K31/47 10140 T1 

8A61P25/16 8C07D413/04 10141 T1 

8A61K35/413 8A61K38/00 10185 T1 

8A61K36/537 8A61K38/00 10185 T1 

8A61P35/00 8C07D295/192 10187 T1 

8C07K14/755 8A61K9/19 10190 T1 

8C12Q1/68 8A61K39/155 10191 T1 

8C07K16/38 8A61K39/00 10192 T1 

8C12N9/12 8C07K14/47 10194 T1 

8C21D6/00 8C21D6/00 10195 T1 

8A61K31/505 8A61K31/44 10196 T1 

8A61K31/506 8A61K31/44 10196 T1 

8C07F9/6558 8A61K31/44 10196 T1 

8B01F3/04 8B01F3/04 10202 T1 

8C07D403/06 8A61K31/416 10209 T1 

8C02F1/28 8C02F1/52 10210 T1 

8F03B13/12 8F03B13/12 10148 T1 

8F03B17/06 8F03B13/12 10148 T1 

8C07D513/04 8C07D513/04 10149 T1 

8A61K31/52 8C07D471/04 10150 T1 

8A61K31/436 8A61K31/439 10151 T1 

8C07K16/22 8A61K31/439 10151 T1 

8A61P35/00 8A61K38/04 10152 T1 

8C07K7/00 8A61K38/04 10152 T1 

8A61K31/352 8C07D493/04 10153 T1 

8A61K8/06 8A61K8/37 10112 T1 

8A61Q19/10 8A61K8/37 10112 T1 

8C07D241/42 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D241/44 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D403/12 8C07D241/42 10158 T1 
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8C07D413/14 8C07D241/42 10158 T1 

8C07K16/34 8C07K16/34 10159 T1 

8A01K67/027 8C12N15/85 10160 T1 

8A61P9/10 8C07D487/04 10161 T1 

8F27B3/08 8H05B7/152 10124 T1 

8C07K14/54 8C07K14/54 10125 T1 

8A61P29/00 8C07D217/24 10126 T1 

8A61K31/505 8C07D487/04 10183 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10183 T1 

8F03D3/06 8F03D7/06 10186 T1 

8A61P19/02 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P31/00 8A61K38/55 10199 T1 

8C02F1/68 8C02F1/66 10114 T1 

8C02F1/68 8C02F11/14 10116 T1 

8A61P35/00 8A61K36/9068 10119 T1 

8A23L33/21 8A23J3/14 10165 T1 

8A61P37/00 8A61K31/137 10166 T1 

8C07D213/65 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D241/12 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D333/28 8C07D213/73 10178 T1 

8A61P25/24 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D271/113 8A61K31/433 10128 T1 

8A61K31/4155 8C07D231/40 10180 T1 

8A61K31/4427 8A61K31/47 10140 T1 

8A61K31/47 8A61K31/47 10140 T1 

8C07D417/04 8A61K31/47 10140 T1 

8A61K35/62 8A61K38/00 10185 T1 

8A61K31/496 8C07D295/192 10187 T1 

8C07D295/192 8C07D295/192 10187 T1 

8F26B5/06 8A61K9/19 10190 T1 

8A61K31/6615 8A61K31/661 10133 T1 

8A61P7/04 8A61K39/00 10192 T1 

8C23C14/06 8C23C14/56 10193 T1 

8C23C14/56 8C23C14/56 10193 T1 

8C21D8/02 8C21D6/00 10195 T1 

8C22C38/58 8C21D6/00 10195 T1 

8C07F9/655 8A61K31/44 10196 T1 

8A61P37/00 8A61K48/00 10198 T1 

8A61P35/00 8A61K31/4745 10204 T1 

8A61K47/38 8A61K38/13 10206 T1 

8C07D471/04 8A61K31/416 10209 T1 

8B22C1/18 8C04B14/00 10143 T1 

8H01S3/03 8H01S3/03 10144 T1 

8A61K47/12 8A61K39/395 10145 T1 

8C07D473/38 8C07D471/04 10150 T1 

8C07K7/08 8A61K38/04 10152 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 10131 T1 

8C07D407/04 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D413/04 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10161 T1 

8H05B7/152 8H05B7/152 10124 T1 

8A61K39/395 8C07K14/54 10125 T1 

8C07D405/10 8C07D217/24 10126 T1 

8A61P29/00 8C07D487/04 10183 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10183 T1 

8A61P11/06 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P31/04 8A61K38/55 10199 T1 

8G01N33/574 8C07K16/40 10200 T1 

8A01N33/22 8A01N33/22 10113 T1 

8B01F3/04 8C02F1/66 10114 T1 

8C02F103/06 8C02F11/14 10116 T1 

8C07D217/16 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D401/10 8C07D213/73 10178 T1 

8A61K31/433 8A61K31/433 10128 T1 

8A61K31/501 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D237/20 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D417/12 8C07D231/40 10180 T1 

8A61K39/00 8A61K38/17 10184 T1 

8C07K7/08 8A61K38/17 10184 T1 

8C07D215/58 8A61K31/47 10140 T1 

8A61K36/88 8A61K38/00 10185 T1 

8A61P25/00 8A61K38/00 10185 T1 

8A61M5/31 8C03B23/045 10171 T1 

8C03B23/045 8C03B23/045 10171 T1 

8C23C16/30 8C23C14/56 10193 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 10194 T1 

8C22C38/06 8C21D6/00 10195 T1 

8C22C38/44 8C21D6/00 10195 T1 

8C07D405/06 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D491/052 8A61K31/44 10196 T1 

8C07F9/54 8A61K31/44 10196 T1 

8A61P17/06 8C07K16/28 10203 T1 
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8A61K31/4745 8A61K31/4745 10204 T1 

8H04N19/61 8H04N19/70 10207 T1 

8H04N19/70 8H04N19/70 10207 T1 

8A61K31/7125 8C12N15/113 10208 T1 

8C12N15/11 8C12N15/113 10208 T1 

8C02F1/50 8C02F1/52 10210 T1 

8C12N15/861 8C12N15/861 10142 T1 

8A61K31/403 8C07D401/04 10146 T1 

8C23C2/20 8C23C2/00 10147 T1 

8F03B13/20 8F03B13/12 10148 T1 

8C07D513/20 8C07D513/04 10149 T1 

8A61K31/4162 8C07D471/04 10150 T1 

8C07D473/34 8C07D471/04 10150 T1 

8A61K39/00 8A61K31/439 10151 T1 

8A61K38/04 8A61K38/04 10152 T1 

8C07D495/04 8C07D493/04 10153 T1 

8C12N15/02 8A61K39/395 10154 T1 

8C04B18/30 8B09B3/00 10122 T1 

8C07D401/14 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D417/12 8C07D241/42 10158 T1 

8C12N15/85 8C12N15/85 10160 T1 

8C12N9/64 8C12N15/85 10160 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10170 T1 

8E04B5/32 8E04B5/32 10177 T1 

8A61K31/4375 8C07D217/24 10126 T1 

8A61K31/4725 8C07D217/24 10126 T1 

8A61P25/00 8C07D217/24 10126 T1 

8A61P35/00 8C07D217/24 10126 T1 

8C07D471/04 8C07D217/24 10126 T1 

8A61K39/395 8C07K16/18 10134 T1 

8G01N33/577 8C07K16/18 10134 T1 

8A23L27/30 8C07D291/06 10136 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10183 T1 

8F03D7/06 8F03D7/06 10186 T1 

8A61P1/00 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P11/00 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P29/00 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P3/10 8A61K38/55 10199 T1 

8A61P35/00 8A61K38/55 10199 T1 

8C07K4/00 8A61K38/06 10201 T1 

8C02F1/66 8C02F1/66 10114 T1 

8A61P31/12 8C07D209/42 10118 T1 

8A01N43/40 8A01N43/80 10120 T1 

8A61K45/06 8C07D471/04 10121 T1 

8A61K9/00 8C12N15/86 10127 T1 

8A61K31/44 8C07D213/73 10178 T1 

8C07D307/80 8C07D213/73 10178 T1 

8A61K31/4245 8A61K31/433 10128 T1 

8A61P35/00 8A61K31/433 10128 T1 

8A61P35/00 8A61K38/17 10184 T1 

8G01N33/50 8A61K38/17 10184 T1 

8A61K31/4439 8C07D413/04 10141 T1 

8A61K35/36 8A61K38/00 10185 T1 

8A61K38/00 8A61K38/00 10185 T1 

8C03B23/18 8C03B23/045 10171 T1 

8A61P25/16 8A61K31/661 10133 T1 

8C07D409/06 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D409/14 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D471/04 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D513/04 8A61K31/44 10196 T1 

8A61P19/00 8A61K31/19 10197 T1 

8A61K9/08 8A61K38/13 10206 T1 

8H04N19/30 8H04N19/70 10207 T1 

8C07D401/06 8A61K31/416 10209 T1 

8C02F1/32 8C02F1/52 10210 T1 

8C07D209/88 8C07D401/04 10146 T1 

8C23C2/00 8C23C2/00 10147 T1 

8A61P31/20 8C07D513/04 10149 T1 

8C07D291/08 8C07D513/04 10149 T1 

8C07D487/04 8C07D471/04 10150 T1 

8A61K31/439 8A61K31/439 10151 T1 

8C07K16/18 8A61K39/395 10154 T1 

8C07K16/46 8A61K39/395 10154 T1 

8A61K8/37 8A61K8/37 10112 T1 

8A61Q19/00 8A61K8/37 10112 T1 

8A61P11/00 8C07D471/04 10131 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10131 T1 

8A61K31/506 8A61K31/506 10167 T1 

8B03B9/06 8B09B3/00 10122 T1 

8C07D401/04 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D401/12 8C07D241/42 10158 T1 

8C07D403/06 8C07D241/42 10158 T1 
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8G01N33/68 8C07K16/34 10159 T1 

8E04C5/065 8E04B5/32 10177 T1 

8E04C5/20 8E04B5/32 10177 T1 

8A61P9/00 8C07D217/24 10126 T1 

8C07D217/24 8C07D217/24 10126 T1 

8C12N9/22 8C12N9/22 10135 T1 

8A61K31/416 8C07D401/14 10182 T1 

8A61P11/00 8C07D487/04 10183 T1 

8A61K39/395 8A61K38/55 10199 T1 

8A61K39/42 8A61K38/55 10199 T1 

8A61K38/00 8A61K38/06 10201 T1 

8B26F1/40 8B26F1/02 10117 T1 

8A61K33/04 8A61K9/20 10137 T1 

8A61K31/4375 8C07D471/04 10121 T1 

8A61K31/135 8A61K31/137 10166 T1 

8E03D9/02 8E03D9/02 10168 T1 

8C12N15/86 8C12N15/86 10127 T1 

8C12N5/0775 8C12N15/86 10127 T1 

8E04B5/32 8E04B5/32 10179 T1 

8E04C5/065 8E04B5/32 10179 T1 

8C07D285/12 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D417/06 8A61K31/433 10128 T1 

8C07D417/14 8A61K31/433 10128 T1 

8A61P9/00 8C07D231/40 10180 T1 

8C07D231/50 8C07D231/40 10180 T1 

8C07K7/06 8A61K38/17 10184 T1 

8F24F12/00 8F24F12/00 10139 T1 

8C07D401/12 8A61K31/47 10140 T1 

8A61K36/65 8A61K38/00 10185 T1 

8C07F15/00 8C07F15/00 10188 T1 

8F26B11/04 8A61K9/19 10190 T1 

8F26B3/12 8A61K9/19 10190 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10192 T1 

8C22C38/00 8C21D6/00 10195 T1 

8C22C38/50 8C21D6/00 10195 T1 

8C07D487/04 8A61K31/44 10196 T1 

8C07D495/04 8A61K31/44 10196 T1 

8F17C1/16 8F17C1/06 10205 T1 

8A61K38/13 8A61K38/13 10206 T1 

8A61K9/00 8A61K38/13 10206 T1 

8A61K31/496 8A61K31/416 10209 T1 

8A61P37/00 8A61K31/416 10209 T1 

8C07D209/26 8A61K31/416 10209 T1 

8C04B14/00 8C04B14/00 10143 T1 

8C07D403/04 8C07D401/04 10146 T1 

8F03B13/26 8F03B13/12 10148 T1 

8C07D515/04 8C07D513/04 10149 T1 

8A61K45/06 8A61K31/439 10151 T1 

8C07K7/06 8A61K38/04 10152 T1 

8A61P25/00 8C07D493/04 10153 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 10154 T1 

8F01N9/00 8F01N9/00 10132 T1 

8A61P25/00 8A61K31/506 10167 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 

(73) носителнаправотонапатент 

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)  

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот 

 

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

4SC AG A 61K 31/352 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG A 61K 31/381 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG A 61K 31/424 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG C 07D 498/04 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG A 61P 29/00 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG C 07D 493/04 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG C 07D 495/04 MK/P/2019/1039 T1 

4SC AG A 61P 25/00 MK/P/2019/1039 T1 

AbbVie Inc. A 61K 31/6615 MK/P/2019/0454 T1 

AbbVie Inc. A 61K 31/661 MK/P/2019/0454 T1 

AbbVie Inc. A 61P 25/16 MK/P/2019/0454 T1 

AbbVie Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0024 T1 

AbbVie Inc. C 12N 15/13 MK/P/2020/0024 T1 

AbbVie Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0024 T1 

AbbVie Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/0024 T1 

Achillion Pharmaceuticals, Inc. C 07D 413/14 MK/P/2019/0974 T1 

Achillion Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/14 MK/P/2019/0974 T1 

Achillion Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/14 MK/P/2019/0974 T1 

Achillion Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/416 MK/P/2019/0974 T1 

Achillion Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/401 MK/P/2019/0974 T1 

Achillion Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2019/0974 T1 

Akrapovic d.d. F 01N 1/16 MK/P/2019/0987 T1 

Akrapovic d.d. F 01N 3/00 MK/P/2019/0987 T1 

Akrapovic d.d. F 01N 9/00 MK/P/2019/0987 T1 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C 07K 14/47 MK/P/2019/0770 T1 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna C 12N 9/12 MK/P/2019/0770 T1 

Amgen Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/0025 T1 

Amgen Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/0025 T1 

Amgen Inc., A 61K 39/395 MK/P/2019/1025 T1 

Amgen Inc., A 61K 47/12 MK/P/2019/1025 T1 

Amgen Inc., C 07K 16/22 MK/P/2019/1025 T1 

Apceth GmbH & Co. KG A 61K 35/12 MK/P/2019/0410 T1 

Apceth GmbH & Co. KG A 61K 35/28 MK/P/2019/0410 T1 

Apceth GmbH & Co. KG A 61K 38/57 MK/P/2019/0410 T1 

Apceth GmbH & Co. KG A 61K 48/00 MK/P/2019/0410 T1 
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Apceth GmbH & Co. KG A 61K 9/00 MK/P/2019/0410 T1 

Apceth GmbH & Co. KG C 12N 15/86 MK/P/2019/0410 T1 

Apceth GmbH & Co. KG C 12N 5/0775 MK/P/2019/0410 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/506 MK/P/2019/0451 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 471/04 MK/P/2019/0451 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 45/06 MK/P/2019/0451 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/4545 MK/P/2019/0451 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/444 MK/P/2019/0451 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/4375 MK/P/2019/0451 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 401/12 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 403/04 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 417/12 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 401/06 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 401/04 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 417/04 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 241/44 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 241/42 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 413/14 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 413/04 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 407/14 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 407/04 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 403/12 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 403/06 MK/P/2019/0967 T1 

Astex Therapeutics Ltd. C 07D 401/14 MK/P/2019/0967 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/497 MK/P/2019/0854 T1 

AstraZeneca AB A 61K 31/4738 MK/P/2019/0854 T1 

AstraZeneca AB A 61P 35/00 MK/P/2019/0854 T1 

AstraZeneca AB C 07D 471/04 MK/P/2019/0854 T1 

AstraZeneca AB  A 61K 31/519 MK/P/2019/0853 T1 

AstraZeneca AB  A 61P 9/10 MK/P/2019/0853 T1 

AstraZeneca AB  C 07D 487/04 MK/P/2019/0853 T1 

Astrazeneca AB C 07D 487/04 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB C 07D 498/04 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB C 07D 231/44 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB C 07D 231/40 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB C 07D 231/50 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB A 61K 31/4155 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB C 07D 417/12 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB C 07D 413/12 MK/P/2019/1023 T1 

Astrazeneca AB A 61P 9/00 MK/P/2019/1023 T1 

BIAL - PORTELA & Cª, S.A. C 07D 413/04 MK/P/2019/0997 T1 
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BIAL - PORTELA & Cª, S.A. A 61P 25/16 MK/P/2019/0997 T1 

BIAL - PORTELA & Cª, S.A. A 61K 31/4439 MK/P/2019/0997 T1 

BIAL - PORTELA & Cª, S.A. A 61K 31/4425 MK/P/2019/0997 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/06 MK/P/2019/0212 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61Q 19/10 MK/P/2019/0212 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/67 MK/P/2019/0212 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/73 MK/P/2019/0212 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/97 MK/P/2019/0212 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61Q 19/00 MK/P/2019/0212 T1 

BIO.LO.GA. S.r.l. A 61K 8/37 MK/P/2019/0212 T1 

BRIU GmbH A 61K 36/9068 MK/P/2019/0980 T1 

BRIU GmbH A 61P 35/00 MK/P/2019/0980 T1 

Bavarian Nordic A/S A 61K 39/155 MK/P/2020/0017 T1 

Bavarian Nordic A/S C 12Q 1/68 MK/P/2020/0017 T1 

Bayer CropScience AG A 01N 43/40 MK/P/2019/0213 T1 

Bayer CropScience AG A 01P 13/00 MK/P/2019/0213 T1 

Bayer CropScience AG A 01N 33/22 MK/P/2019/0213 T1 

Bayer CropScience AG A 01N 43/82 MK/P/2019/0213 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft A 01P 13/00 MK/P/2019/0215 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft A 01N 43/80 MK/P/2019/0215 T1 

Bayer CropScience Aktiengesellschaft A 01N 43/40 MK/P/2019/0215 T1 

Bayer Healthcare LLC C 07K 16/38 MK/P/2020/0018 T1 

Bayer Healthcare LLC A 61P 7/04 MK/P/2020/0018 T1 

Bayer Healthcare LLC A 61K 39/00 MK/P/2020/0018 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft C 07K 14/755 MK/P/2020/0016 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 9/19 MK/P/2020/0016 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft A 61K 38/37 MK/P/2020/0016 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft F 26B 5/06 MK/P/2020/0016 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft F 26B 3/12 MK/P/2020/0016 T1 

Bayer Pharma Aktiengesellschaft F 26B 11/04 MK/P/2020/0016 T1 

Board of Regents, The University of  Texas System G 01N 33/574 MK/P/2019/0994 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07K 16/28 MK/P/2019/0782 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 17/06 MK/P/2019/0782 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07K 16/22 MK/P/2019/1036 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 45/06 MK/P/2019/1036 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 39/00 MK/P/2019/1036 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/5685 MK/P/2019/1036 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/436 MK/P/2019/1036 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/439 MK/P/2019/1036 T1 

Bolton Manitoba SpA E 03D 9/02 MK/P/2019/0964 T1 

Braintree Laboratories, Inc. A 61K 33/04 MK/P/2019/0992 T1 



 

 

131 

 

Патенти Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

Braintree Laboratories, Inc. A 61P 1/10 MK/P/2019/0992 T1 

Braintree Laboratories, Inc. A 61K 9/28 MK/P/2019/0992 T1 

Braintree Laboratories, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2019/0992 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 403/04 MK/P/2019/0999 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 29/00 MK/P/2019/0999 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/403 MK/P/2019/0999 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 37/00 MK/P/2019/0999 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 209/88 MK/P/2019/0999 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/04 MK/P/2019/0999 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61P 25/24 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. C 07D 417/06 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61K 31/4245 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61K 31/433 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61K 31/501 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61P 25/16 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61P 25/18 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. C 07D 417/14 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61P 25/28 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. A 61P 37/00 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. C 07D 237/20 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. C 07D 271/113 MK/P/2019/0986 T1 

Calithera Biosciences Inc. C 07D 285/12 MK/P/2019/0986 T1 

Carr, Roger  F 17C 1/16 MK/P/2019/0785 T1 

Carr, Roger  F 17C 1/06 MK/P/2019/0785 T1 

Celanese International Corporation A 23L 27/30 MK/P/2019/0991 T1 

Celanese International Corporation C 07D 291/06 MK/P/2019/0991 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/4162 MK/P/2019/1033 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61K 31/52 MK/P/2019/1033 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 471/04 MK/P/2019/1033 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 473/34 MK/P/2019/1033 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 473/38 MK/P/2019/1033 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. C 07D 487/04 MK/P/2019/1033 T1 

Danieli Automation SPA F 27B 3/08 MK/P/2019/0405 T1 

Danieli Automation SPA F 27B 3/28 MK/P/2019/0405 T1 

Danieli Automation SPA H 05B 7/20 MK/P/2019/0405 T1 

Danieli Automation SPA H 05B 7/144 MK/P/2019/0405 T1 

Danieli Automation SPA H 05B 7/152 MK/P/2019/0405 T1 

Danieli Automation SPA F 27D 11/08 MK/P/2019/0405 T1 

E3Water LLC C 02F 1/00 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 11/12 MK/P/2019/0790 T1 
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E3Water LLC C 02F 1/78 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/76 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/66 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/56 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/52 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/50 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/32 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 9/00 MK/P/2019/0790 T1 

E3Water LLC C 02F 1/28 MK/P/2019/0790 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited C 02F 11/14 MK/P/2019/0982 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited C 02F 11/00 MK/P/2019/0982 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited C 02F 103/06 MK/P/2019/0982 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited C 02F 1/68 MK/P/2019/0982 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited C 02F 1/36 MK/P/2019/0982 T1 

ELI LILLY AND COMPANY G 01N 33/577 MK/P/2019/0988 T1 

ELI LILLY AND COMPANY C 07K 16/18 MK/P/2019/0988 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61P 25/28 MK/P/2019/0988 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61K 39/395 MK/P/2019/0988 T1 

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH C 23C 2/00 MK/P/2019/1000 T1 

Fontaine Engineering und Maschinen GmbH C 23C 2/20 MK/P/2019/1000 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0866 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/496 MK/P/2019/0866 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 295/192 MK/P/2019/0866 T1 

Gerresheimer Bünde GmbH A 61M 5/31 MK/P/2020/0023 T1 

Gerresheimer Bünde GmbH C 03B 23/09 MK/P/2020/0023 T1 

Gerresheimer Bünde GmbH A 61M 5/28 MK/P/2020/0023 T1 

Gerresheimer Bünde GmbH C 03B 23/18 MK/P/2020/0023 T1 

Gerresheimer Bünde GmbH C 03B 23/045 MK/P/2020/0023 T1 

Gold&Green Foods Oy A 23L 33/21 MK/P/2019/0860 T1 

Gold&Green Foods Oy A 23J 3/14 MK/P/2019/0860 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04B 5/32 MK/P/2019/1006 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04C 5/06 MK/P/2019/1006 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04C 5/065 MK/P/2019/1006 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04C 5/20 MK/P/2019/1006 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04C 5/20 MK/P/2019/1019 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04C 5/065 MK/P/2019/1019 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04C 5/06 MK/P/2019/1019 T1 

Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH E 04B 5/32 MK/P/2019/1019 T1 

Henry,Terry F 03B 17/06 MK/P/2019/1031 T1 

Henry,Terry F 03D 9/00 MK/P/2019/1031 T1 

Henry,Terry F 03B 13/26 MK/P/2019/1031 T1 
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Henry,Terry F 03B 13/20 MK/P/2019/1031 T1 

Henry,Terry F 03B 13/12 MK/P/2019/1031 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 487/04 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited C 07D 519/00 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/52 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/519 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/505 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 11/00 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 37/00 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 29/00 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61P 19/02 MK/P/2020/0019 T1 

Hutchison Medipharma Limited A 61K 31/5025 MK/P/2020/0019 T1 

IBIRCOM S.A. B 09B 3/00 MK/P/2019/0983 T1 

IBIRCOM S.A. B 03B 9/06 MK/P/2019/0983 T1 

IBIRCOM S.A. C 04B 18/30 MK/P/2019/0983 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2019/0862 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2019/0862 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06 MK/P/2019/0862 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/17 MK/P/2019/0862 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH G 01N 33/50 MK/P/2019/0862 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/08 MK/P/2019/0862 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06 MK/P/2019/1037 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/08 MK/P/2019/1037 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/00 MK/P/2019/1037 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61P 35/00 MK/P/2019/1037 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 38/04 MK/P/2019/1037 T1 

Index Pharmaceuticals AB A 61P 37/00 MK/P/2019/0774 T1 

Index Pharmaceuticals AB A 61K 48/00 MK/P/2019/0774 T1 

Inhibrx,LP A 61P 31/12 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 35/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 37/06 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 9/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 9/10 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP C 07K 19/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 11/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 1/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61K 39/42 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61K 39/40 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61K 39/395 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61K 38/55 MK/P/2019/0777 T1 
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Inhibrx,LP A 61P 3/10 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 29/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 21/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 19/02 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 11/06 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 31/00 MK/P/2019/0777 T1 

Inhibrx,LP A 61P 31/04 MK/P/2019/0777 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61K 31/506 MK/P/2019/0963 T1 

Janssen Pharmaceutica NV A 61P 25/00 MK/P/2019/0963 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61K 31/407 MK/P/2019/1032 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company A 61P 31/20 MK/P/2019/1032 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 515/04 MK/P/2019/1032 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 513/04 MK/P/2019/1032 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 513/20 MK/P/2019/1032 T1 

Janssen Sciences Ireland Unlimited Company C 07D 291/08 MK/P/2019/1032 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61K 31/404 MK/P/2019/0189 T1 

Katholieke Universiteit Leuven C 07D 209/42 MK/P/2019/0189 T1 

Katholieke Universiteit Leuven A 61P 31/12 MK/P/2019/0189 T1 

Laboratories THEA A 61K 47/38 MK/P/2019/0786 T1 

Laboratories THEA A 61K 38/13 MK/P/2019/0786 T1 

Laboratories THEA A 61K 47/32 MK/P/2019/0786 T1 

Laboratories THEA A 61P 27/02 MK/P/2019/0786 T1 

Laboratories THEA A 61K 47/44 MK/P/2019/0786 T1 

Laboratories THEA A 61K 9/00 MK/P/2019/0786 T1 

Laboratories THEA A 61K 9/08 MK/P/2019/0786 T1 

LifeArc C 07K 16/40 MK/P/2019/0419 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 241/12 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/12 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 217/16 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 215/14 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/84 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/73 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/65 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/61 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/38 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 213/36 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 413/04 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 239/26 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE A 61K 31/505 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE A 61K 31/47 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE A 61K 31/44 MK/P/2019/1015 T1 
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MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE A 61K 31/381 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE A 61K 31/343 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 307/80 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 333/28 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 333/58 MK/P/2019/1015 T1 

MMV MEDICINES FOR MALARIA VENTURE C 07D 401/10 MK/P/2019/1015 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 405/10 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 471/04 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 401/10 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 217/24 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 9/00 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4375 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 35/00 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 29/00 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 25/00 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4725 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/472 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 37/00 MK/P/2019/0985 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 471/04 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 403/06 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 401/06 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 231/56 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. C 07D 209/26 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 37/00 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61P 29/00 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/5377 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/496 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/416 MK/P/2019/0789 T1 

Merck Sharp & Dohme Corp. A 61K 31/454 MK/P/2019/0789 T1 

Messer Group GmbH C 02F 1/68 MK/P/2019/0214 T1 

Messer Group GmbH C 02F 1/66 MK/P/2019/0214 T1 

Messer Group GmbH B 01F 3/04 MK/P/2019/0214 T1 

Messer Group GmbH G 05D 11/13 MK/P/2019/0214 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 495/04 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 498/04 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 513/04 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/535 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/54 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/655 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07F 9/6558 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/34 MK/P/2019/0772 T1 
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Millennium Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/44 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/505 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/506 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 239/24 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 405/06 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 409/06 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 409/14 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 471/04 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 491/052 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07D 493/04 MK/P/2019/0772 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. G 01N 33/574 MK/P/2019/0778 T1 

Millennium Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/40 MK/P/2019/0778 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 35/62 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 36/232 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 36/481 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61P 9/10 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 36/65 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 36/69 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 36/88 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 38/00 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 45/06 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61P 25/00 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 35/413 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 35/36 MK/P/2019/0863 T1 

Moleac Pte Ltd. A 61K 36/537 MK/P/2019/0863 T1 

National Center of Neurology and Psychiatry C 12N 15/113 MK/P/2019/0788 T1 

National Center of Neurology and Psychiatry C 12N 15/11 MK/P/2019/0788 T1 

National Center of Neurology and Psychiatry A 61K 31/7125 MK/P/2019/0788 T1 

Nektar Therapeutics A 61K 31/4745 MK/P/2019/0784 T1 

Nektar Therapeutics A 61P 35/00 MK/P/2019/0784 T1 

Norinnova Technology Transfer AS G 01N 33/68 MK/P/2019/0989 T1 

Norinnova Technology Transfer AS C 07K 16/28 MK/P/2019/0989 T1 

Norinnova Technology Transfer AS C 07K 16/34 MK/P/2019/0989 T1 

Novanta Corporation H 01S 3/223 MK/P/2019/0850 T1 

Novanta Corporation H 01S 3/038 MK/P/2019/0850 T1 

Novanta Corporation H 01S 3/03 MK/P/2019/0850 T1 

Novartis AG A 61P 3/00 MK/P/2019/0453 T1 

Novartis AG A 61P 29/00 MK/P/2019/0453 T1 

Novartis AG A 61P 17/00 MK/P/2019/0453 T1 

Novartis AG A 61P 11/00 MK/P/2019/0453 T1 
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Novartis AG A 61K 31/437 MK/P/2019/0453 T1 

Novartis AG C 07D 471/04 MK/P/2019/0453 T1 

Novartis AG A 61K 39/395 MK/P/2019/0984 T1 

Novartis AG C 07K 14/54 MK/P/2019/0984 T1 

Novartis AG C 07K 16/24 MK/P/2019/0984 T1 

Novartis AG A 61P 37/06 MK/P/2019/0998 T1 

Novartis AG A 61K 31/137 MK/P/2019/0998 T1 

Novartis AG A 61P 37/00 MK/P/2019/0998 T1 

Novartis AG A 61K 31/138 MK/P/2019/0998 T1 

Novartis AG A 61K 31/135 MK/P/2019/0998 T1 

Novartis AG A 61K 31/661 MK/P/2019/0998 T1 

Novomatic AG E 06B 3/90 MK/P/2019/0855 T1 

Novomatic AG E 06B 11/08 MK/P/2019/0855 T1 

Novomatic AG G 07C 9/02 MK/P/2019/0855 T1 

Outokumpu Oyj C 21D 6/00 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 21D 8/02 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/00 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/02 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/58 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/42 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/44 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/50 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/54 MK/P/2019/0771 T1 

Outokumpu Oyj C 22C 38/06 MK/P/2019/0771 T1 

Phosplatin Therapeutics LLC C 07F 15/00 MK/P/2019/0867 T1 

Prijavuvac:Electronics and Telecommunications 
Research Institute H 04N 19/46 MK/P/2019/0787 T1 

Prijavuvac:Electronics and Telecommunications 
Research Institute H 04N 19/61 MK/P/2019/0787 T1 

Prijavuvac:Electronics and Telecommunications 
Research Institute H 04N 19/30 MK/P/2019/0787 T1 

Prijavuvac:Electronics and Telecommunications 
Research Institute H 04N 19/70 MK/P/2019/0787 T1 

Pyrotek Engineering Materials Limited B 22C 1/18 MK/P/2019/0849 T1 

Pyrotek Engineering Materials Limited B 22D 41/02 MK/P/2019/0849 T1 

Pyrotek Engineering Materials Limited C 04B 14/00 MK/P/2019/0849 T1 

Pyrotek Engineering Materials Limited C 04B 35/00 MK/P/2019/0849 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. C 07K 2/00 MK/P/2019/0779 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/07 MK/P/2019/0779 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/06 MK/P/2019/0779 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. C 07K 7/00 MK/P/2019/0779 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. C 07K 5/00 MK/P/2019/0779 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. C 07K 4/00 MK/P/2019/0779 T1 

RA Pharmaceuticals, Inc. A 61K 38/00 MK/P/2019/0779 T1 
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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 9/64 MK/P/2019/0851 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 12N 15/85 MK/P/2019/0851 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2019/0851 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/46 MK/P/2019/0851 T1 

Rempex Pharmaceuticals,Inc. C 07F 5/04 MK/P/2019/0859 T1 

Rempex Pharmaceuticals,Inc. A 01N 55/08 MK/P/2019/0859 T1 

Rempex Pharmaceuticals,Inc. C 07F 5/02 MK/P/2019/0859 T1 

Resolve Therapeutics, LLC A 61K 38/46 MK/P/2019/0990 T1 

Resolve Therapeutics, LLC C 12N 9/22 MK/P/2019/0990 T1 

STAYBLE THERAPEUTICS AB A 61K 31/19 MK/P/2019/0773 T1 

STAYBLE THERAPEUTICS AB A 61P 19/00 MK/P/2019/0773 T1 

Savo-Solar OY C 23C 16/30 MK/P/2019/0766 T1 

Savo-Solar OY C 23C 14/56 MK/P/2019/0766 T1 

Savo-Solar OY C 23C 14/06 MK/P/2019/0766 T1 

SodaStream Industries Ltd. A 23L 2/54 MK/P/2019/0780 T1 

SodaStream Industries Ltd. B 01F 3/04 MK/P/2019/0780 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. C 07D 417/12 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. C 07D 417/14 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. C 07D 401/12 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. C 07D 215/58 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. A 61P 35/00 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. A 61K 31/47 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. A 61K 31/4436 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. A 61K 31/4427 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. A 61K 31/428 MK/P/2019/0996 T1 

StemSynergy Therapeutics,Inc. C 07D 417/04 MK/P/2019/0996 T1 

Supervawt Limited F 03D 3/06 MK/P/2019/0864 T1 

Supervawt Limited F 03D 7/06 MK/P/2019/0864 T1 

THALES LAS FRANCE SAS G 06T 15/20 MK/P/2019/0979 T1 

Teijin Pharma Limited A 61K 39/395 MK/P/2019/1040 T1 

Teijin Pharma Limited C 12N 15/02 MK/P/2019/1040 T1 

Teijin Pharma Limited C 07K 16/46 MK/P/2019/1040 T1 

Teijin Pharma Limited C 07K 16/18 MK/P/2019/1040 T1 

Teijin Pharma Limited C 12P 21/08 MK/P/2019/1040 T1 

Teijin Pharma Limited A 61P 25/28 MK/P/2019/1040 T1 

The Regents of the University of California C 12N 15/861 MK/P/2019/0848 T1 

The Regents of the University of California C 12N 15/12 MK/P/2019/0848 T1 

The Regents of the University of California C 12N 15/10 MK/P/2019/0848 T1 

The Regents of the University of Colorado, A Body 
Corporate A 61K 48/00 MK/P/2019/1024 T1 

United States Gypsum Company B 26F 1/40 MK/P/2019/0981 T1 

United States Gypsum Company B 26F 1/02 MK/P/2019/0981 T1 
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Zehnder Group International AG F 24F 12/00 MK/P/2019/0995 T1 

uniQure IP B.V. A 61K 31/713 MK/P/2019/0476 T1 

uniQure IP B.V. C 12N 15/113 MK/P/2019/0476 T1 

uniQure IP B.V. A 61P 25/14 MK/P/2019/0476 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2017/580 (220) 05/06/2017  

(442) 31/03/2020 

(731) Philip Morris Brands Sarl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.11.03;27.05.01;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2018/1119 (220) 08/11/2018 

(442) 31/03/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје ул. Орце 

Николов бр. 206/1-44, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна 

(531) 01.13.01;27.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање  

 

(210) TM  2018/1316 (220) 27/12/2018 

(442) 31/03/2020 

(731) Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА 

ДОО Скопје ул. Рајко Жинзифов 

бр.18/приземје-локал бр. 3, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела 

(531) 11.03.04;26.01.24;27.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/904 (220) 29/07/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Трговско друштво на големо и 

мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 

експорт-импорт Скопје ул. Камник бб, 

MK 

(540)  

 
(591) сребрена 

(531) 27.05.13;27.07.00;29.01.06 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 
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производи;масла и масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи;животни 

(живи);свежо овошје и зеленчук;семиња, 

билки и природно цвеќе;храна за 

животни;пивски слад  

кл. 32  пиво;минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалаци;пијалаци од 

овошје и овошни сокови;сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи;услуги при 

увоз-извоз и трговија на големо и мало со: 

ладен чај, минерална и сода-вода, 

безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје 

и овошни сокови;сирупи и други препарати 

за производство на пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, 

живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук;желеа, 

џемови, компоти;јајца, млеко и млечни 

производи;масла и масти за јадење;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, алкохолни 

пијалоци (освен пиво)  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(210) TM  2019/1028 (220) 17/09/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Аријана Коскарова and Владимир 

Стајиќ ул. Орце Николов 206, 1000, 

Скопје, MK and ул. Њуделхиска 2/2-3, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина 

(531) 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  организирање експо зона  

кл. 41  организирање настан на бизнис и 

претприемништво  

 

(210) TM  2019/1133 (220) 14/10/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena 

Qëndresa) ul. Tale Hristov 3-24, 1000, 

Skopje, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) зелена, бела 

(531) 05.03.13;26.11.12;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб; производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 31  сирови и необработени 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи; живи животни; свежо овошје и 

зеленчук, свежи билки; природни 

растенија и цвеќиња; храна и напитоци за 

животни; пивски слад; сирови и 

необработени зрна и семиња; луковици; 

садници и семе за садење  
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кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/1212 (220) 04/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје 

Качанички пат бр. 158, 1000, MK 

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ 

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје 

(540)  

D A M I A 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии, 

мраз   

 

(210) TM  2019/1222 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1223 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 03.04.11;05.05.20;25.01.19;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1224 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.11;05.05.20;26.01.21 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1225 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пробиотски јогурт - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1226 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пробиотски јогурт - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1227 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт - млечен производ  

 

(210) TM  2019/1228 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 
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(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  свежо млеко - млечен производ  

 

(210) TM  2019/1229 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;03.04.02;05.05.20;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајран млечен производ  

 

(210) TM  2019/1230 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  ајран млечен производ  

 

(210) TM  2019/1231 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  пробиотски јогурт - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1232 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кравјо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1233 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, сина, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.11;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  овчо кисело млеко - млечен 

производ  

 

(210) TM  2019/1234 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11, 1300, Куманово, MK 

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела, зелена, жолта, кафена, 

црна 

(531) 02.07.09;02.09.01;03.04.02;26.01.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт - млечен производ  

 

(210) TM  2019/1238 (220) 06/11/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. 11-ти Октомври бр. 251/локал 

251 ГТЦ-Приземје, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.14;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 24  текстил и текстилни производи што 

не се опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, обувки, чевли и капи  

кл. 28  вртимушки [играчки], возила 

играчки, бебешки вежбални, балони за 

играње  

 

(210) TM  2019/1346 (220) 05/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22, 

Тетово, MK 

(540)  

ЖФК ШКЕНДИЈА Тетово 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт  

кл. 41  образовни услуги; забава, спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2019/1347 (220) 05/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Ибрахим Илази ул. 105 бр. 22, 

Тетово, MK 

(540)  

KFF SHKENDIJA Tetovë 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт  

кл. 41  образовни услуги; забава, спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2019/1356 (220) 06/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West Olympic Blvd. 

Los Angeles, CA 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

RIOT GAMES ARCANE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  филмови и телевизиски програми 

кои содржат епизоди на анимирани 

телевизиски серии кои се емитуваат по пат 

на видео запис на барање,  кои што можат 

да се преземаат; однапред снимени DVD-

дискови и компакт дискови кои содржат 

инфомации од област на компјутерски 

игри; дискови за компјутерски игри; 

софтвер за компјутерски игри; аудио и 

видео записи кои содржат анимирани 

ликови и анимиран телевизиски програм; 

уреди за стриминг (пренос) на дигитални 

медии; софтвер за компјутерски игри кој 

содржи дигитални сликички за 

разменување; компјутерски програми кои 

што се користат за следење на статуси на 

различни корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи  на 

сите нивоа на вештини; анимирани цртани 

филмови кои можат да се преземаат; 

програми за компјутерски игри кои можат 

да се преземаат; електронски публикации 

од област на стрипови, графички романи и 

приказни со сцени и ликови засновани на 

видео игри кои можат да се преземаат; 

фотографии кои можат да се преземаат; 

позадини и графички слики за екран, 

мобилни телефони, таблети кои можат да 

се преземаат; софтвер за електронски 

игри за безжични уреди; електронски 

табли за известувања; онлајн 

интерактивни програми за компјутерски 

игри за повеќе играчи; софтвер за видео 

игри; софтвер за видео игри за мобилни 

телефони; звучници; полначи за батерии 

за лаптопи, мобилни телефони, таблет 
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компјутери, и други преносливи уреди со 

USB;  празни USB флеш мемории; 

компјутерски тастатури; компјутерски 

глувци; украсни магнети; слушалки-

бубици; очила за вид; компјутерски 

додатоци, имено, заштитни фолии и 

футроли за мобилни телефони, 

компјутерски  глувци, слушалки, таблет 

компјутери, USB приклучоци; слушалки; 

слушалки кои се користат за компјутери; 

едноножни стативи (моноподи) за рачни 

дигитални електронски уреди, имено, 

фотоапарати, мобилни телефони, таблет 

компјутери; подлоги за глувци; очила за 

сонце  

кл. 14  нараквици;накит за тело;привезоци 

(накит);меморијални 

монети;часовници;часовници со вградени 

радио приемници;копчиња за 

манжетни;обетки;накит;кутии за 

накит;торбици за накит;привезоци за 

клучеви;украсни игли за ревери;медаљони 

(накит);ѓердани;привезоци;брош-

игли;прстени како накит;ремени за 

часовници;рачни часовници;пластични 

привезоци за клучеви  

кл. 16  стикери, постери, привремени 

тетоважи, транспаренти (банери) од 

хартија, белетристика, стрипови, графички 

романи, подметачи направени од картон; 

подметачи направени од хартија; пенкала; 

фломастер со врв од филц; ролери со гел 

мастило, пенкала со мастило (налив пера); 

комплети на сликарски прибор за уметност 

и занаетчиство  

кл. 18  повеќенаменски рачни торби; 

спортски торби; ранци; педеруши; торби за 

книги; актовки; футроли за визит карти; 

преносливи цврсти торби; новчаници за 

монети; oколувратници за животни; 

козметички торбици кои се продаваат 

празни; костими за животни; торбици кои 

се носат дијагонално преку тело; мали 

ранци; торби за пелени; ранeц (вреќа) со 

врвка; цилиндрични текстилни торби; 

торбици за носење на колкови; рачни 

торбици; футроли за клучеви; торби за 

опрема; поводници за животни; багаж; 

ознаки за багаж; курирски торби; рачни 

чадори за сонце; џебни паричници; женски 

ташни; женски торбици; несесери кои се 

продаваат празни; торби за пазарење 

(тоте торби); сандаци (багаж); чадори за 

дожд; торбици кои се носат околу појас; 

ланци за паричник; паричници; свечени 

торбици  

кл. 20  фигурички од винил; фигурички од 

пластика  

кл. 21  повеќенаменски преносливи садови 

за домаќинство; садови за печење; тепсии, 

тавчиња; бенто кутии; садови за пијалоци; 

отварачи за флаши; садови (чинии); 

керамички топери за торти;  стаклени 

топери за торти; порцелански топери за 

торти; свеќници; кујнски садови; даски за 

сечење; вилушки за раздвојување; држачи 

за стапчиња за јадење; стапчиња за 

јадење; чешли; украсни чинии; пудриери 

кои се продаваат празни; садови за 

употреба во домаќинство; ножеви за 

колачи (бисквити); тегли за бисквити; 

отварачи за чепови; четкички за шминка; 

шољи; конец за чистење на заби; сетови 

за ручавање (освен лажици, вилушки, 

ножеви); садови; стапчиња за јадење за 

еднократна употреба; флаши за пијалоци 

за спортови; плоски; чаши за пиење; 

електрични четки за заби; фигурички од 

керамика; фигурички од стакло; фигурички 

од порцелан; пенасти држачи за пијалоци 

(навлаки); четки за коса; кофи за лед; 

термос шољи, термос чаши; држачи за 

картонски амбалажи за сокови; кујнски 

ракавици; држачи за кујнски прибор; кутии 

за ручек; шољи; апарати за кафе, 

неелектрични; соковници, неелектрични; 
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ракавици за рерна; хартиени чаши; 

хартиени чинии; касички “прасиња“; 

бокали; пластични подметачи за маса; 

пластични садови за складирање; чинии; 

подметачи за тенџериња; сетови за сол и 

бибер;  фаќачи на сонце; термо изолирани 

флаши; термо изолирани садови за храна; 

термо изолирани флаши; термо изолирани 

кутии за ручек; четки за заби; шољи за 

патување; термоси; подметачи за чинии; 

корпи за отпад; флаши за вода кои се 

продаваат празни  

кл. 24  банери (кои не се од хартија); 

артикли за секојдневна употреба, имено, 

шамивчиња; постелнина, имено, 

прекривки за кревети; прекривачи; 

прекривачи за душеци; постелнина; 

ќебиња за кревети; крпи  

кл. 25  облека, имено, пижами, дресови, 

дуксери, маици, панталони, јакни, кратки 

чорапи, долен веш, кравати и џемпери, 

покривала за глава, шешири; чевли, 

манжетни  

кл. 26  токи за ремен; декоративни 

привезоци за ранци; декоративни 

привезоци за мобилни телефони; 

акцесоари за коса, имено, траки, шноли, 

машни, украсни чешли, штипки за коса, 

укосници, гумички за коса, украсни гумички 

за коса обложени со текстил; украсни 

лепливи закрпи за јакни; декоративни 

украсни копчиња; декоративни украсни 

игли; декоративни привезоци за ташни; 

стопери за врвки; врвки  

кл. 28  пластични фигурички за играчки; 

колекционерски фигурички за играчки; 

полнети животни играчки; друштвени игри 

кои се играат на табла; карти за играње; 

антистрес топчиња  

кл. 41  услуги на разонода во вид на 

тековни телевизиски серии кои се 

емитуваат на телевизија и онлајн интернет 

стриминг во област на компјутерски игри; 

услуги на забавен програм и содржини, 

имено, услуги на емитување на 

телевизиски програм во вид на анимирани 

телевизиски серии; услуги на продукција 

на телевизиски програми, имено, 

создавање и развој на концепти за 

анимирани ликови и анимирани 

телевизиски серии;  услуги на емитување 

на филмови и филмски содржини, кои не 

можат да се преземаат, по пат на видео 

запис на барање; обезбедување на 

информации од забавен карактер во врска 

со анимирани ликови и анимирани 

телевизиски серии преку интернет 

страници; услуги на емитување на тековни 

телевизиски програми во области на 

компјутерски игри; услуги на разонода во 

вид на емитување на аудио-визуелна 

содржина, филмови, видеа, телевизиски 

програми, анимирани серии и останати 

мултимедијални материјали во област на 

компјутерски и видео игри; услуги на 

онлајн прикажување на анимиран 

телевизиски програм; обезбедување на 

онлајн компјутерски игри за други преку 

глобални и локални компјутерски мрежи; 

услуги на давање на информации преку 

интернет во врска со онлајн компјутерски и 

видео игри; услуги на интерактивно 

играње на игри со повеќе играчи по пат на 

интернет; организирање и водење на 

натпревари за играчи на видео и 

компјутерски игри; организирање  на 

онлајн натпреварувања на видео и 

компјутерски игри за интерактивни играчи; 

онлајн обезбедување на услуги на игри со 

виртуелна реалност по пат на 

компјутерски мрежи; дистрибуција на 

филмови (која не вклучува транспорт); 

продукција и изнајмување на филмови и 

филмови на видео ленти; продукција на 

анимирани филмови; дистрибуција на 

долгометражни филмови; услуги на 
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емитување на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на видео запис на 

барање; пишување на сценарија, услуги на 

филмски студија; услуги на кина; ставање 

на располагање на објекти за емитување 

на филмови; прикажување на филмови 

преку компјутерски терминали; 

прикажување на филмови преку 

комуникациски мрежи; прикажување на 

филмови преку интернет; обезбедување 

на филмови преку интернет кои не можат 

да се преземаат  

 

(210) TM  2019/1357 (220) 10/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100 

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, сите нијанси на црвена и 

златна 

(531) 01.03.00;26.01.00;26.02.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун, сиров или 

преработен; тутун за виткање; тутун за 

луле; производи од тутун; замени за тутун 

(не за медицински цели); пури, цигарилос; 

запалки за цигари; запалки за пури; 

ќибрити; артикли за пушачи; хартија за 

цигари; туби за цигари; филтери за цигари; 

џебни апарати за виткање цигари; рачни 

машини за вбризгување на тутун во 

хартиени туби; електронски цигари; 

течности за електронски цигари; 

производи од тутун наменети за 

загревање  

 

(210) TM  2019/1371 (220) 11/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware 

corporation) 12333 West. Olympic Blvd. 

Los Angeles, California 90064, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.03.00;27.05.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  звучници;компјутерски 

глувчиња;компјутерски програми кои се 

користат за следење на статус на разни 

корисници на услуги на онлајн 

интерактивно играње на игри и онлајн 

поврзување на играчи со други играчи од 

сите нивоа на вештини;софтвер за 

“проширена реалност” за играње на видео 

игри кој може да се преземе;софтвер за 

игри за мобилни телефони кој може да се 

преземе;подкасти кои можат да се 

преземат од областа на е-спорт и видео 

игри;софтвер за видео игри кој може да се 

преземе;видео игри кои можат да се 

преземат;софтвер за игри со виртуелна 

реалност кој може да се преземе за 

играње на видео игри;слушалки - 
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бубици;очила за 

вид;слушалки;интерактивни 

мултимедијални програми за видео 

игри;подлоги за глувчиња;снимен софтвер 

за “проширена реалност” за играње на 

видео игри;снимен софтвер за виртуелна 

реалност за играње на видео игри;очила 

за сонце;кертриџи за видео игри;дискови 

за видео игри;софтвер за видео 

игри;софтвер за видео игри и прирачници 

во електронски формат кои се продаваат 

како целина;софтвер за видео игри кој 

може да се преземе преку глобална 

компјутерска мрежа и безжични уреди  

кл. 38  услуги на емитување и пренос 

(стриминг) на играње на видео игри и 

натпреварувања во играње на видео игри 

по пат на глобални комуникациски мрежи, 

Интернет и безжични мрежи;форуми 

(chatrooms) на друштвени 

мрежи;обезбедување на услуги на онлајн 

форуми за пренос на пораки меѓу 

компјутерски корисници  

кл. 41  организирање и водење на 

натпревари во живо, изложби и турнири 

кои се однесуваат на видео игри; услуги на 

разонода, имено, софтвер за видео игри 

кој не може да се преземе а кој им 

овозможува на корисниците да креираат, 

менуваат, вчитуваат, преземаат, 

споделуваат, прегледуваат и објавуваат 

содржина на интерактивни видео-игри кои 

се создадени од корисници, музика и други 

медиски датотеки по пат на глобални 

компјутерски мрежи, Интернет и безжични 

мрежи; услуги на разонода, имено, 

организирање на состаноци во живо со 

обожаватели (фанови) и конференции во 

областа на разонода, гејминг, видео игри и 

е-спортови; услуги на разонода, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри; 

услуги на разонода, имено, овозможување 

на привремено користење на видео-игри 

кои не може да се преземат; услуги на 

организирање на натпревари во играње на 

видео игри, изложби и турнири; услуги на 

објавување на видео-игри; обезбедување 

на услуги на објавување на онлајн 

стрипови, графички романи и приказни со 

сцени и ликови базирани на видео-игри 

кои не може да се преземат; услуги на 

обезбедување на онлајн игри со 

“проширена реалност”; обезбедување на 

онлајн информации во врска со видео 

игри; обезбедување на онлајн услуги во 

врска со тривиа игри (квизови), совети и 

стратегии за видео игри; обезбедување на 

услуги на онлајн играње на игри со 

виртуелна реалност  

 

(210) TM  2019/1374 (220) 11/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Адвокат Даниел Иваноски ул. 

Филип Втори Македонски бр. 13/8, 7000, 

Битола, MK 

(540)  

 
(531) 17.03.00;26.04.04;27.05.00;29.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  канцелариски работи  

кл. 41  обуки  

кл. 45  услуги при водење судски процеси; 

услуги за изработка на правни документи  

 

(210) TM  2019/1381 (220) 12/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

TIRECORT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1382 (220) 12/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

OXEZOLE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1383 (220) 12/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 

11.Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, црна и сите нијанси на црвена 

(531) 01.03.00;27.05.00;29.01.05 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски 

десерти, десерти базирани на брашно и 

чоколадо, мус десерти, замрзнати 

десерти;сладолед;мраз што се јаде  

 

(210) TM  2019/1411 (220) 17/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ПЗУ „д-р Т. Каракамчев“ ул. 

Климент Охридски 15, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сива, зелена, бела 

(531) 05.05.00;27.05.01;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, 

вештачки екстремитети, очи и заби, 

ортопедски производи, хируршки 

материјали за шиење  

кл. 41  образовни услуги; подготвување 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 44  медицинска услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2019/1422 (220) 18/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Друштво за издавачка дејност 

КНИГОТЕКА ДОО Скопје ул. 11-ти 

Октомври 33А, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591) сина, светло сина, зелена, темно 

зелена, портокалова, темно жолта, жолта 

(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  Е-читачи, електронски читач на 

книги; преносни електронски уреди за 

прикажување на електронски објавени 

материјали, книги, списанија, весници, 

мултимедијални презентации; 

компјутерски софтвер за е-читачи за 

пренос на текст, слика, звук и приказ;  

кл. 35  промовирање на добра и услуги на 

други; услуги за малопродажба и услуги на 

мало преку Интернеттаблет компјутери, 

електронски читачи на книги, аудио и 

видео плеери, лични дигитални асистенти 

и уреди, прикажување на електронски 

објавени материјали, книги, списанија, 

весници, мултимедијални презентации, 

печатени материјали; деловни услуги, 

обезбедување на компјутерски бази на 

податоци во врска со купување и 

продажба на производи и услуги 

(електронски книги, електронски 

документи)  

кл. 41  користење на веб-страница со 

мултимедијални информации за читање 

од електронски книги и други електронски 

документи; како и објавување на 

електронски книги и други електронски 

документи  

 

(210) TM  2019/1427 (220) 19/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Тодорова Анета ул. Христо 

Татарчев-15 бр. 34 б, MK 

(540)  

 
(531) 02.09.23;27.05.24;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека *( трикотажна облека, 

качулки, готова облека [конфекциска 

облека] , долна облека јакни, ремени, 

ракавици, водоотпорна облека, елеци, 

производи што се носат на глава [капи, 

шапки, украси за коса], облека за 

мотористи идр.) 

  

кл. 42  дизајнирање на облека  

кл. 43  кафетерии, снек барови, бифеа  

 

(210) TM  2019/1437 (220) 23/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало МАКО-МАРКЕТ ДОО Скопје ул. 

Првомајска бб, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, жолта 

(531) 27.05.24;28.11.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед и меласа; 
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квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(210) TM  2019/1438 (220) 23/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(300)  

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје 

ул. АВНОЈ бр. 74/3, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

K-STORE 50 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течни горива за мотори) и 

материи за осветлување, свеќи фитили за 

осветлување  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување, апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и контрола на 

електрична енергија, апарати за снимање, 

пренос и репродукција на звук или слика, 

магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони, регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(210) TM  2019/1444 (220) 23/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

ROSIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1445 (220) 23/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Приватна установа за социјална 

заштита на стари лица ГЕРОМЕДИКАЛ 

ФЕНИКС с. Волково Скопје ул. 44 бр. 4, 

Волково, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, портокалова 

(531) 03.07.24;28.05.00;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  старечки домови; служење храна и 

пијалаци; изнајмување на времено 

сместување; снек-барови; рецепциски 

улуги за привремено сместување 
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(управување со 

пристигнувања и заминувања)  

 

(210) TM  2019/1448 (220) 23/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

OREO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечни производи, особено млечни 

десеерти и ладни десерти, вклучувајќи 

мусеви, кремови и производи од јогурт  

кл. 30  сладоледи, замрзнати слаткарски 

производи;десерти, ладни 

десерти;миксови за печење;прпарати 

направени од житарки, житарици за 

појадок  

 

(210) TM  2019/1449 (220) 24/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 

11.Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591) бела, црвена, црна, жолта, 

потокалова, кафена 

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски 

десерти, десерти базирани на брашно и 

чоколадо, мус десерти, замрзнати 

десерти;сладолед;мраз што се јаде  

 

(210) TM  2019/1450 (220) 24/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 

11.Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна,  кафена 

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски 

десерти, десерти базирани на брашно и 

чоколадо, мус десерти, замрзнати 

десерти;сладолед;мраз што се јаде  

 

(210) TM  2019/1451 (220) 24/12/2019 

(442) 31/03/2020 
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(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 

11.Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на 

сина 

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски 

десерти, десерти базирани на брашно и 

чоколадо, мус десерти, замрзнати 

десерти;сладолед;мраз што се јаде  

 

(210) TM  2019/1452 (220) 24/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bolgesi 

11.Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, црна, сите нијанси на 

кафена 

(531) 27.01.00;27.05.25;29.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  

бисквити;чоколади;колачи;крекери;наполи

танки;торти;пити;десерти, имено, пекарски 

десерти, десерти базирани на брашно и 

чоколадо, мус десерти, замрзнати 

десерти;сладолед;мраз што се јаде  

 

(210) TM  2019/1453 (220) 24/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD 283#, BBK Road, Wusha, 

Chang'AN, Dongguan, Guangdong, CN 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

iQOO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци; 

компјутерски софтвери, снимени; 

компјутерски програми, кои што може да 

се преземаат; лични дигитални асистенти 

[PDA]; компјутерска софтверска 

платформа, снимена или со можност за 

преземање; графика за мобилни телефони 

која што може да се презема; 

телекомуникациски апарати во форма на 

накит; апликативен софтвер за мобилни 

телефони кој што може да се презема; 

таблет компјутери; интерактивни 

терминали со екран на допир; хуманоиден 

робот со вештачка интелигенција; паметни 

очила (обработка на податоци); зголемени 

очила за реалност; очила за виртуелна 

реалност; паметни часовници (обработка 

на податоци); софтвер за игра со 

виртуелна реалност; читачи на USB 

картички; пенкала за екран на допир; 

преносни компјутери; софтвер за 

препознавање гестови; скенер на 
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отпечатоци; уреди за препознавање лице; 

инструменти за навигација; опрема за 

систем за глобално позиционирање (GPS); 

паметни телефони; мобилни телефони; 

ремени за мобилни телефони; преносни 

трагачи за активност; обвивки на мобилен 

телефон; заштитни обвивки на мобилни 

телефони; заштитни ленти прилагодени за 

екраните на мобилниот телефон; преносни 

паметни телефони; направа за користење 

на мобилен телефон без раце; потпорници 

прилагодени за мобилни телефони; места 

за поставување звучници; безжичен 

звучник; интелигентни звучници; звучници 

со вештачка интелегенција; слушалки; 

безжични слушалки; слушалки за 

виртуелна реалност; слушалки адаптирани 

за мобилни телефони; безжични слушалки 

за паметни телефони; тв поставка - топ 

бокс; селфи стапови [рачни моноподи]; 

селфи стапови за мобилни телефони; леќи 

за селфи; поврзана нараквица (мерен 

апарат); USB кабли; USB кабли за 

мобилни телефони; приклучок за 

конверзија; адаптери за напојување; 

екрани за мобилни телефони; преносни 

видео монитори; батерии, електрични; 

полначи за батерии; мобилни места за 

напојување (батерии што се полнат); 

безжични полначи; потпорници 

прилагодени за поставување телефони во 

автомобил;УСБ- флеш дискови; емотикони 

за мобилни телефони кои може да се 

преземаат; компјутерски софтвер за игри, 

кој може да се преземе  

 

(210) TM  2019/1454 (220) 24/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) SABA ILAÇ SANAYI VE TICARET 

A.S. Halkali Merkez Mah.Basin Ekspres 

Cad. No. i 34303 Kucukcekmece, Istanbul, 

TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Niosta 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1457 (220) 25/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD. 283#, BBK Road, Wusha, 

Chang'an, Dongguan, Guangdong , CN 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) црна, бела 

(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци, 

лични дигитални асистенти [PDA]; 

телекомуникациски апарати во форма на 

накит, софтверски апликации за мобилни 

телефони кои може да се преземаат, 

таблет компјутери, интерактивни 

терминали на екран на допир, паметни 

очила, паметни часовници, пенкала за 

екран на допир, преносни компјутери, 

уреди за препознавање на лице , 

инструменти за навигација, уред за систем 

за глобално позиционирање (GPS), 

паметни телефони, мобилни телефони, 

ремени за мобилни телефони, преносни 

трагачи за активност, обвивки на мобилен 

телефон, заштитни обвивки за мобилни 

телефони, заштитни ленти прилагодени за 

екраните на мобилниот телефон, преносни 

паметни телефони, потпорници 

прилагодени за мобилни телефони, места 
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за поставување звучници, безжични 

звучници, слушалки, безжични слушалки, 

слушалки за мобилни телефони, безжични 

слушалки за паметни телефони, селфи 

стапови што се користат како додатоци за 

паметни телефони, селфи леќи, USB 

кабли, USB кабли за мобилни телефони, 

адаптери за напојување, електрични 

батерии, полначи на батерија, батерии за 

полнење, безжични полначи, полначи за 

батерии за мобилни телефони, 

интелегентни слушалки, интелигентни 

слушалки, зголемени очила за реалност, 

зголемени слушалки за реалност, очила за 

виртуелна реалност, слушалки за 

виртуелна реалност, хардвер за виртуелна 

реалност, софтвер за виртуелна и 

додадена реалност, паметни звучници, 

паметен телевизор, лаптоп компјутери, 

компјутери, екрани за мобилни телефони, 

потпорници прилагодени за поставување 

телефони во автомобил, мобилни места 

за напојување, паметни нараквици, мерачи 

на масти во телото, вага со анализатори 

на масна маса, чипови [интегрирани кола], 

електронски чипови  

 

(210) TM  2019/1458 (220) 26/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Proksifam 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/1461 (220) 27/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр. 7, 2310, Виница, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) жолта, црвена, бела, светло и темно 

кафена 

(531) 08.01.00;27.05.25;29.01.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  колачи, чајни колачиња, бисквити, 

производи од тесто  

 

(210) TM  2019/1467 (220) 30/12/2019 

(442) 31/03/2020 

(731) SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, црна, златна 

(531) 05.03.14;26.02.00;27.05.25;29.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2019/1468 (220) 31/12/2019 

(442) 31/03/2020 
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(731) БЕСИМ АЛИЈИ Матејче, Липково, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.25;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2020/2 (220) 02/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) V.F. Corporation 105 Corporate 

Center Blvd.Greensboro, North Carolina 

27408, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 26.01.18;26.01.21;27.05.22 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  деловни услуги, имено, деловна 

администрација на компании и работење 

на малопродажни продавници со облека, 

додатоци за облека, обувки, багаж, ранци 

и опрема за на отворено; услуги за 

деловно управување и деловна 

администрација кои се однесуваат од 

областа на облека, додатоци за облека, 

обувки, багаж, ранци и опрема за на 

отворено  

 

(210) TM  2020/4 (220) 03/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraβe 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GOLDEN HILLS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла и масти за јадење; путер; 

сирење и производи од сирење  

 

(210) TM  2020/10 (220) 03/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Goodyear Tyres UK Limited 2920 

Trident Court, Solihull Parkway 

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

GEOMAX MX14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми  

 

(210) TM  2020/11 (220) 08/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar 

Airways Tower, Airport Road P.O. Box 

22550 Doha, QA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(531) 03.04.11;26.01.15;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  бизнис картички, списанија, билети, 

нотеси  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања, имено воздушен транспорт, 

организирање крстарења, организирање 

тури, резервирање места за патување, 

поштенски услуги, транспорт на патници, 

резервации за превоз, информирање за 

превоз  

 

(210) TM  2020/15 (220) 10/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 

cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, темно сива 

(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; реосигурување; 

осигурување на живот; здравствено 

осигурување; осигурување од несреќи; 

поморско осигурување; осигурување 

од пожар; посредување при осигурување; 

советување и информации во врска 

со осигурување; осигурителни 

информации; статистички услуги; 

финансиски 

проценки (осигурување, банкарство, 

недвижности); проценка за надоместок на 

штета (финансиска проценка); услуги за 

склучување договори за осигурување 

и процена и оцена за целите на 

осигурување; финансиски анализи; 

финансиски 

услуги; финансиско управување; 

финансиско советување; капитални 

инвестиции; финансиски информации; 

порамнување, финасиско; услуги на 

осигурување на недвижности; осигурување 

на гаражи; осигурување на 

покуќнина; услуги на осигурување 

поврзани со имотот; осигурување 

поврзано 

со личен имот; обезбедување на лизинг; 

банкарско осигурување; осигурување 

на згради; финансиско преземање; 

осигурување на хипотеки; договарање 

ануитети; осигурување на производи; 

патничко осигурување; кредитно 

осигурување; осигурување за 

воздухопловство; осигурување за 

комбиња; 

осигурување за хотели; осигурителни 

услуги поврзани со моторни возила; 

осигурување на кредитен ризик; 

обезбедување на фондови; осигурување 

на 

бизниси; осигурување на хартии од 

вредност; приватно здравствено 

осигурување; осигурување на правни 

трошоци; осигурување на хотелско 

сместување; осигурување за канцеларии; 

договорање на гаранциски програми; 

осигурување на апарати за комуникација; 

осигурување на системи против 

кражби; агенции за осигурување на 

бродови; осигурување против загуба на 

кредит; осигурување за сопственици на 

имот; потпишување договори за 

продолжена гаранција; осигурување со 

продолжена гаранција; осигурување на 

хипотекарно банкарство; услуги на 
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осигурување поврзани со стоки во транзит; 

агенции за животно осигурување; 

осигурување на кредитен ризик 

(факторинг); 

преземање на ризик при осигурување на 

имот; финансиски услуги за 

осигурување на фондови; осигурување од 

загуба на документи; одредување 

оштета за неживотно осигурување; 

обезбедување на средства за купување на 

имот; преземање на ризик кај осигурување 

од автомобилска несреќа; 

регулирање на побарување за неживотно 

осигурување; посредување при 

осигурување на превоз; осигурување од 

одговорност на трето лице; 

осигурување од професионална 

одговорност; осигурување од ризик 

поврзан 

со пречекорување на роковите и 

трошоците; осигурителни услуги поврзани 

со 

живот; договорање на осигурување 

поврзано со превоз; превземање на ризик 

во врска со девизни трансакции (услуги за 

-); осигурување на полуги/плочки од 

скапоцени метали (услуги за-); 

осигурување од ризици поврзанид со 

исполнување на рокови и трошоци; 

пензиско осигурување  

 

(210) TM  2020/16 (220) 10/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 

cesta 56, 1000, Ljubljana, SI 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, бела, темно сива 

(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; реосигурување; 

осигурување на живот; здравствено 

осигурување; осигурување од несреќи; 

поморско осигурување; осигурување 

од пожар; посредување при осигурување; 

советување и информации во врска 

со осигурување; осигурителни 

информации; статистички услуги; 

финансиски 

проценки (осигурување, банкарство, 

недвижности); проценка за надоместок на 

штета (финансиска проценка); услуги за 

склучување договори за осигурување 

и процена и оцена за целите на 

осигурување; финансиски анализи; 

финансиски 

услуги; финансиско управување; 

финансиско советување; капитални 

инвестиции; финансиски информации; 

порамнување, финасиско; услуги на 

осигурување на недвижности; осигурување 

на гаражи; осигурување на 

покуќнина; услуги на осигурување 

поврзани со имотот; осигурување 

поврзано 

со личен имот; обезбедување на лизинг; 

банкарско осигурување; осигурување 

на згради; финансиско преземање; 

осигурување на хипотеки; договарање 

ануитети; осигурување на производи; 
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патничко осигурување; кредитно 

осигурување; осигурување за 

воздухопловство; осигурување за 

комбиња; 

осигурување за хотели; осигурителни 

услуги поврзани со моторни возила; 

осигурување на кредитен ризик; 

обезбедување на фондови; осигурување 

на 

бизниси; осигурување на хартии од 

вредност; приватно здравствено 

осигурување; осигурување на правни 

трошоци; осигурување на хотелско 

сместување; осигурување за канцеларии; 

договорање на гаранциски програми; 

осигурување на апарати за комуникација; 

осигурување на системи против 

кражби; агенции за осигурување на 

бродови; осигурување против загуба на 

кредит; осигурување за сопственици на 

имот; потпишување договори за 

продолжена гаранција; осигурување со 

продолжена гаранција; осигурување на 

хипотекарно банкарство; услуги на 

осигурување поврзани со стоки во транзит; 

агенции за животно осигурување; 

осигурување на кредитен ризик 

(факторинг); 

преземање на ризик при осигурување на 

имот; финансиски услуги за 

осигурување на фондови; осигурување од 

загуба на документи; одредување 

оштета за неживотно осигурување; 

обезбедување на средства за купување на 

имот; преземање на ризик кај осигурување 

од автомобилска несреќа; 

регулирање на побарување за неживотно 

осигурување; посредување при 

осигурување на превоз; осигурување од 

одговорност на трето лице; 

осигурување од професионална 

одговорност; осигурување од ризик 

поврзан 

со пречекорување на роковите и 

трошоците; осигурителни услуги поврзани 

со 

живот; договорање на осигурување 

поврзано со превоз; превземање на ризик 

во врска со девизни трансакции (услуги за 

-); осигурување на полуги/плочки од 

скапоцени метали (услуги за-); 

осигурување од ризици поврзанид со 

исполнување на рокови и трошоци; 

пензиско осигурување  

 

(210) TM  2020/17 (220) 10/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

TIREMIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/18 (220) 10/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Jamieson Laboratories Ltd. 1 

Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9 

Toronto, Ontario, CA 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

JAMIESON NATURAL 

SOURCES 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; хранливи 

додатоци; пробиотски додатоци; 

витамински додатоци; минерални 

додатоци  
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(210) TM  2020/19 (220) 10/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Jamieson Laboratories Ltd. 1 

Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9 

Toronto, Ontario, CA 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

JAMIESON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; хранливи 

додатоци; пробиотски додатоци; 

витамински додатоци; минерални 

додатоци  

 

(210) TM  2020/20 (220) 10/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Jamieson Laboratories Ltd. 1 

Adelaide Street East, Suite 2200, M5C 2V9 

Toronto, Ontario, CA 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 05.03.14;26.11.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски додатоци; хранливи 

додатоци; пробиотски додатоци; 

витамински додатоци; минерални 

додатоци  

 

(210) TM  2020/21 (220) 13/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Wuxi Kaiha Technology Co., Ltd 

Dongfeng Community, Qianqiao Street, 

Huishan District, Wuxi City, Jiangsu 

Province, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 07.01.24;26.02.07;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  pластични ѕидни панели;ѕидни 

панели што не се од метал;градежни 

материјали, што не се од метал;градежно 

дрво;камен;гипс [градежен 

материјал];цемент;бетонски градежни 

елементи;плочки, што не се од метал, за 

градење;градежно стакло  

 

(210) TM  2020/22 (220) 13/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Весна Чадо ул. Киро Крстевски 

Платник бр. 11/1/11, Скопје, MK 

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. 

"Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000 

(540)  

PLX - Patient Luxury 

Experience 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

консултации за раководење со персонал; 

советување за организирање на 

работењето  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 
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истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството; 

медицинска помош; болници; здравствена 

заштита; клиники (медицински клиники); 

медицински клиники; закрепнување 

(болници за закрепнување); здравствени 

центри; негување болни луѓе; терапија 

(физикална терапија) подготвување на 

рецепти во аптеки; забарство; ортодонски 

услуги; помош при породување 

(акушерство); фармацевстви совети; 

медицински совети за лица со 

инвалидитет; терапевтски услуги; услуги 

за советување за здравјето; физикална 

терапија  

 

(210) TM  2020/24 (220) 14/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

NORAMOX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи што се користат 

во индустријата; хемиски сурфактанти што 

се користат во детергенти и формули за 

чистење за потрошувачи и/или 

професионалци  

кл. 3  супстанции за употреба на перење 

алишта; препарати за избелување, 

чистење и отстранување на дамки; 

додатни средства за текстилна и кожна 

индустрија; помошни средства за 

парфимерија и сапуни; детергенти што се 

користат во домаќинство и индустриско 

чистење  

 

(210) TM  2020/25 (220) 14/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

DINORAM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи што се користат 

во индустријата; особено хемиски агенти 

за адхезија кои се користат за асфалт и во 

индустријата за поплочување  

кл. 3  детергенти кои се користатза 

чистење во домаќинствата и индустријата  

кл. 19  хемиски агенти за адхезија кои се 

користат за асфалт и во индустријата за 

поплочување; хемиски сурфактанти што се 

користат во детергенти и формули за 

чистење за потрошувачи и/или 

професионалци  

 

(210) TM  2020/27 (220) 15/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) TripAdvisor LLC 400 1st Avenue, 

Needham Massachusetts 02494, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 03.07.05;26.07.03 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  софтвер кој може да се симнува во 

вид на мобилна апликација која се користи 

за пристап до водичи и рецензии на 

обезбедувачи на патнички услуги, патни 

дестинации, тури и локални атракции; 

софтвер кој може да се симнува во вид на 

мобилна апликација која се користи за 

пристап до база со податоци коjа може да 

се пребарува во областа на транспорт, 

патувања и планирање патувања; софтвер 

кој може да се симнува за прикачување, 

манипулирање, чување и споделување 

фотографии, графика, видео и останата 

мултимедија преку интернет; софтверска 

апликација која може да се симнува за 

пристап до веб страна каде корисниците 

може да објавуваат рејтинзи, рецензии и 

препораки на листи со недвижнини за 

одмор, привремени сместувања, настани, 

локации, бизниси, услуги и активности во 

областите на забава, патување, туризам и 

ресторани; софтверска апликација која 

може да се симнува за резервирање и 

закажување транспорт, патувања и 

ресторани  

кл. 35  услуги на споредба на цени, во 

областа на патувањето и сместувањето за 

користење од страна на потрошувачите 

при одредување на цена на транспорт и 

сместување, достапни електронски преку 

компјутерски мрежи и глобални 

информациски мрежи; обезбедување 

кориснички информации за други за 

транспорт, патување и сместување, 

достапни електронски преку компјутерски 

мрежи и глобални информациски мрежи; 

услуги на рекламирање, имено, промоција 

и рекламирање на стоки и услуги од други 

преку електронски комуникациски мрежи; 

обезбедување веб страна со рецензии, 

рејтинзи и препораки од корисници за 

хотели и други привремени сместувања за 

комерцијални цели  

кл. 38  обезбедување онлајн електронски 

огласни табли и форуми за пренос на 

пораки и фотографии помеѓу корисници на 

компјутери во областа на патувањата; 

обезбедување пристап до интерактивни 

бази со податоци за пренос на пораки 

помеѓу корисници на компјутери и 

претплатници во врска со патувања, 

слободни активности, храна и пијалоци и 

ресторани; обезбедување онлајн соби за 

разговор, услуги на инстант пораки и 

електронски огласни табли; обезбедување 

пристап до компјутерски бази со податоци 

во областите на социјално вмрежување и 

социјално претставување; обезбедување 

онлајн заеднички форум за корисниците 

да споделуваат и објавуваат информации, 

звук, видео, забавни содржини или 

информации, да формираат виртуелни 

заедници и да се ангажираат во социјално 

вмрежување  

кл. 39  услуги за информации за патување; 

обезбедување онлајн компјутерска база со 

податоци во областа на услуги за 

информации за патување; обезбедување 

рецензии на обезбедувачи на патнички 

услуги, патни дестинации, тури преку 

компјутерски мрежи и глобални 

информациски мрежи; обезбедување он 

лајн компјутерска база со податоци која 

може да се пребарува со информации за 

транспорт, патување и планирање на рути; 

обезбедување на патничко советување; 

обезбедување електронски информации 

во врска со патување; услуги на 

туристички агенции, имено, правење 

резервации и закажувања за транспорт и 

услуги за резервации за патувања; 

обезбедување информации, вести и 

рецензии на  обезбедувачи на патнички 

услуги  
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кл. 42  компјутерски услуги, имено, 

обезбедување машини за пребарување за 

добивање патнички податоци и 

информации преку компјутерски мрежи и 

глобални информациски мрежи; 

обезбедување на интернет машини за 

пребарување; обезбедување онлајн 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за прикачување, манипулирање, 

чување и споделување фотографии, 

графика, видео, и останата мултимедија 

преку интернет; компјутерски услуги, 

имено, креирање онлајн заедница за 

регистрираните корисници да учествуваат 

во дискусии, да добиваат реакции од други 

корисници и да формираат виртуелни 

заедници; обезбедување онлајн 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за резервирање и закажување 

транспорт, патувања и ресторани; услуги 

на софтвер како услуга (СааС) со 

компјутерски софтвер за пристап, 

разгледување и пребарување онлајн бази 

со податоци; услуги на платформа како 

услуга (ПааС) со компјутерски софтвер за 

пристап, разгледување и пребарување 

онлајн бази со податоци; услуги на 

софтвер како услуга (СааС) со 

компјутерски софтвер за пристап, 

надгледување, следење, пребарување, 

чување и споделување информации на 

теми од општ интерес, патувања, 

слободни активности, храна и пијалоци и 

ресторани; услуги на платформа како 

услуга (ПааС) со компјутерски софтвер за 

пристап, надгледување, следење, 

пребарување, чување и споделување 

информации за патувања, слободни 

активности, храна и пијалоци и ресторани; 

услуги на софтвер како услуга (СааС) со 

компјутерски софтвер за користење како 

интерфејс за програмирање апликации 

(АПИ); услуги на платформа како услуга 

(ПааС) со компјутерски софтвер за 

користење како интерфејс за 

програмирање апликации (АПИ)  

кл. 43  обезбедување информациски 

услуги за сместувања и ресторани; 

обезбедување рецензии на хотелски 

сместувања и ресторани преку 

компјутерски мрежи и глобални 

информациски мрежи; обезбедување 

онјалн рецензии на локални атракции 

преку Интернет, имено, обезбедување 

онлајн рецензии на ресторани, хотели и 

ресорти кои обезбедуваат храна и 

сместување преку компјутерски мрежи и 

глобални информациски мрежи; услуги на 

туристички агенции, имено, помош при 

резервации и закажување за сместување 

преку компјутерски мрежи, глобални 

компјутерски комуникациски мрежи и 

мобилни мрежи; услуги на резервации за 

ресторани; обезбедување онлајн 

резервации, закажување и услуги за 

пребарување за привремено сместување, 

привремени смештаи и изнајмување 

привремени места за одмор  

 

(210) TM  2020/28 (220) 16/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, 

Куманово, MK 

(740) Николиќ Горан ул. 1, бр.219 Долно 

Коњаре, Куманово 

(540)  
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(591) темно сина, бела 

(531) 26.04.22;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи; смеши за 

гаснење и спречување пожар; препарати 

за калење и заварување метали; 

супстанции за штавење на животински 

кожи; адхезиви [лепливи материи] 

наменети за индустријата; кит [мека, 

леплива смеса] и други пасти и полнила; 

компост, природни и вештачки ѓубриња; 

биолошки препарати за употреба во 

индустријата и науката  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; мастила за печатење, 

маркирање и гравирање; сурови природни 

смоли; метали во листови и во прав за 

примена во сликарството, уредувањето на 

просторот, печатарството и уметноста  

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

руда; метални градежни и конструкциски 

материјали; метални преносни 

конструкции; жици и кабли од обичен 

метал кои не се електрични; мали 

предмети од метал [железарија]; метални 

контејнери за складирање или транспорт; 

сефови  

кл. 7  машини и машински алати, 

електрични алати; мотори и погонски 

машини [освен за сувоземни возила]; 

машински спојници и трансмисиски 

елементи [освен за сувоземни возилај; 

земјоделски направи [кои не се рачни]; 

инкубатори за јајца; автоматски апарати за 

продажба  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење [готвење], 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 17  сурова и полупреработена гума, 

гутаперка, каучук, азбест, лискун и замена 

за сите тие материјали; пластика и смола 

во обликувана форма за користење во 

производството; материјали за подлошки, 

за заптисување и за изолација; свитливи 

неметални цевки и црева  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинството; садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен 

сликарски четки; материјали за правење 

четки; производи што се користатза 

чистење; необработено и полуобработено 

стакло [освен градежно стакло]; 

стакларија, порцелан и грнчарија  

кл. 24  текстил и замена за текстил;платно 

за домаќинства;завеси од текстил или 

пластика  

 

(210) TM  2020/29 (220) 16/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, 

Куманово, MK 

(740) Николиќ Горан ул. 1, бр.219 Долно 

Коњаре, Куманово 

(540)  

 
(591) темно сина, црвена 

(531) 01.03.13;26.11.03;27.05.01 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2020/32 (220) 17/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Друштво за производство трговија 

и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-

импорт Кочани ул.„Штипски пат“ бб, 

2300, Кочани, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, зелена, црна, бела 

(531) 26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  зеленчук конзервиран, зеленчук 

варен, зеленчук сушен, ферментирана 

зеленчукова храна (кимши), замрзнато 

овошје конзервирано овошје кандирано 

овошје, овошни желеа, туршија, туршија 

лута и многу зачинета, мармалад, овошни 

салати, џемови, овошни каши, масти за 

јадење, масла за јадење, печурки 

конзервирани, месо, месоконзервирано, 

сланина, риба (производи за исхрана 

направени од риба), риба (филети од 

риба), риби во конзерви, морски алги, 

морски јастози што не се живи, морски 

ракови што не се живи, млеко, млечни 

пијалаци во кои преовладува млеко, 

сирење , тофу (сирење од соја), маслинки 

конзервирани, маслиново масло за 

исхрана  

кл. 30  туршија од овошје, лути индиски 

зачини и шеќер (додатоци на исхрана), 

конзервирање храна (сол за конзервирање 

храна), сос (доматен сос), овошни желеа и 

сосеви, оцет, шеќер, чај, ориз, кечап, 

сосеви, брашно, леб, мед, сол, 

ароматични градинарски тревки 

конзервирани, шафран (зачини)  

кл. 31  пиперки (растенија), зеленчук свеж, 

тиквички, зелена салата, винова лоза, 

овошје свежо, остатоци од овошје, каша 

од овошје, ситни овошја без семки во 

свежа состојба, цитруси (јужни овошја), 

билки свежи (градинарски билки свежи), 

семиња (растителни семиња), растенија, 

зрна (семе), семе од житарици, 

необработено, печурки свежи, мицелиум 

за размножување на печурки, тартуфи 

свежи, маслинки свежи, јаткасто овошје, 

ориз необработен  

 

(210) TM  2020/33 (220) 17/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) BOSNALIJEK d.d. Jukićeva 53, 

71000, Sarajevo, BA 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

LENOCOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи, имено 

селективни блокатори на калциевите 

канали со примарно васкуларен ефект  

 

(210) TM  2020/35 (220) 21/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

ул. Игњат Атанасовски бр. бб, Битола, 

MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Aknefug Oxid Wash 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/37 (220) 22/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) NSAR GENERAL TRADING (L.L.C) 

P.O. BOX 171611-Dubai, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(531) 03.01.01;24.09.12;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, производи од цигари, ќибрити  

 

(210) TM  2020/38 (220) 23/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 

1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

BABY-G 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  паметни часовници; компјутери 

погодни за носење; уреди за следење на 

активности погодни за носење; монитори 

за видео приказ погодни за носење; 

батерии; полначи на батерии; кабли за 

полнење; електрични адаптери; слушалки 

за во уво и слушалки за на глава; 

превземачки мобилни апликации и 

софтвер за процесирање, прегледување и 

уредување податоци од паметни 

часовници и мобилни уреди што содржат 

глобален позиционирачки системи, 

компаси, барометри, алтиметри, 

педометри, мерачи за отчукувања на 

срцето, акцелерометри и термометри; 

паметни часовници што имаат радио-

контролирана функција; делови и опрема 

за истите  

 

(210) TM  2020/39 (220) 24/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) CORPORACION HABANOS, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

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

фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

MONTECRISTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, пури, цигари, цигарилоси, 

сечен тутун за лулиња;прибор за пушачи, 
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имено пепелници, секачи за пури, кутии за 

кибри, кутии запури;кибрити;хумидори  

 

(210) TM  2020/40 (220) 24/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

BELVITA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  печива; слаткарски производи; 

брашно и подготовки направени од 

житарки; леб; двопек; колачиња; плочки од 

колачиња; крекери; чоколадни и плочки за 

ужинка, имено житни плочки, плочки за 

појадок, чоколатца, плочки од јаткасти 

плодови, енергетски плочки, протеински 

плочки, ниско-нутритивни плочки, житни 

плочки кои содржат јогурт; житни плочки 

кои содржат млеко; житни плочки кои 

содржат овошје; плочки од јогурт и 

диетални плочки; житни плочки кои 

содржат чоколадо; бисквити; мраз; 

сладоледи; слаткарски производи од 

шеќер; замрзнати слаткарски производи; 

сладолед; десерти; замрзнати десерти; 

ладни десерти; торти; чоколадни трошки; 

пекарски производи  

 

(210) TM  2020/41 (220) 24/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936, US 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) жолта, светло зелена, темно зелена, 

портокалова, окер, бела, кафена 

(531) 05.07.22;08.01.12;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  пекарски производи, тапиока и 

брашно, слатки и солени тартови и пити, 

обични или зачинети и/или полнети 

тестенини, подготовки направени од 

житарки, житарки за појадок, јадења 

направени од тесто од тарт, леб, двопек, 

слатки или солени бисквити, крекери, 

колачи, бисквити, наполитанки, житни 

плочки, вафли, торти, печива, и сите овие 

продукти се обични и/или обложени и/или 

полнети и/или зачинети, трошки, слатко 

или солено мезе кои содржи леб, бисквити 

или пекарско тесто, слаткарски продукти, 

мраз што се јаде, имено производи од 

сладолед, десерти, замрзнати печива и 

десерти, ладни печива и десерти  

 

(210) TM  2020/48 (220) 27/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС 

ДОО Скопје ул. Булевар 3-та 

Македонска бригада бр. 60, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(591) црна, црвена, бела, сива 

(531) 27.05.12;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инструменти за мерење  

кл. 16  книги, списанија  

кл. 35  помош во водењето бизнис, 

советување за бизнис работење и 

организација, консултации за раководење 

со персонал, бизнис истражување, 

советување за организирање на 

работењето, бизнис пребарувања, 

експерти за ефикасност, раководење 

(советодавни услуги за бизнис 

раководење), професионално 

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги 

(поддршка на бизниси)  

кл. 41  онлајн публикување на електронски 

книги и списанија  

кл. 42  научно истражување  

 

(210) TM  2020/49 (220) 27/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС 

ДОО Скопје ул. "Булевар 3-та 

Македонска бригада" бр. 60, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591) црна, црвена, бела, сива 

(531) 27.05.12;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инструменти за мерење  

кл. 16  книги, списанија  

кл. 35  помош во водењето бизнис, 

советување за бизнис работење и 

организација, консултации за раководење 

со персонал, бизнис истражување, 

советување за организирање на 

работењето, бизнис пребарувања, 

експерти за ефикасност, раководење 

(советодавни услуги за бизнис 

раководење), професионално 

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги 

(поддршка на бизниси)  

кл. 41  онлајн публикување на електронски 

книги и списанија  

кл. 42  научно истражување  

 

(210) TM  2020/50 (220) 27/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС 

ДОО Скопје ул."Булевар 3-та 

Македонска бригада" бр. 60, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црна, црвена, бела, сива 

(531) 16.03.17;27.05.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инструменти за мерење  

кл. 16  книги, списанија  

кл. 35  помош во водењето бизнис, 

советување за бизнис работење и 
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организација, консултации за раководење 

со персонал, бизнис истражување, 

советување за организирање на 

работењето, бизнис пребарувања, 

експерти за ефикасност, раководење 

(советодавни услуги за бизнис 

раководење), професионално 

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги 

(поддршка на бизниси)  

кл. 41  онлајн публикување на електронски 

книги и списанија  

кл. 42  научно истражување  

 

(210) TM  2020/58 (220) 28/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Reign Beverage Company LLC, a 

Delaware limited liability company,1547 N. 

Knowles Ave., Los Angeles, California 

90063, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

REIGN INFERNO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци; безалкохолни 

пијалоци; спортски пијалоци  

 

(210) TM  2020/59 (220) 27/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi 

11. Cadde, Eskisehir, TR 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591) бела, зелена, црвена, светло жолта 

(531) 05.07.02;27.03.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бисквити; чоколади; слатки печива; 

крекери; наполитанки; торти; тартови; 

десерти, имено, пекарски десерти; леб; 

експандирани интегрални житарки; овесни 

снегулки; житарки за појадок; сладолед; 

мраз што се јаде  

 

(210) TM  2020/62 (220) 29/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

LUPOCET 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2020/72 (220) 31/01/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС 

ДОО Скопје ул."Булевар 3-та 

Македонска бригада" бр. 60, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

VOX ORGANIZATIONIS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  инструменти за мерење  

кл. 16  книги, списанија  

кл. 35  помош во водењето бизнис, 

советување за бизнис работење и 

организација, консултации за раководење 

со персонал, бизнис истражување, 

советување за организирање на 

работењето, бизнис пребарувања, 
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експерти за ефикасност, раководење 

(советодавни услуги за бизнис 

раководење), професионално 

бизнисконсултирање, аутсорсингуслуги 

(поддршка на бизниси)  

кл. 41  онлајн публикување на електронски 

книги и списанија  

кл. 42  научно истражување  

 

(210) TM  2020/98 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, црвена, сина, сива 

(531) 25.01.19;27.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  шеќер во прав  

 

(210) TM  2020/99 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

златна, зелена, црна 

(531) 08.07.04;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс со вкус на пица  

 

(210) TM  2020/100 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, црвена, 

златна, сина, црна 

(531) 08.03.12;25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс со вкус на сирење  

 

(210) TM  2020/101 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 
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(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена, златна, зелена 

(531) 08.07.25;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кечап  

 

(210) TM  2020/102 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло сина, зелена, црвена, 

сива, црна 

(531) 05.03.15;25.07.07;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  бонбони компримати (пеперминт 

бонбони)  

 

(210) TM  2020/103 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена, светло и темно 

сина, зелена, кафена, црна 

(531) 05.03.15;11.01.02;25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сода бикарбона  

 

(210) TM  2020/104 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно кафена, 

црвена, црна 

(531) 25.01.19;26.04.18 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 30  црн бибер мелен  

 

(210) TM  2020/105 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно кафена, 

црвена, црна 

(531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  црн бибер во зрно  

 

(210) TM  2020/106 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, златна, светло и темно 

кафена, црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  десерт од млечно и бело чоколадо 

полнет со лешник крем  

 

(210) TM  2020/107 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, светло и темно зелена, 

портокалова, црвена, црна 

(531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  лимонтус  

 

(210) TM  2020/108 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 
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(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, светло и темно розева, 

кафена, црвена, црна 

(531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  ванилин шеќер  

 

(210) TM  2020/109 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, кафена, 

црвена, црна 

(531) 11.01.02;25.01.19;26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  прашок за пециво  

 

(210) TM  2020/110 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, виолетова, кафена, 

црвена, црна, зелена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  крцкави топчиња од житарки со вкус 

на чоколадо  

 

(210) TM  2020/111 (220) 11/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

„ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул.„Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена, светло и темно 

кафена, зелена, црна 

(531) 08.07.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  смеса за инстант пире од компир  

 

(210) TM  2020/121 (220) 13/02/2020 

(442) 31/03/2020 

(731) Kraft Foods Sverige Intellectual 

Property AB c/o Kraft Foods Sverige AB 

SE-194 86 Upplands Väsby, SE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(591) сина, бела, црвена, портокалова 

(531) 26.11.09;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

екстракти од месо; конзервирано, сушено 

и готвено овошје и зеленчук; желе, 

џемови, мармалад, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи, јогурт; масти и масла 

за јадење; доматно пире и доматен сок; 

чипсови и ужинки на база на компир, 

зеленчук или овошје; печени, сушени, 

посолени, пикантни и зачинети јаткасти 

плодови  

кл. 30  кафе, замени за кафе, чај и какао, 

кои вклучуваат пијалаци направени од 

истите;шеќер и засладувачи 

(природни);брашно и нутритивни 

подготовки направени од житарки, житарки 

за појадок, тестенини и други производи 

од тесто, пици, руски печива, пити, леб, 

печива и слаткарски производи кои 

вклучуваат чоколади и слатки;сладолед, 

сладолед од јогурт, замрзнат јогурт и 

мраз;сол, сенф, кечап, оцет, сосеви 

(мирудии), зачини, ужинки во форма на 

пуканки и чипсови од пченка, исто така и 

ужинки на база на пченка, ориз, јачмен, 'рж 

или печива  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 

(510) (210) 

1 MK/T/2020/0024 

1 MK/T/2020/0025 

1 MK/T/2020/0028 

2 MK/T/2020/0028 

3 MK/T/2020/0024 

3 MK/T/2020/0025 

3 MK/T/2020/0028 

4 MK/T/2019/1438 

5 MK/T/2019/1381 

5 MK/T/2019/1382 

5 MK/T/2019/1444 

5 MK/T/2019/1454 

5 MK/T/2019/1458 

5 MK/T/2020/0017 

5 MK/T/2020/0018 

5 MK/T/2020/0019 

5 MK/T/2020/0020 

5 MK/T/2020/0033 

5 MK/T/2020/0035 

5 MK/T/2020/0062 

6 MK/T/2020/0028 

7 MK/T/2020/0028 

9 MK/T/2019/1356 

9 MK/T/2019/1371 

9 MK/T/2019/1422 

9 MK/T/2019/1438 

9 MK/T/2019/1453 

9 MK/T/2019/1457 

9 MK/T/2020/0027 

9 MK/T/2020/0038 

9 MK/T/2020/0048 

9 MK/T/2020/0049 

9 MK/T/2020/0050 

9 MK/T/2020/0072 

10 MK/T/2019/1411 

11 MK/T/2020/0028 

12 MK/T/2019/1438 

12 MK/T/2020/0010 

14 MK/T/2019/1356 

16 MK/T/2019/1356 

16 MK/T/2020/0011 

16 MK/T/2020/0048 

16 MK/T/2020/0049 

16 MK/T/2020/0050 

16 MK/T/2020/0072 

17 MK/T/2020/0028 

18 MK/T/2019/1356 

19 MK/T/2020/0021 

19 MK/T/2020/0025 

20 MK/T/2019/1356 

21 MK/T/2019/1356 

21 MK/T/2020/0028 

24 MK/T/2019/1238 

24 MK/T/2019/1356 

24 MK/T/2020/0028 

25 MK/T/2019/1238 

25 MK/T/2019/1346 

25 MK/T/2019/1347 

25 MK/T/2019/1356 

25 MK/T/2019/1427 

26 MK/T/2019/1356 

28 MK/T/2019/1238 

28 MK/T/2019/1346 

28 MK/T/2019/1347 

28 MK/T/2019/1356 

29 MK/T/2019/0904 

29 MK/T/2019/1222 

29 MK/T/2019/1223 

29 MK/T/2019/1224 

29 MK/T/2019/1225 

29 MK/T/2019/1226 

29 MK/T/2019/1227 

29 MK/T/2019/1228 

29 MK/T/2019/1229 

29 MK/T/2019/1230 

29 MK/T/2019/1231 

29 MK/T/2019/1232 

29 MK/T/2019/1233 

29 MK/T/2019/1234 

29 MK/T/2019/1448 

29 MK/T/2020/0004 

29 MK/T/2020/0032 

29 MK/T/2020/0121 

30 MK/T/2019/1133 

30 MK/T/2019/1212 

30 MK/T/2019/1383 

30 MK/T/2019/1437 

30 MK/T/2019/1448 

30 MK/T/2019/1449 

30 MK/T/2019/1450 

30 MK/T/2019/1451 

30 MK/T/2019/1452 

30 MK/T/2019/1461 

30 MK/T/2020/0032 

30 MK/T/2020/0040 

30 MK/T/2020/0041 

30 MK/T/2020/0059 

30 MK/T/2020/0098 

30 MK/T/2020/0099 

30 MK/T/2020/0100 

30 MK/T/2020/0101 
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30 MK/T/2020/0102 

30 MK/T/2020/0103 

30 MK/T/2020/0104 

30 MK/T/2020/0105 

30 MK/T/2020/0106 

30 MK/T/2020/0107 

30 MK/T/2020/0108 

30 MK/T/2020/0109 

30 MK/T/2020/0110 

30 MK/T/2020/0111 

30 MK/T/2020/0121 

31 MK/T/2019/0904 

31 MK/T/2019/1133 

31 MK/T/2020/0032 

32 MK/T/2019/0904 

32 MK/T/2019/1133 

32 MK/T/2019/1468 

32 MK/T/2020/0058 

33 MK/T/2019/0904 

33 MK/T/2019/1467 

34 MK/T/2017/0580 

34 MK/T/2019/1357 

34 MK/T/2020/0037 

34 MK/T/2020/0039 

35 MK/T/2018/1316 

35 MK/T/2019/0904 

35 MK/T/2019/1028 

35 MK/T/2019/1374 

35 MK/T/2019/1422 

35 MK/T/2020/0002 

35 MK/T/2020/0022 

35 MK/T/2020/0027 

35 MK/T/2020/0029 

35 MK/T/2020/0048 

35 MK/T/2020/0049 

35 MK/T/2020/0050 

35 MK/T/2020/0072 

36 MK/T/2020/0015 

36 MK/T/2020/0016 

37 MK/T/2020/0029 

38 MK/T/2019/1371 

38 MK/T/2020/0027 

39 MK/T/2019/1438 

39 MK/T/2020/0011 

39 MK/T/2020/0027 

39 MK/T/2020/0029 

40 MK/T/2020/0029 

41 MK/T/2019/1028 

41 MK/T/2019/1346 

41 MK/T/2019/1347 

41 MK/T/2019/1356 

41 MK/T/2019/1371 

41 MK/T/2019/1374 

41 MK/T/2019/1411 

41 MK/T/2019/1422 

41 MK/T/2020/0048 

41 MK/T/2020/0049 

41 MK/T/2020/0050 

41 MK/T/2020/0072 

42 MK/T/2018/1119 

42 MK/T/2019/1427 

42 MK/T/2020/0022 

42 MK/T/2020/0027 

42 MK/T/2020/0029 

42 MK/T/2020/0048 

42 MK/T/2020/0049 

42 MK/T/2020/0050 

42 MK/T/2020/0072 

43 MK/T/2018/1316 

43 MK/T/2019/0904 

43 MK/T/2019/1133 

43 MK/T/2019/1427 

43 MK/T/2019/1445 

43 MK/T/2020/0027 

44 MK/T/2019/1411 

44 MK/T/2020/0022 

45 MK/T/2019/1374 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

ARKEMA FRANCE MK/T/2020/0024 

ARKEMA FRANCE MK/T/2020/0025 

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/2020/0062 

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. MK/T/2019/1444 

BOSNALIJEK d.d. MK/T/2020/0033 

British American Tobacco (Brands) Inc. MK/T/2019/1357 

CORPORACION HABANOS, S.A. MK/T/2020/0039 

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) MK/T/2020/0038 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2019/1383 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2019/1449 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2019/1450 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2019/1451 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2019/1452 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MK/T/2020/0059 

Goodyear Tyres UK Limited MK/T/2020/0010 

Hodja Cena Kjendresa (Hoxha Cena Qëndresa) MK/T/2019/1133 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/2019/1448 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/2020/0040 

Intercontinental Great Brands LLC MK/T/2020/0041 

Jamieson Laboratories Ltd. MK/T/2020/0018 

Jamieson Laboratories Ltd. MK/T/2020/0019 

Jamieson Laboratories Ltd. MK/T/2020/0020 

Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB MK/T/2020/0121 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2020/0004 

NSAR GENERAL TRADING (L.L.C) MK/T/2020/0037 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/1381 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2019/1382 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. MK/T/2020/0017 

Philip Morris Brands Sarl MK/T/2017/0580 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/2020/0015 

Pozavarovalnica Sava, d.d. MK/T/2020/0016 

Qatar Airways Group (Q.C.S.C) MK/T/2020/0011 

Reign Beverage Company LLC, a Delaware limited liability company, MK/T/2020/0058 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2019/1356 

Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) MK/T/2019/1371 
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SABA ILAÇ SANAYI VE TICARET A.S. MK/T/2019/1454 

SIAK PTE LTD. MK/T/2019/1467 

TripAdvisor LLC MK/T/2020/0027 

V.F. Corporation MK/T/2020/0002 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. MK/T/2019/1458 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD MK/T/2019/1453 

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. MK/T/2019/1457 

Wuxi Kaiha Technology Co., Ltd MK/T/2020/0021 

Адвокат Даниел Иваноски MK/T/2019/1374 

БЕСИМ АЛИЈИ MK/T/2019/1468 

Весна Чадо MK/T/2020/0022 

Владимир Стајиќ MK/T/2019/1028 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1222 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1223 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1224 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1225 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1226 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1227 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1228 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1229 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1230 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1231 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1232 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1233 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО MK/T/2019/1234 

Друштво за издавачка дејност КНИГОТЕКА ДОО Скопје MK/T/2019/1422 

Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-импорт 

Кочани MK/T/2020/0032 

Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје MK/T/2019/1438 

Друштво за трговија и услуги ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје MK/T/2018/1119 

Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола MK/T/2020/0035 

Друштво за трговија на големо и мало МАКО-МАРКЕТ ДОО Скопје MK/T/2019/1437 

Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА ДОО Скопје MK/T/2018/1316 

Ибрахим Илази MK/T/2019/1346 

Ибрахим Илази MK/T/2019/1347 

КЕГИ КОЛЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2019/1238 

МАКПРОГРЕС ДОО MK/T/2019/1461 

ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје MK/T/2019/1212 

ПЗУ „д-р Т. Каракамчев“ MK/T/2019/1411 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0098 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0099 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0100 
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Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0101 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0102 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0103 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0104 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0105 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0106 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0107 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0108 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0109 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0110 

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0111 

Приватна установа за социјална заштита на стари лица ГЕРОМЕДИКАЛ 

ФЕНИКС с. Волково Скопје MK/T/2019/1445 

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/2020/0028 

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/2020/0029 

Тодорова Анета MK/T/2019/1427 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-

импорт Скопје MK/T/2019/0904 

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје MK/T/2020/0048 

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје MK/T/2020/0049 

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје MK/T/2020/0050 

УАКС ВОКС ОРГАНИЗАТИОНИС ДОО Скопје MK/T/2020/0072 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен 

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

Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените 

права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  28369  (151)  03/03/2020 

(210)  TM  2016/229 (220)  01/03/2016 

(181)  01/03/2026 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, 

транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-

ЕЛС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул. 

„ЈНА“ бр. 86, Тетово, MK 

(740)  Адвокатско друштво Даути и 

Симјаноски ул. Струшка бр. 25/1, Тетово 

(540)  

 

(591)  темно азурно плава, многу темна 

сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28370  (151)  03/03/2020 

(210)  TM  2016/887 (220)  16/09/2016 

(181)  16/09/2026 

(450)  31/03/2020 

(732)  Purple Technologies (Europe) 

Limited 3rd Floor, 207 Regent Street 

London, W1B 3HH, GB 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул. 

Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц 

1/10, 1000, Скопје 

(540)  

Purple.com 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер; компјутерски периферни уреди; 

опрема за обработка на електронски 

податоци; опрема за компјутерски мрежи и 

комуникации на податоци; компјутерски 

компоненти и делови; електронски 

мемориски уреди; електронски контролни 

апарати  

кл. 38  услуги на телекомуникации и 

емитување на комуникации; трансмисија и 

стриминг на содржина на податоци преку 

компјутер и глобални информациски 

мрежи; работа со електронски 

комуникациски мрежи; овозможување на 

пристап до бази на податоци; 

овозможување на пристап до он-лајн бази 

на податоци преку портали; електронска 

размена на податоци; телекомуникациски 

услуги за овозможување пристап до 

компјутерски бази на податоци; 

овозможување на пристап до бази на 

податоци за даунлодирање на 

информации преку електронски медиуми  

кл. 41  услуги на настава, образование, 

обука и забава;продукција и дистрибуција 

на телевизиски програми, емисии и 

филмови; обезбедување на услуги на 

филмови и телевизиски програми кои не 

можат да се даунлодираат преку услуги на 

видео-он -деманд; организирање  и 

водење на работилници (образование), 

конгреси, лекции; организирање на 

изложби за културни и образовни потреби; 

он-лајн публикување електронски книги и 

списанија  

 

(111)  28371  (151)  03/03/2020 

(210)  TM  2017/632 (220)  20/06/2017 

(181)  20/06/2027 

(450)  31/03/2020 
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(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало Л-ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ Скопје ул. 

Мајски манифест бр. 10/1, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук и слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите: услуги за 

индустриски анализи и истражувања: 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер.  

 

(111)  28364  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2017/663 (220)  04/07/2017 

(181)  04/07/2027 

(450)  31/03/2020 

(732)  ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА 

КОСТОВСКА ул. Јабланица бр. 50 б, 

1000, Скопје, MK and ул.Јабланица бр. 

50 б, 1000, Скопје, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски супстанци прилагодени за 

медицинска употреба  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  предмети за гимнастика и спорт 

што не се опфатени со другите класи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(111)  28425  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2018/1068 (220)  01/11/2018 

(181)  01/11/2028 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за услуги ЏАНГЛ 

Продакшн ДООЕЛ ул. Димче Мирчев 18, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(111)  28426  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2018/1069 (220)  01/11/2018 

(181)  01/11/2028 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за услуги ИДЕА Плус 360' 

Комуникации ДООЕЛ ул. Димче Мирчев 

18, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  рекламирање; дизајнирање 

рекламен материјал; пишување рекламни 

текстови; телевизиско рекламирање; 

изнајмување рекламен простор; 



 

 

186 

 

Трговски марки Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

изнајмување рекламен материјал; 

објавување рекламни текстови; рекламни 

огласи (ширење на рекламните огласи); 

агенции за рекламирање; рекламирање 

преку радио; рекламирање преку пошта; 

производство на рекламни филмови; 

директно рекламирање преку пошта; 

компјутерско рекламирање преку 

интернет; изнајмување билборди [паноа за 

рекпамирање]; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; консултации за 

стратегија на комуникации во 

рекламирање; услуги за дизајн на 

страници, за рекламни цели; 

организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели; 

ангажирање манекени за рекламирање 

или промовирање на производи; 

продукција на програми за телевизиска 

продажба; маркетинг истражување; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; Организирање 

трговски саеми за комерцијални или 

рекламни цели  

кл. 39  логистички услуги за транспорт; 

организирање патувања  

кл. 40  печатење; офсет печатење; 

фотографско печатење; печатење на 

свила; печатење на примероци  

кл. 41  ставање на расплагање на 

телевизиски програми, кои не можат да се 

преземат, по пат на услуги на пренос на 

видео записи на барање; ставање на 

располагање на филмови, кои не можат да 

се преземаат, по пат на услуги на пренос 

на видео записи на барање; изнајмување 

видеокамери; продукција на музика; 

продукција на шоу програми; продукција на 

радио и телевизиски програми; 

организирање балови; организирање 

спортски натпревари; организирање и 

водење концерти; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

семинари; организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање и 

водење работилници [обука]; 

организирање шоу програми [импресарио 

услуги]  

 

(111)  28424  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2018/1273 (220)  12/12/2018 

(181)  12/12/2028 

(450)  31/03/2020 

(732)  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 

LEK-AM Sp. z 0.0. ("LEK-AM") seated in: 

Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym, 

registered in District Court in Warsaw, XIV 

Commercial Division, State Court Register 

under number KRS 0000089602, 

NIP(taxpayer identification number): 531-

14-95-443, PL 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

HISTAZIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28432  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2018/1278 (220)  14/12/2018 

(181)  14/12/2028 

(450)  31/03/2020 

(732)  СКУП-МАКЕДОНИЈА ул. „11-ти 

Октомври“ бр. 2/5-4, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  обработка на текстови; собирање 

статистички податоци  

кл. 41  објавување текстови, со исклучок 

на рекламии текстови  

 

(111)  28375  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2018/1282 (220)  14/12/2018 

(181)  14/12/2028 

(450)  31/03/2020 

(732)  Global Standard gemeinnützige 

GmbH Kernerplatz 2, D-70182 Stuttgart, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  зелена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски супстанци и мaтеријали за 

принтање; хемиски супстанци, хемиски 

материјали и хемиски препарати, и 

природни елементи; детергенти за 

употреба во производство и индустрија; 

филтри од хемиски и не-хемиски 

супстанци вклучени во оваа класа; смеси 

за китирање, и пополнувачи и смеси за 

употреба во индустрија;  лепливи материи 

за индустријата; непроцесирана пластика; 

непроцесирана вештачка и синтетичка 

смола; хемиски и органски смеси и 

супстанци за третирање на кожа и текстил  

кл. 2  премази; фарби, средства за 

бојосување, пигменти и мастила; сирови 

природни смоли; бои и средства за миење; 

разредувачи и згуснувачи за премази, 

фарби и мастила; непроѕирни лакови и 

лакови  

кл. 18  патни торби, торби, новчаници и 

други багажи; чадори и чадори за сонце  

кл. 20  мебел и покуќнина; кревети, 

постелнина, душеци, перници и 

перничиња; внатрешни ролетни, и 

арматури за завеси и внатрешни ролетни; 

контејнери, и затварачи и држачи за нив, 

неметални  

кл. 22  материјали за полнење и 

фатирање; сирови текстилни влакна и 

замени; торби и вреќи за пакување, 

складирање и транспорт; мрежи; церади, 

тенди, шатори, и неприкачени прекривки; 

ремени и ленти; едра; јажиња и жици  

кл. 23  врвци и конци  

кл. 24  материјали за филтрирање на 

текстил; текстилни стоки, и замени за 

текстилни стоки; ткаенини  

кл. 25  облека; производи што се носат на 

глава; обувки  

кл. 26  додатоци за облека, артикли за 

шиење и украсни текстилни артикли; 

привезоци, различни од накит, алки за 

клучеви и привезоци за клучеви; вештачко 

овошје, цвеќе и зелечнук  

кл. 28  играчки, игри, предмети за играње и 

евтини играчки; празнични декорации и 

вештачки Божиќни дрва; спортски артикли 

и опрема  

кл. 35  комерцијални информации и 

советување на потрошувачите 

[советувалиште за потрошувачи]; услуги 

на бизнис консултирање и советување; 

малопродажба на мебел и покуќнина; 

Услуги на малопродажба и 

големопродажба на стоките: хемиски 

супстанци и мaтеријали за принтање; 

хемиски супстанци, хемиски материјали и 

хемиски препарати, и природни елементи; 
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детергенти за употреба во производство и 

индустрија; филтри од хемиски и не-

хемиски супстанци вклучени во оваа 

класа; смеси за китирање, и пополнувачи и 

смеси за употреба во индустрија;  лепливи 

материи за индустријата; непроцесирана 

пластика; непроцесирана вештачка и 

синтетичка смола; хемиски и органски 

смеси и супстанци за третирање на кожа и 

текстил; премази; фарби, средства за 

бојосување, пигменти и мастила; сирови 

природни смоли; бои и средства за миење; 

разредувачи и згуснувачи за премази, 

фарби и мастила; непроѕирни лакови и 

лакови; патни торби, торби, новчаници и 

други багажи; чадори и чадори за сонце; 

мебел и покуќнина; кревети, постелнина, 

душеци, перници и перничиња; внатрешни 

ролетни, и арматури за завеси и 

внатрешни ролетни; контејнери, и 

затварачи и држачи за нив, неметални; 

материјали за полнење и фатирање; 

сирови текстилни влакна и замени; торби и 

вреќи за пакување, складирање и 

транспорт; мрежи; церади, тенди, шатори, 

и неприкачени прекривки; ремени и ленти; 

едра; јажиња и жици; Врвци и конци; 

материјали за филтрирање на текстил; 

текстилни стоки, и замени за текстилни 

стоки; ткаенини; облека; производи што се 

носат на глава; обувки; додатоци за 

облека, артикли за шиење и украсни 

текстилни артикли; привезоци, различни 

од накит, алки за клучеви и привезоци за 

клучеви; вештачко овошје, цвеќе и 

зелечнук; Играчки, игри, предмети за 

играње и евтини играчки; празнични 

декорации и вештачки Божиќни дрва; 

спортски артикли и опрема  

кл. 42  тестирање, автентификација и 

контрола на квалитет  

 

(111)  28416  (151)  12/03/2020 

(210)  TM  2018/1289 (220)  17/12/2018 

(181)  17/12/2028 

(450)  31/03/2020 

(732)  Златевски Љубиша ул. 

Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  сина, темно сина, бела и зелена-беж 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28368  (151)  03/03/2020 

(210)  TM  2019/84 (220)  21/01/2019 

(181)  21/01/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ 

Кирил Тодоровски 

ул. Круме Волнароски бр. 10, 7500, 

Прилеп, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 

бр.39/28, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, жолта, бела, темно и светло 

кафена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало и услуги при увоз и извоз на кафе  

 

(111)  28366  (151)  03/03/2020 

(210)  TM  2019/124 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ 

ул. Козле бр. 80, Скопје, MK 

(740)  Ана Гичевска ул. Козле бр. 80, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 38  услуги со електронски огласни 

табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 41  електронско издаваштво  

 

(111)  28367  (151)  03/03/2020 

(210)  TM  2019/125 (220)  29/01/2019 

(181)  29/01/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ 

ул. Козле бр. 80, Скопје, MK 

(740)  Ана Гичевска ул. Козле бр. 80, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта, црна, бела, сина, црвена, 

жолта, портокалова, зелена  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги  

кл. 38  услуги со електронски огласни 

табли [телекомуникациски услуги]  

кл. 41  електронско издаваштво  

 

(111)  28433  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/165 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за аудио и видео 

податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

360 GRADË 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  28434  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/166 (220)  07/02/2019 

(181)  07/02/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за аудио и видео 

податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 
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(540)  

360 СТЕПЕНИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  28418  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/195 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, градежништво и услуги ЕХИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та 

Македонска Бригада ББ, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

EHI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени во другите кпаси, 

полуфабрикати од пластични материјали, 

материјали за подлошки, за заптисување и 

за изолација, свитливи неметални цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 
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однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28419  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/196 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, градежништво и услуги ЕХИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та 

Македонска Бригада ББ, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(591)  зелена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени во другите кпаси, 

полуфабрикати од пластични материјали, 

материјали за подлошки, за заптисување и 

за изолација, свитливи неметални цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 
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истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28374  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/202 (220)  12/02/2019 

(181)  12/02/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Shtepiaku Sh.p.k. Rexhep Krasniqi, 

Prishtine, Republika e Kosoves, ZB 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(111)  28413  (151)  12/03/2020 

(210)  TM  2019/332 (220)  15/03/2019 

(181)  15/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво затрговија на големо и 

мало и производство НЕНИ КОМПАНИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Кеј 13 

Ноември 3/23 ГТЦ, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сина, златна и бела 

(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 

патни торби; чадори за дожд и за сонце; 

стапови за одење; камшици и сарачки 

производи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи, услуги при 

продажба на големо и мало на облека, 

обувки и капи, кожа и имитација на кожа и 

производите  

 

(111)  28380  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/333 (220)  15/03/2019 

(181)  15/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  бела, темно сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и газирани води, 

негазирани води; безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови  

 

(111)  28402  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/335 (220)  15/03/2019 

(181)  15/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црвена, сребрена, 

жолта и сите нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, млечни производи, имено 

млеко за пиење, ферментирано млеко, 

матеница; јогурт, овошен јогурт, пијалаци 

од јогурт, чоколаден или јогурт од какао; 

без-алкохолни мешани млечни производи, 

кефир, павлака, урда сирење, урда 

сирење од овошје и билки; десерти 

направени главно од млеко, кои што 

содржат ароми со желатин и/или скроб 

како средства за спојување на смеса; 

путер; сирење и подготовки од сирење; 

млеко и сурутка во прав како прехрамбени 

производи, двете со или без адитиви; 

намази (кои што содржат масти); 

милкшејкови; сурутка (вклучена во класа 

29)  

 

(111)  28443  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/336 (220)  15/03/2019 

(181)  15/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Christian Louboutin 1, rue Volney, 

F-75002 Paris, FR 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација од кожа, и 

производи од овие материјали кои не се 

вклучени во други класи; куфери и патни 

торби; паричници; женски ташни без рачка 

(клач ташни); големи торби; торбици 

(обвивки, футроли) од кожа; ранци; кожни 

ремени за на рамо; актовки; кутии од кожа 

или вештачка кожа; женски ташни; торби 

за пазарење  

кл. 25  обувки, каиши  

 

(111)  28396  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/341 (220)  18/03/2019 

(181)  18/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги СИМФОНИ 

СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ 

3А , 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема; 

софтвер; тестирање софтвер; 

компјутерски софтвер; софтвер за сите 

индустрии; датабази; електронски 

датабази; систем за обработка на 

датабази и податоци; сервери за 

компјутерски датабази; складирање на 

податоци; медиуми за податоци; апарати и 

медиуми за снимање; зачувување; 
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обработка; репродукција и добивање 

информации; делови од сите 

горенаведени стоки  

кл. 38  телекомуникации; комуникациски 

услуги; електронска пошта; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренување 

слики и пораки со помош на компјутери; 

обезбедување пристап со глобална 

компјутерска информациска мрежа; 

најмување на време за пристап на 

глобална компјутерска мрежа  

кл. 42  компјутерски услуги; заштита на 

компјутери и вируси; инсталирање 

компјутерски програми; компјутерски 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); изработка на 

компјутерски програми; програмирање 

компјутерски системи; умножување 

компјутерски програми; советување за 

компјутерски програми; компјутерско 

програмирање; компјутерски хардвер; 

обновување компјутерски бази на 

податоци(обновување на компјутерски 

бази на податоци); одржување 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

изнајмување и најмување на компјутерски 

софтвер; компјутерски бази на податоци; 

размена на компјутерски програми и 

податоци; креирање и одржување веб 

страници за други; изнајмување веб 

[интернет] сервери; софтвер како услуга; 

надоградба на компјутерски совтвер; 

конверзација на податоци или документи 

од физички до електронски медии; дизајн 

и развој на компјутерски системи; 

советување за безбедност на интернет; 

информациски; советодавни; и 

консултантски услуги поврзани со сите 

напреднаведените услуги  

 

(111)  28398  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/342 (220)  18/03/2019 

(181)  18/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги СИМФОНИ 

СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје ул.СКУПИ 

3А , 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

СИМФОНИ СОЛУШНС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери и компјутерска опрема; 

софтвер; тестирање софтвер; 

компјутерски софтвер; софтвер за сите 

индустрии; датабази; електронски 

датабази; систем за обработка на 

датабази и податоци; сервери за 

компјутерски датабази; складирање на 

податоци; медиуми за податоци; апарати и 

медиуми за снимање; зачувување; 

обработка; репродукција и добивање 

информации; делови од сите 

горенаведени стоки  

кл. 38  телекомуникации; комуникациски 

услуги; електронска пошта; обезбедување 

пристап до бази на податоци; пренување 

слики и пораки со помош на компјутери; 

обезбедување пристап со глобална 

компјутерска информациска мрежа; 

најмување на време за пристап на 

глобална компјутерска мрежа  

кл. 42  компјутерски услуги; заштита на 

компјутери и вируси; инсталирање 

компјутерски програми; компјутерски 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); изработка на 

компјутерски програми; програмирање 

компјутерски системи; умножување 

компјутерски програми; советување за 

компјутерски програми; компјутерско 

програмирање; компјутерски хардвер; 

обновување компјутерски бази на 
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податоци(обновување на компјутерски 

бази на податоци); одржување 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; 

изнајмување и најмување на компјутерски 

софтвер; компјутерски бази на податоци; 

размена на компјутерски програми и 

податоци; креирање и одржување веб 

страници за други; изнајмување веб 

[интернет] сервери; софтвер како услуга; 

надоградба на компјутерски совтвер; 

конверзација на податоци или документи 

од физички до електронски медии; дизајн 

и развој на компјутерски системи; 

советување за безбедност на интернет; 

информациски; советодавни; и 

консултантски услуги поврзани со сите 

напреднаведените услуги  

 

(111)  28400  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/345 (220)  19/03/2019 

(181)  19/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TIGERFIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  28399  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/346 (220)  19/03/2019 

(181)  19/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TORNETIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  28395  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/347 (220)  19/03/2019 

(181)  19/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Dopadren 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28435  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/351 (220)  20/03/2019 

(181)  20/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 
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инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  28441  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/352 (220)  20/03/2019 

(181)  20/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  28436  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/353 (220)  20/03/2019 

(181)  20/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 



 

 

197 

 

Трговски марки Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  28437  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/354 (220)  20/03/2019 

(181)  20/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Трговско друштво за промет на 

големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-

импорт Скопје ул. Качанички пат бр. 56, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  темно сина, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематографски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода 

и санитарни намени  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

 

(111)  28444  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/356 (220)  21/03/2019 

(181)  21/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Тодоровски Богдан ул. Народен 

Фронт бр. 31, 1000, Скопје, MK 

(540) 
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(591)  светло сина, зелена, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(111)  28401  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/358 (220)  22/03/2019 

(181)  22/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  GABA International Holding GmbH 

Grabrtsmattweg, 4103 Therwil, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ELMEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  четки за заби, конец за заби, 

интердентални чистачи  

 

(111)  28384  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/359 (220)  22/03/2019 

(181)  22/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  JT International SA Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202, Geneva, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или 

непреработен; тутун за пушење, тутун за 

лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за 

џвакање, снус тутун; цигари, електронски 

цигари, пури, цигарилоси; бурмут; 

предмети за пушачи вклучени во класа 34; 

хартија за цигари, филтери за цигари и 

кибрит  

 

(111)  28438  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/360 (220)  22/03/2019 

(181)  22/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

ФЛОРАДИКС 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  
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кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28439  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/361 (220)  22/03/2019 

(181)  22/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

ФЛОРАДИКС КИНДЕРВИТАЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28440  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/362 (220)  22/03/2019 

(181)  22/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

АЛПЕНКРАФТ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 
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овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28423  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/367 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Atlantic China Welding 

Consumables, Inc No.1, Danyang Street, 

Ziliujing District, Zigong, Sichuan, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  заштитни гасови за заварување  

кл. 6  заварување (метални шипки за 

заварување); жица за лемење од метал  

 

(111)  28420  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/368 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SAILUN GROUP CO., LTD No.588, 

Maoshan Road, Huangdao District, 

Qingdao City, Shandong, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

автомобилски тркала; надворешни гуми за 

пневматски возила; пневматски гуми; 

цврсти гуми за автомобилски тркала; 

внатрешни гуми за велосипедски гуми; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

шилци за тркала; шарки на вулканизирани 

гуми; опрема за поправка на внатрешни 

гуми  

 

(111)  28421  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/369 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SAILUN GROUP CO., LTD No.588, 

Maoshan Road, Huangdao District, 

Qingdao City, Shandong, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

автомобилски тркала; надворешни гуми за 

пневматски возила; пневматски гуми; 

цврсти гуми за автомобилски тркала; 

внатрешни гуми за велосипедски гуми; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

шилци за тркала; шарки на вулканизирани 

гуми; опрема за поправка на внатрешни 

гуми  

 

(111)  28422  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/370 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SAILUN GROUP CO., LTD No.588, 

Maoshan Road, Huangdao District, 

Qingdao City, Shandong, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 



 

 

201 

 

Трговски марки Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

кл. 12  автомобилски гуми; гуми за 

автомобилски тркала; надворешни гуми за 

пневматски возила; пневматски гуми; 

цврсти гуми за автомобилски тркала; 

внатрешни гуми за велосипедски гуми; 

внатрешни гуми за пневматски гуми; 

шилци за тркала; шарки на вулканизирани 

гуми; опрема за поправка на внатрешни 

гуми  

 

(111)  28397  (151)  10/03/2020 

(210)  TM  2019/371 (220)  25/03/2019 

(181)  25/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, 

градежништво, трговија, сообраќај и 

услуги РИФАМ ДОО експорт-импорт 

Гостивар ул.„Мара Угриновска“ бр. 144, 

Гостивар, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Tyrocain-M 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28417  (151)  12/03/2020 

(210)  TM  2019/372 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Здружение на граѓани АВТО МОТО 

СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво 

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 

АМСМ  

(591)  црна, бела и жолта (551)  

индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превезување  

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  28429  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/376 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  31/03/2020 

 (732)  HELLENICA COSMETIC 

PRODUCTS EXPLOITATION S.A. 7, 

Chimaras str., Maroussi, Athens, GR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун; тоалетен сапун; сапуни за 

лична употреба; сапун за бричење; 

шампони; шампони-кондиционери; 

средства за миење на телото; етерични 

масла; масла за чистење; масла за 

козметичка намена; козметика во форма 

на креми; базна крема; крема за бричење; 

креми за лице за козметичка употреба; 

крема за тело; лосиони за козметичка 

намена; гел за бричење; козметика во 

форма на гелови; козметика; козметика и 

козметички препарати; средства за лична 

хигиена; пудра за шминка; пудра за лице; 

талк пудра; за тоалетна употреба; мејк-ап 

препарати за лице и тело; колор козметика 

за очите; шминка за очи; сјај за усни; 

моливи за усни; премази за усни 

[козметика]; премази за усни [не-

медицински]; лак за нокти; лак за нокти за 

козметичка намена; препарати за 

зајакнување на нокти; бои за коса; 

козметика за употреба на косата; лосиони 

за коса; препарати за третман на косата; 

препарати за стилизирање коса; тоник за 

коса; креми за потемнување на кожата;  
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препарати за сончање [козметика]; 

бронзери; козметика за употреба во 

третманот на збрчкана кожа; препарати за 

нега на кожата за отстранување брчки; 

анти-перспирант деодоранси; анти-

перспиранти [средства за лична хигиена]; 

колонска вода; парфеми; козметички 

комплети; лак за козметичка намена; 

шминка; туш за очи; бои за образи; боја за 

лице, глитери (светки) за лице и тело; 

козметика за усни; коректори; козметика во 

форма на руменила; козметика во форма 

на сенка за очи; тушеви [козметички] за 

очи; маски за убавина; козметички пудри 

за лице; козметички креми; кармини; креми 

за сончање; маскара; маскара за веѓи; 

моливи за очи; мејк-ап моливи; моливи за 

очни капаци; препарати за отстранување 

шминка; глитери (светки) за козметичка 

намена; сенка за очни капаци; пудра за 

веѓи  

 

(111)  28383  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/377 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  MEGA DISPOSABLES S.A. 148 

Dekelias street, 13678, Aharnes, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  нијанси на сина, темно сина, нијанси 

на црвена, црвена, светло зелена, темно 

зелена, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  бебешки марамчиња; производи за 

нега на бебиња (немедицински)  

кл. 5  бебешки пелени; бебешки пелени за 

еднократна употреба; бебешки пелени за 

еднократна употреба од хартија или 

целулоза; бебешки пелени-гаќички за 

еднократна употреба; бебешки пелени-

гаќички од хартија или целулоза (за 

еднократна употреба)  

 

(111)  28414  (151)  12/03/2020 

(210)  TM  2019/378 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, NY 

10017 New York, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LORVIQUA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на рак  

 

(111)  28415  (151)  12/03/2020 

(210)  TM  2019/379 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, NY 

10017 New York, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

LORBRENA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

лекување на рак  

 

(111)  28442  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/380 (220)  27/03/2019 
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(181)  27/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

ФЛОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 

Партизански Одреди бр. 101, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на големо и 

мало на градежни материјали и соодветни 

пропратни средства кои се потребни за 

вградување на истите (вкпучително и сите 

видови подови и соодветни пропратни 

средства потребни за вградување на 

истите)  

кл. 37  изведба на сите видови градежни 

работи  

 

(111)  28403  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/382 (220)  27/03/2019 

(181)  27/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(300)  2018-123032  28/09/2018  JP 

(732)  Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-

Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  AC адаптери; машини и апарати за 

дистрибуција и контрола на електрична 

енергија; батерии што се полнат; батерии 

и келии; батерии за компјутер; снимачи на 

настани; дигитални камери; уреди за 

безжичен радио пренос; 

телекомуникациски машини и апарати; 

делови и додатоци за телекомуникациски 

машини и апарати; мобилни телефони; 

паметни телефони; полначи за батерии за 

мобилни телефони и паметни телефони; 

делови и додатоци за мобилни телефони 

и паметни телефони; обвивки и футроли 

за мобилни телефони и паметни 

телефони; компјутерски мрежни адаптери, 

свичеви, рутери и хабови; ТВ тјунери за 

компјутери; персонални дигитални 

асистенти; паметни очила; отстранливи 

компјутери; компјутери погодни за носење; 

персонални компјутери; компјутерски 

сервери; други електронски машини; 

компјутерски сигурносен софтвер (што се 

превзема/снимен); софтвер за управување 

со компјутерски систем (што се 

превзема/снимен); компјутерски софтвер 

на облак (што се превзема/снимен); друг 

компјутерски софтвер (што се 

превзема/снимен); уреди за прикажување 

за компјутери; тастатури за компјутери; 

глувчиња за компјутери; дигитизер 

пенкала; компјутерски стилуси; единици за 

репликатори на порти; мемориски плочи за 

компјутери; компјутерски периферии и 

додатоци; датотеки со слики, видео 

датотеки, филмски датотеки што се 

превземаат преку интернет; електронски 

публикации  

кл. 35  обезбедување информации што се 

однесуват на комерцијална продажба; 

посредување при продажба на нарачки по 

пошта преку интернет; обезбедување 
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информации што се однесуват на 

комерцијална продажба преку интернет и 

електронска пошта; обезбедување 

информации и спроведување консултации 

што се однесуват на иновации во 

информатичката технологија; услуги за 

малопродажба или услуги за 

големопродажба за електрични машини и 

апарати; управување со компјутеризирани 

датотеки; компјутеризирано упраување со 

база на податоци; компилација и 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци  

кл. 37  инсталација, одржување и поправка 

на компјутерски хардвер; поправка или 

одржување на електронски машини и 

апарати; поправка или одржување на 

телекомуникациски машини и апарати  

кл. 40  собирање, сортирање, 

рециклирање и отстранување на 

индустриски отпад и ѓубре  

 

(111)  28376  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/383 (220)  27/03/2019 

(181)  27/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

TIMELESS TIME 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за 

цигари;лулиња за тутун, не од благородни 

метали;филтри за цигари;кутии за цигари, 

не од благородни метали;торбички за 

тутун;запалки за цигари, не од благородни 

метали;кибрити;чистачи за лулиња за 

тутун;пепелници за пушачи, не од 

благородни метали;секачи за пури  

 

(111)  28377  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/384 (220)  27/03/2019 

(181)  27/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

BLOOMING 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за 

цигари;лулиња за тутун, не од благородни 

метали;филтри за цигари;кутии за цигари, 

не од благородни метали;торбички за 

тутун;запалки за цигари, не од благородни 

метали;кибрити;чистачи за лулиња за 

тутун;пепелници за пушачи, не од 

благородни метали;секачи за пури  

 

(111)  28378  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/385 (220)  27/03/2019 

(181)  27/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

CARNIVAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;цигари;пури;бурмут;хартии за 

цигари;лулиња за тутун, не од благородни 

метали;филтри за цигари;кутии за цигари, 

не од благородни метали;торбички за 

тутун;запалки за цигари, не од благородни 

метали;кибрити;чистачи за лулиња за 

тутун;пепелници за пушачи, не од 

благородни метали;секачи за пури  
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(111)  28404  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/391 (220)  29/03/2019 

(181)  29/03/2029 

(450)  31/03/2020 

(300)  76033  04/10/2018  JM 

(732)  ADP, LLC,One ADP Boulevard, 

Roseland, New Jersey 07068, US 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

ALWAYS DESIGNING FOR 

PEOPLE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер, вклучувајќи и 

компјутерски софтвер за употреба во 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присутност на 

вработени лица, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, надоместоци 

за вработените и администрација на 

пензиски план, здравствено осигурување и 

осигурување на надомест на работниците, 

финансиско управување и управување со 

податоци; компјутерски хардвер, 

вклучувајќи компјутерски хардвер за 

употреба од страна на работодавците во 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, задржување 

на евиденција на вработените и 

присутност, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, надоместоци 

за вработените и администрација на 

пензиски план, здравствено осигурување и 

осигурување на надомест на работниците, 

финансиско управување и управување со 

податоци; електронски публикации за 

симнување, подкасти, видео и 

мултимедијални програми во областа на 

деловното управување, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција на вработените и присутност, 

лизинг на вработените, електронска 

трговија, управување со човечки ресурси и 

таленти, бенефиции на вработените и 

администрација на план за пензионирање, 

здравствено осигурување, осигурување на 

надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци  

кл. 35  анализа на бизнис и човечки 

ресурси, консултации, информации, 

управување, планирање и истражување; 

консултантски услуги во областа на 

регрутирање на вработените, 

вработување, проверка во заднина, 

управување со перформансите, 

управување со надомест и управување со 

успех; консултантски услуги и услуги за 

евиденција во областа на планирање на 

вработените, време, присутност, одмор и 

отсуство; услуги за чување, обработка, 

плаќање, администрирање и управување 

со платен список; услуги за обработка на 

податоци; истражување, истражување и 

ревизорски услуги поврзани со човечки 

ресурси и персонал; бенефиции за 

вработените и служби за евиденција за 

надомест за невработеност, 

администрација и управување; 

обезбедување на веб-страница, онлајн 

база на податоци и интернет портал во 

областа на бизнисот, човечките ресурси, 

платен список, бенефиции за вработените, 

компензација за невработеност, 

регрутирање на вработените, 

вработување, управување со 

перформансите, компензација и 

наследување, распоред на вработените, 

време, и отсуство; информации и 
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советодавни услуги поврзани со 

наведените услуги  

кл. 36  консултации за осигурување, 

истражување, информации, планирање, 

управување и административни услуги; 

финансиски консалтинг, истражување, 

информации, планирање, управување, 

администрација и услуги за известување; 

обезбедување на консултантски, 

компјутерски и податочни услуги за 

работодавците во полето на задолжување 

и усогласување со данокот на плати, 

администрација на финансиски 

бенефиции, администрација на барања за 

надомест на штета; администрација на 

фондови за пензионирање на 

вработените; обезбедување на веб-

страница, онлајн база на податоци и 

интернет портал во областа на 

осигурување, финансиски прашања и 

пензиски фондови  

кл. 41  услуги за обука и обука, вклучувајќи 

ги и услугите за едукација и обука во 

деловното работење, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присуство на 

вработените, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и таленти, 

администрација на пензиски планови, 

здравствено осигурување и осигурување 

на надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци, 

управување со платен список, 

усогласеност со даноците, чување на 

евиденција на вработените и посетеност, 

администрирање на бенефиции, закуп на 

вработените и обука на вработените; 

организирање, организирање, 

спроведување и презентирање на 

семинари, работилници, часови, webinars,  

конференции, онлајн настава и програми 

за учење на далечина; објавување на 

книги и периодични изданија; 

обезбедување на он-лајн непрекинати 

електронски публикации, подкасти, видео 

и мултимедијални програми во областа на 

деловниот менаџмент, сметководство, 

администрација на плата, управување со 

надомест на невработеност, водење на 

евиденција за време и присуство на 

вработените, лизинг на вработените, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и талент, надоместоци за 

вработените и администрација на 

пензиски планови, здравствено 

осигурување и осигурување на надомест 

на работниците, финансиско управување и 

управување со податоци, управување со 

плати, усогласување со даноците, 

задржување на време на вработените и 

посетеност, администрирање на 

бенефиции, закуп на вработените и обука 

на вработените  

кл. 42  дизајн и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер; ажурирање, 

изнајмување, одржување и 

имплементација на компјутерски софтвер; 

услуги за поддршка на компјутерски 

софтвер; обезбедување на привремена 

употреба на не-преземање компјутерски 

софтвер, вклучувајќи компјутерски 

софтвер за употреба во бизнис 

менаџмент, сметководство, обработка на 

плата и управување, управување со 

надомест на невработеност, чување на 

вработените време и посетеност 

евиденција, за вработените лизинг, 

електронска трговија, управување со 

човечки ресурси и талент, вработен 

придобивки и пензиски планови, 

здравствено осигурување и осигурување 

на надомест на работниците, финансиско 

управување и управување со податоци; 

обезбедување на веб-страница со 
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технологија за човечки ресурси, 

финансиски менаџмент, вработување, 

регрутирање, управување со податоци, 

платен список и надомест, бенефиции и 

пензиски планови и осигурување; облак 

компјутери и онлајн не-преземање на 

софтверски услуги со софтвер за употреба 

во човечки ресурси, финансиски 

менаџмент, вработување, регрутирање, 

управување со податоци, платен список и 

надомест, бенефиции и пензиски планови 

и осигурување  

 

 

(111)  28386  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/637 (220)  14/05/2019 

(181)  14/05/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна и сите нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликација за мобилни телефони, 

апликации за мобилни уреди кои можат да 

се преземат  

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, 

конзерви за тутун, кутии за цигари, 

пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки, кибрити  

кл. 35  услуги на трговска промоција, 

рекламирање; дистрибуција на рекламен 

материјал; маркетинг и промотивни услуги; 

маркетинг услуги кои се обезбедуваат 

преку дигитални мрежи; управување со 

програми за наградување на лојалноста  

 

(111)  28385  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/670 (220)  17/05/2019 

(181)  17/05/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина и нијанси, бела, жолта, 

магента, зелена, сива, црна,  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

во исхраната; минерални додатоци во 

исхраната; витамини и витамински 

додатоци во исхраната; диететски 

производи за деца; капки за нос за 

медицинска употреба; спрееви за нос за 

медицинска употреба; спрееви за 

деконгестија на нос; додатоци во 

исхраната кои содржат амино киселини  

кл. 10  медицински апарати и инструменти; 

назални аспиратори  

 

(111)  28365  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/693 (220)  22/05/2019 

(181)  22/05/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО 

Скопје 

ул. Прашка бр. 13-3-8, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, 

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена и тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  28360  (151)  06/03/2020 

(210)  TM  2019/724 (220)  28/05/2019 

(181)  28/05/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, , 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TROMBOCEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28361  (151)  06/03/2020 

(210)  TM  2019/725 (220)  28/05/2019 

(181)  28/05/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Hemofarm  A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, , 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

TROMBOSIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28362  (151)  28/02/2020 

(210)  TM  2019/766 (220)  12/06/2019 

(181)  12/06/2029 

(450)  31/03/2020 
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(732)  ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје бул. 

Борис Трајковски бр. 73, MK 

(540)  

 

 

(591)  жолта, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  продажба на противпожарни 

апарати  

кл. 45  одржување на противпожарни 

апарати  

 

(111)  28388  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/789 (220)  18/06/2019 

(181)  18/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  LINE FRIENDS Corporation and 

BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD. 

(ITAEWON-DONG) 5TH FLOOR, ITAEWON-

RO 200 YONGSAN-GU, SEOUL, KR and 

(CHEONGGU BLDG., NONHYEON-DONG) 

2ND FLOOR, 13-20 DOSAN-DAERO 16-GIL 

GANGNAM-GU, SEOUL, KR 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BT21 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  самолепливи сликички и албуми за 

самолепливи сликички, печатени 

материјали, нотеси (бележници), 

механички моливи, хемиски пенкала, 

канцелариски материјал, печатени 

едукативни материјали, лепила за 

канцелариски материјали и за домашна 

употреба, машини за пишување и 

канцелариски реквизити (освен мебел), 

кутии од картон за пакување, пластични 

материјали за пакување, хартиени 

примероци, хартиени кеси за отпад, 

сребрена хартија, транспаренти (банери) 

од хартија, хартија, штипки за пари, 

хартиени кутии, кредитни картички со 

безмагнетно кодирање, боици, тврди кутии 

за обични и хемиски моливи, календари, 

картички, корици за пасоши, марамици од 

хартија, книги за боење (сликовници), 

глина од полимер за моделирање, 

декорации за маса од хартија, маси за 

читање  

кл. 18  преносни козметички торби (кои се 

продаваат празни), околувратници за 

животни, облека за домашни миленици, 

торби, ранци, портмонеа, куфери и патни 

торби, кутии направени од кожа, кутии од 

вулканизирани влакна, торби (пликови, 

кеси) од кожа за пакување, кожни 

додатоци за мебел, прекривки од кожа, 

чадори, чадори за сонце и бастуни, 

поводци од кожа, ознаки за багаж, 

паричници за картички, кожа и имитација 

од кожа, чадори за деца, торби за хранење 

на животни, поводци за водење на деца, 

торби за домашни миленици  

кл. 21  кутии за употреба во домаќинство 

или кујна, садови за пијалоци, преносни 

држачи за садови за пијалоци, кутии за 

ужина, стапчиња за јадење, отворачи на 

шишиња, електрични и неелектрични, 

садови, освен ножеви, вилушки и лажици, 

чешли и сунѓери, преносен прибор за 

готвење за употреба на отворено, прибори 

за кујна, сунѓери за капење, крпчиња за 

чистење на очила, штедни касички, 
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украсни маски за кутии за марамици, 

термоси, кутии за лажици, алатки за 

чистење и садови за перење (освен 

електрични), канти за ѓубре, четки за заби, 

козметички прибори  

кл. 25  облека, маици, капи (покривала за 

глава), долги чизми, обувки, спортски 

обувки, сандали во јапонски стил (зори), 

влечки, сандали за плажа, ракавици со 

проводни прсти кои може да се носат при 

користење на рачни електронски уреди со 

екран на допир, чорапи и доколеници, 

ракавици, шалови, штитници за уши 

(облека), маски за спиење, облека за 

бебиња, јакни за заштита од ветер, обувки 

за бања, внатрешни влошки за чевли, 

кабаници  

кл. 28  игри и предмети за играње, шатори 

за играње, велосипеди, играчки за деца 

освен за транспорт, игри, скејтборди, топки 

за играње, сетови за игра за акциски 

фигури, играчки фигури, артикли за 

гимнастика и спорт, играчки за домашни 

миленици, играчки (предмети за играње), 

играчки роботи, машини за забавни игри, 

тарот карти (карти за играње), машини за 

видео игри, друштвени игри, коцки, 

сложувалки, украси за новогодишни елки, 

освен предмети за осветлување и 

кондиторски производи, кукли и облека за 

кукли, стапчиња со светлосни 

карактеристики за навивачи и за забава 

(новитети)  

 

(111)  28359  (151)  05/03/2020 

(210)  TM  2019/791 (220)  18/06/2019 

(181)  18/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(300)  018001700  18/12/2018  EM 

(732)  Sheraton International IP, LLC One 

StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за рекламирање; услуги за 

франшизи, имено нудење поддршка во 

управувањето со бизнисот во 

воспоставувањето и работата на хотели, 

ресторани, ноќни клубови, барови, спа 

центри, рекреативни и фитнес објекти, 

продавници за малопродажба, 

кондоминиуми, станбени објекти, центри 

за конференции, и ресорти со временски 

поделен престој за други; услуги за 

управување со бизнис, имено, управување 

и работење на хотели, ресторани, ноќни 

клубови, барови, спа центри, рекреативни 

и фитнес објекти, продавници за 

малопродажба, кондоминиуми, станбени 

објекти, центри за конференции, ресорти 

со временски поделен престој, 

рекреативни клубови во ресорти, клубови 

за одмори, клубови со неподелена 

заедничка сопственост, приватни станбени 

клубови, клубови со право на користење, и 

проекти за долготраен закуп за други; 

услуги за продавници за малопродажба, 

малопродажни каталози и онлајн 

продавници за малопродажба, имено, 

услуги за продавници за подароци, 

сувенири и ланец продавници од областа 

на производи за разубавување, производи 

за лична хигиена, машини за домашна 

употреба, рачни алати, оптички производи, 
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камери, ЦД-а, ДВД-а, домашна електрична 

и електронска опрема, вклучително бела 

техника, накит, часовници, рачни 

часовници, канцелариски материјал, 

публикации, чадори, чадори за сонце, 

патни торби, торби; услуги за продавници 

за малопродажба, малопродажни каталози 

и онлајн продавници за малопродажба, 

имено, услуги за продавници за подароци, 

сувенири и ланец продавници од областа 

на мебел, додатоци за бања, садови и 

прибор за домаќинство, кујнски прибор и 

опрема, градинарска опрема и прибор; 

услуги за продавници за малопродажба, 

малопродажни каталози и онлајн 

продавници за малопродажба, имено, 

услуги за продавници за подароци, 

сувенири и ланец продавници од областа 

на покуќнина, кревети, душеци, креветски 

чаршави, постелнина, крпи, текстил, 

облека, обувки, капи, галантерија, играчки 

и игри, спортска опрема, прехрамбени 

производи, пијалаци, вина, цвеќиња и 

кожни производи, имено, обележувачи за 

книги, торби, рачни торби, паричници, 

мали чанти, патни торби, картички за 

патни торби, футроли за клучеви и 

привезоци; услуги за онлајн 

малопродажба; услуги за малопродажни 

каталози; обезбедување простории за 

користење на канцелариска опрема и 

машинерија; консултациски услуги за 

управување со бизнис; услуги за работење 

со бизнис  

кл. 36  услуги за недвижен имот, имено, 

управување, финансирање, брокерство, 

лизинг, продажба и маркетинг на 

апартмани, станови, кондоминиуми, 

станбени имоти; управување, изнајмување 

и лизинг на канцелариски и малопродажен 

простор; услуги за недвижен имот, имено, 

управување, финансирање, брокерство, 

лизинг, продажба и маркетинг на имоти со 

временски поделен престој; услуги за 

одмор во недвижен имот со временски 

поделен престој; договарање размени на 

имот со временски поделен престој; 

договарање одмори во имот со временски 

поделен престој  

кл. 43  услуги за привремено сместување; 

хотелски услуги; услуги на ресторан, 

кетеринг, бар и коктел салон; услуги за 

сместување во ресорти; обезбедување 

објекти за општа намена за состаноци, 

конференции и изложби; обезбедување 

објекти за банкет и социјални работи за 

специјални прилики; и услуги за 

резервации за хотелски сместувања за 

други  

 

(111)  28389  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/809 (220)  25/06/2019 

(181)  25/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SMS Tobacco Trading 28 Jala 

Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 

Teluk Intan, Perak, MY 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

SPARTON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;предмети за 

пушачи;кибрити;цигари;кутии за 

цигари;филтри за цигари;држачи за 

цигари;хартија за цигари;врвови за 

цигари;муштикли;лулиња;цигарилоси;пури;

пепелници за пушачи;запалки за пушачи  

 

(111)  28390  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/810 (220)  25/06/2019 

(181)  25/06/2029 

(450)  31/03/2020 
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(732)  SMS Tobacco Trading 28 Jala 

Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 

Teluk Intan, Perak, MY 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

REGO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;предмети за 

пушачи;кибрити;цигари;кутии за 

цигари;филтри за цигари;држачи за 

цигари;хартија за цигари;врвови за 

цигари;муштикли;лулиња;цигарилоси;пури;

пепелници за пушачи;запалки за пушачи  

 

(111)  28391  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/811 (220)  25/06/2019 

(181)  25/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  SMS Tobacco Trading 28 Jala 

Teratai J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 

Teluk Intan, Perak, MY 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

MAXTRO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун;предмети за 

пушачи;кибрити;цигари;кутии за 

цигари;филтри за цигари;држачи за 

цигари;хартија за цигари;врвови за 

цигари;муштикли;лулиња;цигарилоси;пури;

пепелници за пушачи;запалки за пушачи  

 

(111)  28405  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/812 (220)  26/06/2019 

(181)  26/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ ул. 

Борис Кидрич бр. 164, Прилеп, MK 

(540)  

 

(591)  светло и темно сина, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  газирана вода; безалкохолни 

пијалоци; минерални води (пијалаци)  

кл. 35  рекламирање  

 

(111)  28387  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/814 (220)  27/06/2019 

(181)  27/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BOND STREET ALWAYS GOT 

YOUR BACK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 
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електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(111)  28354  (151)  05/03/2020 

(210)  TM  2019/815 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр. 53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

X3M Games 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми [софтвер што 

може да се симнува од интернетј; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; консултации за 

раководење со персонал  

кл. 36  изнајмување канцеларии 

[недвижности]; изнајмување станови; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

инвестициони фондови; информации 

(осигурителни информации); информации 

(финансиски информации); капитални 

инвестиции; кирија (наплаќање кирија); 

кредити со отплата на рати;  

кл. 38  комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли; комуникација со 

телеграми; обезбедување интернет соби 

за разговор; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги]; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација]  

кл. 42  алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет; 

 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; дизајн (индустриски дизајн); 

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); дизајнирање [индустриски 

дизајн]; давање простор за веб [интернет] 

страници; заштита на компјутери од 

вируси (услуги за заштита на компјутери 

од вируси); изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

изработка на компјутерски програми; 

индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражувања (биолошки истражувања); 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 
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компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски

 програми (инсталирање

 компјутерски програми); 

 

компјутерски програми (одржување

 компјутерски програми);  

компјутерски програми (осовременување 

на компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски

 програми);  

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); 

 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски 

хардвер (советување на полето на 

компјутерски хардвер); компјутерско 

програмирање; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; метеоролошки информации; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; одржување компјутерски програми; 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); програмирање 

компјутерски системи; проучување 

технички проекти; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

заштеда на енергија; советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; хемиски 

анализи; хемиски истражувања; хемиски 

услуги  

 

(111)  28355  (151)  05/03/2020 

(210)  TM  2019/816 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр. 53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

X3M Entities 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми [софтвер што 

може да се симнува од интернетј; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; консултации за 

раководење со персонал  

кл. 36  изнајмување канцеларии 

[недвижности]; изнајмување станови; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

инвестициони фондови; информации 

(осигурителни информации); информации 

(финансиски информации); капитални 

инвестиции; кирија (наплаќање кирија); 

кредити со отплата на рати;  

кл. 38  комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 
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мрежи со оптички кабли; комуникација со 

телеграми; обезбедување интернет соби 

за разговор; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги]; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација]  

кл. 42  алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет; 

 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; дизајн (индустриски дизајн); 

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); дизајнирање [индустриски 

дизајн]; давање простор за веб [интернет] 

страници; заштита на компјутери од 

вируси (услуги за заштита на компјутери 

од вируси); изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

изработка на компјутерски програми; 

индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражувања (биолошки истражувања); 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми); компјутерски 

програми (инсталирање компјутерски 

програми); 

 

компјутерски програми (одржување 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (осовременување 

на компјутерските програми); компјутерски 

програми (советување за компјутерски 

програми);  

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); 

 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски 

хардвер (советување на полето на 

компјутерски хардвер); компјутерско 

програмирање; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; метеоролошки информации; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; одржување компјутерски програми; 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); програмирање 

компјутерски системи; проучување 

технички проекти; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

заштеда на енергија; советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; хемиски 

анализи; хемиски истражувања; хемиски 

услуги  

 

(111)  28356  (151)  05/03/2020 

(210)  TM  2019/817 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 
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ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр. 53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

X3M Cluster 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми [софтвер што 

може да се симнува од интернетј; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; консултации за 

раководење со персонал  

кл. 36  изнајмување канцеларии 

[недвижности]; изнајмување станови; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

инвестициони фондови; информации 

(осигурителни информации); информации 

(финансиски информации); капитални 

инвестиции; кирија (наплаќање кирија); 

кредити со отплата на рати;  

кл. 38  комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли; комуникација со 

телеграми; обезбедување интернет соби 

за разговор; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги]; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација]  

кл. 42  алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; дизајн (индустриски дизајн); 

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); дизајнирање [индустриски 

дизајн]; давање простор за веб [интернет] 

страници; заштита на компјутери од 

вируси (услуги за заштита на компјутери 

од вируси); изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

изработка на компјутерски програми; 

индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражувања (биолошки истражувања); 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (одржување 

компјутерски програми);  

компјутерски програми  

(осовременување на компјутерските 

програми);  

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми);  
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компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски 

хардвер (советување на полето на 

компјутерски хардвер); компјутерско 

програмирање; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; метеоролошки информации; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; одржување компјутерски програми; 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); програмирање 

компјутерски системи; проучување 

технички проекти; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

заштеда на енергија; советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; хемиски 

анализи; хемиски истражувања; хемиски 

услуги  

 

(111)  28357  (151)  05/03/2020 

(210)  TM  2019/818 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/03/2020 

 (732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр. 53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

X3M Labs 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми [софтвер што 

може да се симнува од интернетј; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; консултации за 

раководење со персонал  

кл. 36  изнајмување канцеларии 

[недвижности]; изнајмување станови; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

инвестициони фондови; информации 

(осигурителни информации); информации 

(финансиски информации); капитални 

инвестиции; кирија (наплаќање кирија); 

кредити со отплата на рати;  

кл. 38  комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли; комуникација со 

телеграми; обезбедување интернет соби 

за разговор; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги]; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација]  

кл. 42  алатки за пребарување 
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(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; дизајн (индустриски дизајн); 

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); дизајнирање [индустриски 

дизајн]; давање простор за веб [интернет] 

страници; заштита на компјутери од 

вируси (услуги за заштита на компјутери 

од вируси); изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

изработка на компјутерски програми; 

индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражувања (биолошки истражувања); 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (одржување 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (осовременување 

на компјутерските програми);  

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски 

хардвер (советување на полето на 

компјутерски хардвер); компјутерско 

програмирање; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; метеоролошки информации; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; одржување компјутерски програми; 

програми (осовременување на 

компјутерските програми); програмирање 

компјутерски системи; проучување 

технички проекти; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

заштеда на енергија; советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; хемиски 

анализи; хемиски истражувања; хемиски 

услуги  

 

(111)  28358  (151)  05/03/2020 

(210)  TM  2019/819 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Друштво за производство, услуги 

и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа 

бр. 53, Битола, MK 

(740)  ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА 

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент 

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми [софтвер што 

може да се симнува од интернетј; 

компјутерски програми за играње; 

компјутерски програми, снимени; 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 35  компјутерски бази на податоци 
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(систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци); 

компјутерски бази на податоци (собирање 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерско рекламирање 

преку интернет; комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; консултации за 

раководење со персонал  

кл. 36  изнајмување канцеларии 

[недвижности]; изнајмување станови; 

инвестиции (капитални инвестиции); 

инвестициони фондови; информации 

(осигурителни информации); информации 

(финансиски информации); капитални 

инвестиции; кирија (наплаќање кирија); 

кредити со отплата на рати;  

кл. 38  комуникации со телефон; 

комуникација со мобилни телефони; 

комуникација со помош на компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли; комуникација со 

телеграми; обезбедување интернет соби 

за разговор; обезбедување кориснички 

пристап на глобалната компјутерска 

мрежа [провајдери на услуги]; 

обезбедување пристап до бази на 

податоци; обезбедување 

телекомуникациски врски на глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување 

телекомуникациски канали за телевизиско 

купување [телешопинг]; повикување 

[радио, телефонски или други средства за 

електронска комуникација]  

кл. 42  алатки за пребарување 

(обезбедување алатки за пребарување), 

за интернет; 

бактериолошки истражувања; биолошки 

истражувања; дизајн (индустриски дизајн); 

дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на 

амбалажи); дизајнирање [индустриски 

дизајн]; давање простор за веб [интернет] 

страници; заштита на компјутери од 

вируси (услуги за заштита на компјутери 

од вируси); изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

изработка на компјутерски програми; 

индустриски дизајн; инженерство; 

инсталирање компјутерски програми; 

истражувања (биолошки истражувања); 

истражувања во техниката; истражувања 

на полето на заштита на животната 

средина; комјутерски бази на податоци 

(обновување комјутерски бази на 

податоци); компјутери (изнајмување 

компјутери); компјутерски програми 

(изнајмување компјутерски програми); 

компјутерски програми (изработка на 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (инсталирање 

компјутерски програми); 

компјутерски програми (одржување 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (осовременување 

на компјутерските програми);  

компјутерски програми (советување за 

компјутерски програми);  

компјутерски програми (умножување 

компјутерски програми); 

компјутерски системи (програмирање 

компјутерски системи); компјутерски 

хардвер (советување на полето на 

компјутерски хардвер); компјутерско 

програмирање; конверзија на податоци од 

физички на електронски носачи; 

контролирање на квалитетот; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; метеоролошки информации; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; одржување компјутерски програми; 

програми (осовременување на 
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компјутерските програми); програмирање 

компјутерски системи; проучување 

технички проекти; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 

заштеда на енергија; советување за 

компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер; хемиски 

анализи; хемиски истражувања; хемиски 

услуги  

 

(111)  28363  (151)  28/02/2020 

(210)  TM  2019/824 (220)  28/06/2019 

(181)  28/06/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Ертан Омеров бул. Туристичка бр. 

94/3-26, Охрид, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 

(591)  сина, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  забарство  

 

(111)  28372  (151)  04/03/2020 

(210)  TM  2019/859 (220)  10/07/2019 

(181)  10/07/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Инфопројект ДОО ул. Иво Рибар 

Лола бр. 70/16, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, сина и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  уреди за мониторирање и мерење на 

загаденост на воздухот и рана детекција 

на пожар  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со уредите за мерење на загаденост 

на воздухот и рана детекција на пожар  

кл. 37  услуги за сервисирање на уредите 

за мерење на загаденост на воздухот и 

рана детекција на пожар  

 

(111)  28406  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/862 (220)  11/07/2019 

(181)  11/07/2029 

(450)  31/03/2020 

(300)  88/351,140  21/03/2019  US 

(732)  Kite Pharma, Inc. 2400 Broadway 

Santa Monica, California 90404, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

(591)  корална, пурпурна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

употреба во третманот на рак; 

фармацевтски препарати за 

имунотерапија, вклучувајќи клеточна 

терапија и генска терапија; биолошки 

препарати за третман на рак  

кл. 44  овозможување медицински 

информации и информации за 

здравствена нега; овозможување 

медицински информации од областа на 

фармацевтици и клеточна терапија  

 

(111)  28407  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/877 (220)  15/07/2019 

(181)  15/07/2029 

(450)  31/03/2020 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

BOTTE DEI CONTI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вина  

 

(111)  28408  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/878 (220)  15/07/2019 

(181)  15/07/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

CASALE AI CAMPI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вина  

 

(111)  28409  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/879 (220)  15/07/2019 

(181)  15/07/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1, 74172, Neckarsulm, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

GIULIO PASOTTI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пива), 

особено вина  

 

(111)  28379  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/997 (220)  02/09/2019 

(181)  02/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 

Mahmutbey Mah. Dilmenler Caddesi 

No:19/3 Aslanoba plaza, MIA Bolgesi, 

Bageilar, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

NIMOKAIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28431  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/1002 (220)  03/09/2019 

(181)  03/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Mc Donald's Corporation 110 N. 

Carpenter Street Chicago, Illinois 606007, 

US 

(740)  Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 

43/3, 1000 Скопје 

(540)  

MCCAFE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, замена за кафе  

 

(111)  28381  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/1004 (220)  02/09/2019 

(181)  02/09/2029 

(450)  31/03/2020 
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(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZEMVETIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28382  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/1005 (220)  02/09/2019 

(181)  02/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RECARBRIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28428  (151)  17/03/2020 

(210)  TM  2019/1006 (220)  02/09/2019 

(181)  02/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PREVYMIS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28427  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/1007 (220)  03/09/2019 

(181)  03/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PEXETINEM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28394  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/1013 (220)  04/09/2019 

(181)  04/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ л. 15ти 

КОРПУС бб, 6000, Охрид, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела, сива, жолта, 

портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  пржен лупен сончоглед; семки, 

подготвени; јаткасто овошје, подготвено  

кл. 31  зрнести производи; семиња и 

билки; семе од житарици; зрнеста храна; 

јаткасто овошје; семки од сончоглед  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 
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работи;канцелариски работи;услуги при 

продажба на големо и мало и увоз-извоз 

со зрнести производи и прехранбени 

продукти  

 

(111)  28430  (151)  20/03/2020 

(210)  TM  2019/1016 (220)  05/09/2019 

(181)  05/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

FERICOSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28393  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/1017 (220)  06/09/2019 

(181)  06/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

VIGANTOLETTEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

медицински препарати; диететска храна и 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба; додатоци во исхрана за луѓе и 

бебиња; фластери и медицински лепенки; 

витамини и витамински препарати; 

минерални додатоци за исхрана за 

медицински цели; пробиотски бактериски 

препарати за медицински цели  

 

(111)  28392  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/1018 (220)  06/09/2019 

(181)  06/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Тhe Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

VIGANTOLVIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и 

медицински препарати; диететска храна и 

супстанци прилагодени за медицинска 

употреба; додатоци во исхрана за луѓе и 

бебиња; фластери и медицински лепенки; 

витамини и витамински препарати; 

минерални додатоци за исхрана за 

медицински цели; пробиотски бактериски 

препарати за медицински цели  

 

(111)  28410  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/1032 (220)  16/09/2019 

(181)  16/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  бела и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци, вклучувајќи вода за 

пиење, вода со вкус, минерална и 

газирана вода; други безалкохолни 

пијалаци; вклучувајќи безалкохолни 

пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци 

за спортисти; овошни пијалаци и џусеви 

вклучувајќи кокосова вода; сирупи, 

концентрати, прашоци и други препрати за 

подготовка на пијалаци, вклучувајќи вода 

со вкус, минерална и газирана вода, 

безалкохолни пијалаци, енергетски 

пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни 

пијалаци и џусеви; зеленчукови пијалаци и 

џусеви  

 

(111)  28373  (151)  11/03/2020 

(210)  TM  2019/1072 (220)  26/09/2019 

(181)  26/09/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  Пливачки Клуб Вардар 2018 Бул. 

Кочо Рацин бр. 33, Центар, Скопје, MK 

(740)  Ѓорѓе Стаменов Бул. Климент 

Охридски 63/12, Центар, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  спортски торби  

кл. 25  спортски чевли; спортски обувки; 

спортски дресови; спортски трегер-маици  

кл. 28  костими за пливање; даски за 

пливање на стомак  

кл. 35  деловно управување на спортисти  

кл. 41  изнајмување спортски терени; 

организирање спортски натпревари; услуги 

на спортски кампови; организирање време 

на спортски  натпревари; обезбедување 

спортска опрема   

 

(111)  28411  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/1143 (220)  17/10/2019 

(181)  17/10/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.-

P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина, бела, црна и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметика за нега на кожа; 

производи за нега на кожа; производи за 

нега на лице, тело, коса; препарати за 

нега на кожа; лак за нокти; сапуни; 

козметички сапуни; течни сапуни за тело и 

лице; парфеми; есенцијални масла; 

производи за орална хигиена  

кл. 5  фармацевтски препарати; 

фармацевтски производи за 

дерматолошка употреба; средства за 

дезинфекција; сирупи за кашлица; 
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антисептички производи за човечка 

употреба; бонбони за медицински цели; 

витамински бонбони; инсектициди; 

препарати за тестирање на бременост за 

домашна употреба  

кл. 8  алатки за маникир и педикир; ножици 

[рачни инструменти]; ножици за 

потстрижување на добиток [рачно 

управувани]; рачни ножици (рачно 

управувани); џебни ножици; бричеви; 

жилети; рачни алати, рачно управувани; 

ножици за сечење (Snips) [рачно 

управувани алатки]  

кл. 10  oртопедски производи; торби 

[наменети] за употреба од страна на 

лекарите; медицински маски; термометри 

за медицински цели; медицински столици 

за лекување на пациенти; столици за 

медицински процедури; столици за 

масажа; апарат за масажа; апарат за 

физиотерапија; опрема за физиотерапија 

и рехабилитација  

кл. 35  деловна помош, услуги за 

управување и администрација; деловни 

анализи, истражувачки и информативни 

услуги; услуги за комерцијална трговија и 

информативни услуги за потрошувачи; 

рекламирање, маркетинг и промотивни 

услуги: услуги на големо во врска со 

козметика и производи за лична хигиена; 

малопродажни услуги во врска со 

козметика и производи за лична хигиена, 

нудење помош во областа на управување 

со бизнисот во рамки на договор за 

франшиза  

 

(111)  28412  (151)  23/03/2020 

(210)  TM  2019/1144 (220)  17/10/2019 

(181)  17/10/2029 

(450)  31/03/2020 

(732)  MEDI SEI S.A. 47, PYTHAGORA Str.-

P. PHALIRO, P.O. 175-63, GR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  сина и сите нијанси на сива  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  прибор за лична хигиена, креми за 

лице и лосиони за козметичка употреба; 

креми за сончање и лосиони; препарати за 

лице и навлажнувачи за нега на кожа  

кл. 5  препарати и производи за 

дерматолошка употреба  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 

(510) (111) 

1 28375 

1 28423 

2 28375 

3 28383 

3 28411 

3 28412 

3 28429 

3 28438 

3 28439 

3 28440 

5 28360 

5 28361 

5 28364 

5 28365 

5 28379 

5 28381 

5 28382 

5 28383 

5 28385 

5 28392 

5 28393 

5 28395 

5 28397 

5 28399 

5 28400 

5 28406 

5 28411 

5 28412 

5 28414 

5 28415 

5 28424 

5 28427 

5 28428 

5 28430 

5 28438 

5 28439 

5 28440 

6 28418 

6 28419 

6 28423 

7 28418 

7 28419 

8 28411 

8 28418 

8 28419 

9 28354 

9 28355 

9 28356 

9 28357 

9 28358 

9 28370 

9 28371 

9 28372 

9 28386 

9 28396 

9 28398 

9 28403 

9 28404 

9 28418 

9 28419 

9 28435 

9 28436 

9 28437 

9 28441 

10 28385 

10 28411 

11 28418 

11 28419 

11 28435 

11 28436 

11 28437 

11 28441 

12 28420 

12 28421 

12 28422 

16 28388 

16 28425 

16 28426 

17 28418 

17 28419 

18 28373 

18 28375 

18 28388 

18 28413 

18 28443 

19 28418 

19 28419 

20 28375 

21 28388 

21 28401 

22 28375 

23 28375 

24 28375 

25 28364 

25 28373 

25 28375 

25 28388 

25 28413 

25 28443 

26 28375 

28 28364 

28 28373 

28 28375 

28 28388 

28 28418 

28 28419 

29 28394 

29 28402 

30 28364 

30 28368 

30 28431 

31 28394 

32 28380 

32 28405 

32 28410 

32 28416 

32 28438 

32 28439 

32 28440 

33 28407 

33 28408 

33 28409 

33 28444 

34 28376 

34 28377 

34 28378 

34 28384 

34 28386 

34 28387 

34 28389 

34 28390 

34 28391 

35 28354 

35 28355 

35 28356 
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35 28357 

35 28358 

35 28359 

35 28362 

35 28366 

35 28367 

35 28368 

35 28372 

35 28373 

35 28374 

35 28375 

35 28386 

35 28394 

35 28403 

35 28404 

35 28405 

35 28411 

35 28413 

35 28425 

35 28426 

35 28432 

35 28433 

35 28434 

35 28435 

35 28436 

35 28437 

35 28441 

35 28442 

36 28354 

36 28355 

36 28356 

36 28357 

36 28358 

36 28359 

36 28404 

37 28371 

37 28372 

37 28374 

37 28403 

37 28418 

37 28419 

37 28442 

38 28354 

38 28355 

38 28356 

38 28357 

38 28358 

38 28366 

38 28367 

38 28370 

38 28396 

38 28398 

38 28433 

38 28434 

39 28417 

39 28425 

39 28426 

40 28403 

40 28418 

40 28419 

40 28425 

40 28426 

41 28364 

41 28366 

41 28367 

41 28369 

41 28370 

41 28373 

41 28404 

41 28417 

41 28425 

41 28426 

41 28432 

41 28433 

41 28434 

42 28354 

42 28355 

42 28356 

42 28357 

42 28358 

42 28369 

42 28371 

42 28375 

42 28396 

42 28398 

42 28404 

42 28418 

42 28419 

43 28359 

44 28363 

44 28406 

45 28362 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

(732) носител на правото на трговски марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 

 

(732) (111) (210) 

3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ 28394 MK/T/2019/1013 

ADP, LLC, 28404 MK/T/2019/0391 

Atlantic China Welding Consumables, Inc 28423 MK/T/2019/0367 

BIGHIT ENTERTAINMENT CO., LTD. 28388 MK/T/2019/0789 

Christian Louboutin 28443 MK/T/2019/0336 

Dynabook Inc. 28403 MK/T/2019/0382 

GABA International Holding GmbH 28401 MK/T/2019/0358 

Global Standard gemeinnützige GmbH 28375 MK/T/2018/1282 

HELLENICA COSMETIC PRODUCTS EXPLOITATION S.A.  28429 MK/T/2019/0376 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 28360 MK/T/2019/0724 

Hemofarm  A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 28361 MK/T/2019/0725 

JT International SA 28384 MK/T/2019/0359 

KT & G Corporation 28376 MK/T/2019/0383 

KT & G Corporation 28377 MK/T/2019/0384 

KT & G Corporation 28378 MK/T/2019/0385 

Kite Pharma, Inc. 28406 MK/T/2019/0862 

Lidl Stiftung & Co. KG 28380 MK/T/2019/0333 

Lidl Stiftung & Co. KG 28407 MK/T/2019/0877 

Lidl Stiftung & Co. KG 28408 MK/T/2019/0878 

Lidl Stiftung & Co. KG 28409 MK/T/2019/0879 

MEDI SEI S.A. 28411 MK/T/2019/1143 

MEDI SEI S.A. 28412 MK/T/2019/1144 

MEGA DISPOSABLES S.A. 28383 MK/T/2019/0377 

Mc Donald's Corporation 28431 MK/T/2019/1002 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28381 MK/T/2019/1004 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28382 MK/T/2019/1005 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28428 MK/T/2019/1006 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28427 MK/T/2019/1007 

Novartis AG 28400 MK/T/2019/0345 

Novartis AG 28399 MK/T/2019/0346 

Pfizer Inc. 28414 MK/T/2019/0378 

Pfizer Inc. 28415 MK/T/2019/0379 

Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S. 28379 MK/T/2019/0997 

Philip Morris Brands Sàrl 28387 MK/T/2019/0814 

Philip Morris Products S.A. 28386 MK/T/2019/0637 
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Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z 0.0. ("LEK-AM") 28424 MK/T/2018/1273 

Purple Technologies (Europe) Limited 28370 MK/T/2016/0887 

SAILUN GROUP CO., LTD 28420 MK/T/2019/0368 

SAILUN GROUP CO., LTD 28421 MK/T/2019/0369 

SAILUN GROUP CO., LTD 28422 MK/T/2019/0370 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. 28438 MK/T/2019/0360 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. 28439 MK/T/2019/0361 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. 28440 MK/T/2019/0362 

SMS Tobacco Trading 28389 MK/T/2019/0809 

SMS Tobacco Trading 28390 MK/T/2019/0810 

SMS Tobacco Trading 28391 MK/T/2019/0811 

Sheraton International IP, LLC 28359 MK/T/2019/0791 

Shtepiaku Sh.p.k. 28374 MK/T/2019/0202 

The Coca-Cola Company 28410 MK/T/2019/1032 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28395 MK/T/2019/0347 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28430 MK/T/2019/1016 

Zott SE & Co. KG 28402 MK/T/2019/0335 

Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје 28433 MK/T/2019/0165 

Друштво за аудио и видео податоци 360 СТЕПЕНИ ДОО Скопје 28434 MK/T/2019/0166 

Друштво за производство трговија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС 

ДООЕЛ Скопје 28396 MK/T/2019/0341 

Друштво за производство трговија и услуги СИМФОНИ СОЛУТИОНС 

ДООЕЛ Скопје 28398 MK/T/2019/0342 

Друштво за производство, градежништво, трговија, сообраќај и услуги 

РИФАМ ДОО експорт-импорт Гостивар 28397 MK/T/2019/0371 

Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-ЕЛС 

ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 28369 MK/T/2016/0229 

Друштво за производство, трговија и услуги СИНЦЕРИТАС ДОО Скопје 28365 MK/T/2019/0693 

Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 28418 MK/T/2019/0195 

Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕХИ ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје 28419 MK/T/2019/0196 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 28354 MK/T/2019/0815 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 28355 MK/T/2019/0816 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 28356 MK/T/2019/0817 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 28357 MK/T/2019/0818 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола 28358 MK/T/2019/0819 

Друштво за трговија и услуги ФЛОРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 28442 MK/T/2019/0380 

Друштво за трговија на големо и мало Л-ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ Скопје 28371 MK/T/2017/0632 
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Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил 

Тодоровски 28368 MK/T/2019/0084 

Друштво за услуги ЏАНГЛ Продакшн ДООЕЛ 28425 MK/T/2018/1068 

Друштво за услуги ИДЕА Плус 360' Комуникации ДООЕЛ 28426 MK/T/2018/1069 

Друштво затрговија на големо и мало и производство НЕНИ КОМПАНИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 28413 MK/T/2019/0332 

Ертан Омеров 28363 MK/T/2019/0824 

Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје 28417 MK/T/2019/0372 

Златевски Љубиша 28416 MK/T/2018/1289 

Инфопројект ДОО 28372 MK/T/2019/0859 

МАРИЈА КОСТОВСКА 28364 MK/T/2017/0663 

НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ 28366 MK/T/2019/0124 

НИД ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ТОНИ ДООЕЛ 28367 MK/T/2019/0125 

Пливачки Клуб Вардар 2018  28373 MK/T/2019/1072 

СКУП-МАКЕДОНИЈА 28432 MK/T/2018/1278 

СТИБЕРА ДРИНКС ДООЕЛ 28405 MK/T/2019/0812 

Тhe Procter & Gamble Company 28393 MK/T/2019/1017 

Тhe Procter & Gamble Company 28392 MK/T/2019/1018 

ТД ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје 28362 MK/T/2019/0766 

Тодоровски Богдан 28444 MK/T/2019/0356 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 28435 MK/T/2019/0351 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 28441 MK/T/2019/0352 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 28436 MK/T/2019/0353 

Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги 

НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје 28437 MK/T/2019/0354 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 28385 MK/T/2019/0670 
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ПРЕНОС 

(111) 6289 

(732) ARLANXEO Deutschland GmbH Alte 

Heerstr. 2, 41540 Dormagen, DE 

 

(111) 6600 

(732) A.T. Cross Company, LLC 10990 

Wilshire Blvd., Suite 440 Los Angeles, CA 

90024 , US 

 

(111) 13574 

(732) British American Tobacco Western 

Europe Commercial Trading Limited 

Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, GB 

 

(111) 13082 

(732) The Goodyear Tire & Rubber 

Company 200 Innovation Way, Akron, 

Ohio 44316-0001, US 

 

(111) 23992 

(732) SIAK PTE LTD 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

 

(111) 26775 

(732) Акционерско Друштво фабрика за 

чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА - 

Скопје 

ул. 808 бр. 8, Скопје, MK 

 

(111) 27340 

(732) Border I.P. Limited Global House, 5 

Castle Street, Carlisle, CA3 8SY, GB 

 

 

 

 

ПРЕНОС (Претходен носител) 

 

 

(111) 23464  

(732) Valeant Holdings Ireland 3013 Lake 

Drive, City West Business Campus, Dublin 

24, IE 

 

(111) 23464 

(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55,  

2750 Ballerup, DK 

 

(111) 23464 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, 

LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19850, US 

 

(111) 23464 

(732) Valeant Pharmaceuticals Luxembourg 

S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 

Luxembourg, LU 

 

(111) 23464 

(732) Valeant Holdings Ireland, Luxembourg 

Branch 3013 Lake Drive, City West Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(111) 23464 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, 

LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19850, US 

 

(111) 23465 
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(732) Valeant Holdings Ireland 3013 Lake 

Drive, City West Business Campus, Dublin 

24, IE 

 

(111) 23465 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, 

LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19850, US 

 

(111) 23465 

(732) LEO Pharma A/S Industriparken 55,  

2750 Ballerup, DK 

 

(111) 23465 

(732) AstraZeneca Collaboration Ventures, 

LLC 1800 Concord Pike, Wilmington, 

Delaware 19850, US 

 

(111) 23465 

(732) Valeant Pharmaceuticals Luxembourg 

S.a.r.l 13-15 Avenue de la Liberte, 1931 

Luxembourg, LU 

 

(111) 23465 

(732) Valeant Holdings Ireland, Luxembourg 

Branch 3013 Lake Drive, City West Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ 

 

 

(111) 4105 

(732) LENNOX INDUSTRIES INC. 2140 

Lake Park Boulevard, Richardson, Texas 

75080 , US 

 

(111) 4306 

(732) ANGOSTURA INTERNATIONAL 

LIMITED c/o C.Paul W.Smith 44 Chipman 

Hill, Suite 1000, P.O Box 7289, Stn."A" 

Saint John, N.B. E2L 4S6, CA 

 

(111) 4307 

(732) ANGOSTURA INTERNATIONAL 

LIMITED c/o C.Paul W.Smith 44 Chipman 

Hill, Suite 1000, P.O Box 7289, Stn."A" 

Saint John, N.B. E2L 4S6, CA 

 

(111) 3234 

(732) Toshiba  Tec Kabushiki Kaisha 

(TOSHIBA TEC CORPORATION) 1-11-1, 

Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 4627 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000, Novo 

mesto, SI 

 

(111) 6796 

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 

Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR 

 

(111) 6797 

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 

Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR 

 

(111) 6799 

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 

Dekelias Street, Atharnes 136 78, GR 

 

(111) 9242 

(732) De La Rue Holdings Limited De la 

Rue House, Jays Close, Viables, 

Basingstoke Hampshire RG22 4BS, GB 
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(111) 9166 

(732) PASABAHCE CAM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI Içmeler Mah. 

D-100 Karayolu Caddesi, No: 44/A 34947 

Tuzla, Istanbul, TR 

 

(111) 9293 

(732) I.TERPOUIKIDIS & SON S.A. 3, 

Nileos Str. KAVALA 65404 , GR 

 

(111) 8688 

(732) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd 

Street, 10017 New York, NY , US 

 

(111) 9207 

(732) Albaugh Europe Sàrl World Trade 

Center, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 

Lausanne, 1018, Lausanne, CH 

 

(111) 9597 

(732) Amazon Europe Core S.à.r.l. 38 

avenue John F. Kennedy, L-1855 

Luxembourg, LU 

 

(111) 13082 

(732) Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o 

Škofjeloška 6, 4000, Kranj, SI 

 

(111) 14515 

(732) Wrangler Apparel Corporation 3411 

Silverside Road, Wilmington, Delaware 

19810, US 

 

(111) 16053 

(732) Сојуз на стопански комори на 

Македонија ул. Црвена Скопска 

Општина бр. 10, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 15543 

(732) Forest Laboratories UK Ltd. 

Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 

8NS, UK 

 

(111) 15969 

(732) Image PR ул. Никола Вапцаров бр. 

2, Скопје, MK 

 

(111) 15970 

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, KR 

 

(111) 15926 

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, KR 

 

(111) 16019 

(732) Адвокатско друштво КНЕЗОВИЌ И 

СОРАБОТНИЦИ ул. Коста Шахов бр.10, 

Скопје, MK 

 

(111) 16018 

(732) Адвокатско друштво КНЕЗОВИЌ И 

СОРАБОТНИЦИ ул. Коста Шахов бр.10, 

Скопје, MK 

 

(111) 21067 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 17332 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 15857 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 15858 

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR 

 

(111) 18732 
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(732) Various, Inc., a California 

corporation 910 E. Hamilton Avenue, 6th 

Floor, Campbell, California 950008, US 

 

(111) 17626 

(732) Друштво за издаваштво и 

маркетинг АМСМ УСЛУГИ - АМСМ КЛУБ  

МОБИЛИТИ ДОО Скопје ул. Митрополит 

Теодосиј Гологанов бр. 51, Скопје, MK 

 

(111) 17308 

(732) Друштво за трговија и услуги 

ДЕКСИКО ДООЕЛ увоз-извоз Богданци 

ул. Изворски бр. 1, 1484, Богданци, MK 

 

(111) 18689 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 18690 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 18691 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 18692 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 18688 

(732) Russian Standard Intellectual 

Property Holding AG Boesch 37, 6331 

Huenenberg, CH 

 

(111) 18924 

(732) Stamm International Corporation 

P.O. Box 1929, Fort Lee, New Jersey 

07024, US 

 

(111) 21903 

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

 

(111) 23157 

(732) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham, 

B37 7YN, GB 

 

(111) 24077 

(732) Друштво за интерактивни веб 

медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 

1000, Скопје, MK 

 

(111) 23938 

(732) Друштво за интерактивни веб 

медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

бул. Паризански Одреди бр. 14/1-29, 

1000, Скопје, MK 
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СПОЈУВАЊЕ 

(111) 3009 

(732) Eaton Hydraulics Inc. 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

 

 

 

 

ОБНОВУВАЊА 

(111) 3089   (186) 29/12/2028 

(111) 6311   (186) 14/10/2028 

(111) 6313   (186) 05/12/2028 

(111) 3361   (186) 22/11/2028 

(111) 2937   (186) 20/10/2028 

(111) 1881   (186) 14/10/2028 

(111) 3009   (186) 14/10/2028 

(111) 4105   (186) 20/11/2028 

(111) 1088   (186) 15/12/2029 

(111) 2965   (186) 04/04/2030 

(111) 2967   (186) 10/05/2029 

(111) 4279   (186) 29/11/2028 

(111) 4280   (186) 25/11/2028 

(111) 4306   (186) 06/12/2028 

(111) 2046   (186) 24/05/2030 

(111) 3251   (186) 25/11/2028 

(111) 2094   (186) 23/11/2028 

(111) 1376   (186) 29/11/2028 

(111) 2161   (186) 21/12/2028 

(111) 4514   (186) 09/12/2028 

(111) 4517   (186) 10/10/2028 

(111) 3234   (186) 01/11/2028 

(111) 3276   (186) 01/11/2028 

(111) 2205   (186) 20/11/2028 

(111) 4599   (186) 25/05/2030 

(111) 2337   (186) 10/10/2028 

(111) 4627   (186) 01/11/2028 

(111) 2352   (186) 05/05/2029 
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(111) 2353   (186) 05/05/2029 

(111) 2354   (186) 05/05/2029 

(111) 2355   (186) 05/05/2029 

(111) 2356   (186) 05/05/2029 

(111) 2357   (186) 28/06/2029 

(111) 2358   (186) 28/06/2029 

(111) 2360   (186) 20/12/2029 

(111) 8106   (186) 08/11/2026 

(111) 9242   (186) 06/05/2028 

(111) 9175   (186) 22/05/2028 

(111) 9166   (186) 09/07/2028 

(111) 8172   (186) 19/08/2028 

(111) 8473   (186) 28/08/2028 

(111) 8475   (186) 28/08/2028 

(111) 8474   (186) 28/08/2028 

(111) 8472   (186) 28/08/2028 

(111) 9146   (186) 28/09/2028 

(111) 9293   (186) 08/10/2028 

(111) 8310   (186) 14/10/2028 

(111) 8327   (186) 14/10/2028 

(111) 8411   (186) 22/10/2028 

(111) 9371   (186) 28/10/2028 

(111) 9359   (186) 28/10/2028 

(111) 8761   (186) 03/11/2028 

(111) 8512   (186) 04/11/2028 

(111) 8368   (186) 10/11/2028 

(111) 9172   (186) 02/12/2028 

(111) 8767   (186) 07/12/2028 

(111) 8397   (186) 08/12/2028 

(111) 8688   (186) 11/12/2028 

(111) 9314   (186) 30/12/2028 

(111) 8812   (186) 20/09/2029 

(111) 9207   (186) 07/02/2030 

(111) 9597   (186) 10/02/2030 

(111) 9602   (186) 21/02/2030 

(111) 9201   (186) 03/03/2030 
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(111) 9540   (186) 24/03/2030 

(111) 9551   (186) 03/04/2030 

(111) 10281   (186) 07/04/2030 

(111) 9632   (186) 17/04/2030 

(111) 9920   (186) 07/07/2030 

(111) 9917   (186) 07/07/2030 

(111) 9916   (186) 07/07/2030 

(111) 15543   (186) 10/12/2027 

(111) 15563   (186) 02/05/2028 

(111) 15561   (186) 02/05/2028 

(111) 15566   (186) 02/05/2028 

(111) 15567   (186) 02/05/2028 

(111) 20901   (186) 22/05/2028 

(111) 20902   (186) 22/05/2028 

(111) 15609   (186) 13/06/2028 

(111) 16194   (186) 03/07/2028 

(111) 15884   (186) 15/07/2028 

(111) 15883   (186) 15/07/2028 

(111) 16179   (186) 16/07/2028 

(111) 15969   (186) 28/07/2028 

(111) 16064   (186) 31/07/2028 

(111) 16065   (186) 31/07/2028 

(111) 15970   (186) 19/08/2028 

(111) 15926   (186) 19/08/2028 

(111) 16705   (186) 22/08/2028 

(111) 16707   (186) 22/08/2028 

(111) 15656   (186) 22/08/2028 

(111) 16204   (186) 26/08/2028 

(111) 15905   (186) 27/08/2028 

(111) 16499   (186) 12/09/2028 

(111) 16513   (186) 18/09/2028 

(111) 16374   (186) 23/09/2028 

(111) 16019   (186) 25/09/2028 

(111) 16018   (186) 25/09/2028 

(111) 21067   (186) 01/10/2028 

(111) 17332   (186) 01/10/2028 
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(111) 15857   (186) 01/10/2028 

(111) 15858   (186) 01/10/2028 

(111) 16424   (186) 03/10/2028 

(111) 16317   (186) 07/10/2028 

(111) 16564   (186) 07/10/2028 

(111) 16558   (186) 07/10/2028 

(111) 16533   (186) 14/10/2028 

(111) 18732   (186) 20/10/2028 

(111) 16345   (186) 24/10/2028 

(111) 16731   (186) 03/11/2028 

(111) 16625   (186) 03/11/2028 

(111) 16592   (186) 05/11/2028 

(111) 16669   (186) 10/11/2028 

(111) 17163   (186) 17/11/2028 

(111) 17164   (186) 17/11/2028 

(111) 16740   (186) 20/11/2028 

(111) 16550   (186) 24/11/2028 

(111) 16724   (186) 12/12/2028 

(111) 16719   (186) 12/12/2028 

(111) 25755   (186) 17/12/2028 

(111) 20936   (186) 17/12/2028 

(111) 20686   (186) 17/12/2028 

(111) 17626   (186) 25/12/2028 

(111) 16850   (186) 10/02/2029 

(111) 17818   (186) 17/02/2029 

(111) 17023   (186) 12/03/2029 

(111) 16950   (186) 24/03/2029 

(111) 17308   (186) 18/08/2029 

(111) 17825   (186) 14/01/2030 

(111) 18224   (186) 01/02/2030 

(111) 17767   (186) 09/02/2030 

(111) 17774   (186) 09/02/2030 

(111) 17768   (186) 09/02/2030 

(111) 17746   (186) 10/02/2030 

(111) 17747   (186) 10/02/2030 

(111) 17749   (186) 10/02/2030 
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(111) 17740   (186) 10/02/2030 

(111) 17734   (186) 10/02/2030 

(111) 17732   (186) 10/02/2030 

(111) 17792   (186) 16/02/2030 

(111) 17794   (186) 16/02/2030 

(111) 18689   (186) 22/02/2030 

(111) 18690   (186) 22/02/2030 

(111) 18691   (186) 22/02/2030 

(111) 18692   (186) 22/02/2030 

(111) 18688   (186) 22/02/2030 

(111) 18469   (186) 12/03/2030 

(111) 17885   (186) 16/03/2030 

(111) 18373   (186) 25/03/2030 

(111) 18372   (186) 25/03/2030 

(111) 18375   (186) 25/03/2030 

(111) 18374   (186) 25/03/2030 

(111) 18377   (186) 25/03/2030 

(111) 18376   (186) 25/03/2030 

(111) 18369   (186) 25/03/2030 

(111) 18370   (186) 25/03/2030 

(111) 18371   (186) 25/03/2030 

(111) 18518   (186) 25/03/2030 

(111) 18307   (186) 18/06/2030 

(111) 19079   (186) 19/07/2030 

(111) 19254   (186) 17/09/2030 

(111) 18859   (186) 20/10/2030 

(111) 18858   (186) 20/10/2030 

(111) 19053   (186) 12/11/2030 

(111) 19054   (186) 12/11/2030 

(111) 19055   (186) 16/11/2030 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2020/2  (45) 31/03/2020 

(22) 24/02/2020    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Joe Wentworth and Simon Donald 

(73) JOSEPH JOSEPH LIMITED 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK 

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

(51) 07-99 

(54) "ДРЖАЧ ЗА КУЈНСКИ ПРИБОР"  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

 

 

(51) (21) 

07-99 MK/I/ 2020/2 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (21) 

JOSEPH JOSEPH LIMITED 100 Union Street, London, SE1 0NL, UK MK/I/ 2020/2 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени 
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 882  (45) 31/03/2020 

(21) ID  2019/11 (22) 10/07/2019    

(18) 10/07/2024 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Ивица Геговски (ул. Братфорска 2-10, Скопје) and Петар Орданоски (ул. Иво Рибар Лола 

бр. 70/16, Скопје) 

(73) Инфопројект ДОО ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, MK 

(51) 23-04 

(54) Сензорска  цевка 
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(11) 881  (45) 31/03/2020 

(21) ID  2019/16 (22) 27/08/2019    

(18) 27/08/2024 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) Рушев Трајче (ул. Вера Циривири бр. 21, 2000, Штип) 

(73) Трајче Рушев ул. Вера Циривири бр. 21, 2000, Штип, MK 

(51) 23-03 

(54) "Мобилен шпорет" 
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Индустриски дизајн Гласник Бр.3/2020 - 31/03/2020 
 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

23-04 882 

23-03 881 

 

 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

(73) (11) (21) 

Инфопројект ДОО ул Иво Рибар Лола, бр. 70/16, Скопје, MK 882 MK/I/ 2019/11 

Трајче Рушев ул. Вера Циривири бр. 21, 2000, Штип, MK 881 MK/I/ 2019/16 

 
 

 
 
 
 
 

ОБНОВУВАЊЕ 

 
(111) 633    (186) 27/05/2025 
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ВПИШУВАЊЕ 

 

237. Владимир Стојкоски, адвокат 
ул. Маршал Тито бр. 56, Комплекс Св. Ѓорѓија/1/кат-1-5 
Струга, Република Северна Македонија 
моб. 072222254 
е-маил. adv.vladimir.stojkoski@gmail.com 
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