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

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

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

____________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
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Спротивниот раб е рамен со должина од
20цм (200мм).

(51) A 47B 97/00, A 47B 95/04
(11) 12301

(13) А

(21) 2020/510

(22) 08/07/2020
Страничните два раба се рамни со ширина
од 15цм (150мм).

(45) 31/03/2022
(30) П/2020/510 08/07/2020 MK
(73) Реџепи Таир ул.Вардарска бр.7

Висината на Подметката за одвојување на
мебел од ѕид е 1цм (10мм).

Кичево, MK
(72) Реџепи Таир
(54) Подметка за одвојување на мебел од

Подметката за одвојуање на мебел од ѕид
може да се произведе во различна боја и
евентуален релјеф на горниот дел со што би
се постигнала естетска привлечност на
предметот.

ѕид
(57)
Подметката за одвојување на мебел од ѕид
се состои од еден единствен дел. Може да се
произведе како од дрво така и од пластика.

Мерките, ЗД приказот и податоците за
кодирање на машинско производство на
Подметката а одвојување на мебел од ѕид се
дадени во Скицата која е прилог на
Пријавата за патент.

Формата на Подметката за одвојување на
мебел од ѕид е четириаголна. Предниот раб
во кој се вглавува парчето мебел е со
должина од 20цм (200мм) и на средината
има вдлабнување во полукружна форма во
ширина од 5 цм (50мм) во кое вдлабнување
влегува парчето мебел.
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сите области покриено со одстоена вода,
буриња, стари автомобилски гуми, базени,
септички јами, фонтани и шахти.

(51) A 01N 61/00
(11) 12262

(13) А

(21) 2021/164

(22) 25/02/2021

(45) 31/03/2022
(73) Друштво за трговија и услуги
МЕДИКО МАТРИКС ДОО Скопје Ул. 20-ти

Препаратот настана со мешавина на
одговарачките компоненти, од кои основната
активна материја ја сочинува биолошки
инсектицид во облик на инактивираната
бактерија Bacillusthuringiensisvar. Israelensis.
Освен инактивираната бактерија, bacillus
таблетите содржат носач
(zeolit),
сврзно средство (микрокристални целулозни
влакна) и катализатори (винска киселина и
natrijum hidrokarbonat). Препаратот
претставува оптимална мешавина за
уништување на ларви од комарци, која
мешавина е составена од 15,0%
инактивираната бактерија
Bacillusthuringiensisvar. Israelensisи 85,0% од
тежинскиот удел на вкупната маса е
составена од носечка компонента, сврзна
компонента и катализатори.

Октомври бр.20/7 Скопје, MK
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Дејан Ѓуриќ and Кристина Депо
(54) ТАБЛЕТИ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ЛАРВИ
ОД КОМАРЦИ
(57)
Таблетите за сузбивање на ларви од
комарци се пронајдок кој припаѓа од областа
на хемијата. Пронајдокот претставува
препарат кој претставува новитет во
примената на дезинсекцијата за уништување
на ларвите од комарци од родовите Aedes и
Culexна сите места каде има задржана вода
(стоеччки води збогатени со органски
материи): бари, канали, езера, потоци и реки,

5
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основа (1) и рачка (10) со два продолжени

(51) E 05B 65/08
(11) 12304

(13) А

клина (6). Рачката (10) има две прачки (12) со

(21) 2021/193

(22) 03/03/2021

брановидни вдлабнатини (13), формирајќи
различни позиции кога клиновите (6) ќе се

(45) 31/03/2022
(30) 20200100124 04/03/2020 GR
(73) LEONTARIDIS,Athanasios 5 Kalafati

истегнат. Рачката е имобилизирана во една
од различните позиции со вртење на копчето

Str.17671 Kallithea, GR
(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

(23), што благодарение на неговата
конфигурација го истиснува својот испакнат

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал

раб (25), пружината за задржување на

5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(72) LEONTARIDIS,Athanasios
(54) ДВОЈНО РЕЗЕ ЗА ОТВАРАЊЕВРАТИ
И ПРОЗОРЦИ

копчето (22) спречува преку потпорната
пластика (21), понатаму движење на рачката

(57) Пронајдокот се однесува на двојно резе
за отворање профили кои се состојат од

но исто така и директно во дупките во

(10) навнатре или нанадвор. Клиновите (6)
може да се вметнат во дупките на ударот (8),
земјата или рамката.
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ПРЕНОС / BARTJE
(11) 7588
(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC 901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA
94080 , US
(11) 10116
(73) ECOGLOBAL DOOEL uvoz-izvoz Skopje Jane Sandanski 64/3-2,Skopje, MK
(11) 10448
(73) Integrated Biotherapeutics, Inc. 4 Research Court, Suite 300 Rockville, Maryland 20850 ,
US
(11) 11365
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(11) 11515
(73) ECOGLOBAL DOOEL uvoz-izvoz Skopje Jane Sandanski 64/3-2,Skopje, MK
(11) 11909
(73) Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main, DE

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(11) 3014
(73) Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL
(11) 4772
(73) Norgine B.V. Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL
(11) 6944
(73) TRIMO d.o.o. Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje,, SI
(11) 7667
(73) ViroPharma Biologics LLC 300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US
(11) 9686
(73) Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL
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(11) 10998
(73) Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL
(11) 9876
(73) Convergence Pharmaceuticals Limited 70 Norden Road,Maidenhead Berkshire SL6 4AY,
GB
(11) 11518
(73) Norgine BV Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL

СПОЈУВАЊЕ / BASHKIM
(11) 8574
(73) FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. 14-1, Kyobashi 2-chome Chuo-Ku Tokyo 104-0031,
JP

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE
(11) 1465
(73) ELBEX Video Ltd Elbex Building, 1-11 Nishi Gotanda 8-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0031, JP
(11) 1596
(73) DOMPE S.P.A Via Campo di Pile I - 67100 L'Aquila, IT
(11) 2046
(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH
(11) 2240
(73) AstraZeneca AB 151 85 Sodertalje , SE
(11) 2499
(73) Aventis Pharma S.A 20, avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, FR
(11) 2810
(73) NOVEXEL 102, Route de Noisy, 93230 Romainville, FR
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(11) 2494
(73) Acufriend AS Gamlevegen 6 3550 Gol , NO
(11) 2712
(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US
(11) 2711
(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US
(11) 2980
(73) Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(11) 3125
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 3288
(73) UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE
(11) 4149
(73) Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
(11) 3789
(73) SERASTONE TECNOLOGIA Calle Murillo 04700 EL EJIDO, ALMERIA, ES
(11) 3919
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(11) 4097
(73) ICOS Corporation 22021 20th Avenue S.E. Bothell, WA 98201, US
(11) 4015
(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US
(11) 5356
(73) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
DE
(11) 5686
(73) BOARDOF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM and The Henry M. Jackson
Foundation for the Advancement of Military Medicine, Inc. Office of the General Cousel, 201
West 7th Street Austin Texas 78701, US and 1401 Rockville Pike Rockville, MD 20852, US
(11) 6347
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(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US
(11) 7276
(73) Dompé farmaceutici s.p.a. 20122 Milano, IT
(11) 6754
(73) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg,
DE
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(b) полипептид на варијабилен тежок ланец кој

(51) C 07K 16/28
(11) 12261

(13) Т1

што опфаќа HCDR1 oд SEQ ID NO:HCDR2 oд

(21) 2021/195

(22) 03/03/2021

SEQ ID NO:2, HCDR3 oд SEQ ID NO:3 и
полипептид на варијабилен лесен ланец кој што

(45) 31/03/2022
(96) 21/07/2016 EP16744353.0
(97) 16/12/2020 EP3325509
(73) INATHERYS 4 Rue Pierre Fontaine
Pépinière Génopole Entreprise Campus 1

опфаќа LCDR1 oд SEQ ID NO:4, LCDR2 oд SEQ
ID NO:8 и LCDR3 oд SEQ ID NO:6;

91058 Evry Cedex , FR

на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL

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

oд SEQ ID NO:13;
(d) полипептид на варијабилен тежок ланец кој

Скопје
(72) LAUNAY, Pierre; BELANGER, Coralie and

што опфаќа VH oд SEQ ID NO:11 и полипептид
на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL

SOUCHET, Hervé
(54) AНТИ-TFR AНТИТЕЛА И НИВНOTO

oд SEQ ID NO:14;
(e) полипептид на варијабилен тежок ланец кој

КОРИСТЕЊЕ ВО ТРЕТАМАН НА

што опфаќа VH oд SEQ ID NO:12 и полипептид

ПРОЛИФЕРАТИВНИ И ВОСПАЛИТЕЛНИ
ПОРЕМЕТУВАЊА

на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL
oд SEQ ID NO:13; или,

(57) 1 Изолираното хуманизирано антитело на
рецептор за трансферин (aнти-TfR) или протеин

(f) полипептид на варијабилен тежок ланец кој
што опфаќа VH oд SEQ ID NO:12 и полипептид

со антиген-сврзувачки дел на хуманизираното
анти-TfR антитело, кое што опфаќа или,

на варијабилен лесен ланец кој што опфаќа VL
oд SEQ ID NO:14;

(a) полипептид на варијабилен тежок ланец кој

при што спомнатото анти-TfR aнтитело или

што опфаќа HCDR1 oд SEQ ID NO:HCDR2 oд
SEQ ID NO:2, HCDR3 oд SEQ ID NO:3 и

протеин специфично се врзува за рецепторот
за трансферин (TfR) oд SEQ ID NO:16.

(c) полипептид на варијабилен тежок ланец кој
што опфаќа VH oд SEQ ID NO:11 и полипептид

полипептид на варијабилен лесен ланец кој што
опфаќа LCDR1 oд SEQ ID NO:4, LCDR2 oд SEQ
ID NO:5 и LCDR3 oд SEQ ID NO:6;

има уште 15 патентни барања

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

(30) US201562146766P 13/04/2015 US and

(11) 12260

(13) Т1

US201562190945P 10/07/2015 US

(21) 2021/200

(22) 05/03/2021

(96) 12/04/2016 EP16718802.8
(97) 13/01/2021 EP3283527

(45) 31/03/2022
11

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(73) Five Prime Therapeutics, Inc. 111 Oyster

низа која ја содржи секвенцата со SEQ ID NO:

Point Boulevard South San Francisco, CA

46;

94080, US
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

ii) антитело кое содржи тешка низа која содржи
тешка низа (HC) CDR1 со секвенца со SEQ ID

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

NO: 15, HC CDR2 со секвенца со SEQ ID NO:
16, и HC CDR3 со секвенца со SEQ ID NO: 17, и

(72) BRENNAN, Thomas; MASTELLER, Emma;
BELLOVIN, David; BAKER, Kevin and WONG,

лесна низа која содржи лесна низа (LC) CDR1
со секвенца со SEQ ID NO: 18, LC CDR2 со

Brian
(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА КАНЦЕР

секвенца со SEQ ID NO: 19, и LC CDR3 со

(57) 1 Анти-CSFIR антитело за употреба во

секвенца со SEQ ID NO: 20; и
iii) антитело кое содржи тешка низа која ја

метод на третирање на канцер кај субјект,
методот опфаќа внесување на анти-CSFIR

содржи секвенцата со SEQ ID NO: 53 и лесна
низа која ја содржи секвенцата со SEQ ID NO:

антителото во субјектот и најмалку еден имуно
стимулирачки агенс,

60;
и каде што најмалку едниот имуно

при што анти-CSFIR антителото сврзува хуман

стимулирачки агенс содржи агонист анти-CD40

CSF1R и е избрано од:
i) антитело кое содржи тешка низа која ја

антитело.
има уште 15 патентни барања

содржи секвенцата со SEQ ID NO: 39 и лесна

(51) C 07K 16/26, C 07K 16/30, C 07K 16/40, A

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

61P 35/02, A 61P 35/00
(11) 12303

(13) Т1

and 1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(21) 2021/225

(22) 16/03/2021

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(45) 31/03/2022
(30) US201461986520P 30/04/2014 US

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) DYLLA, Scott J.; DAMELIN, Marc Isaac;

(96) 27/04/2015 EPA15774735.3
(97) 23/12/2020 EP3137114
(73) Pfizer Inc. and AbbVie Stemcentrx LLC

SAPRA, Puja and BANKOVICH, Alexander John
(54) АНТИ-PTK7 АНТИТЕЛО-ЛЕК КОНЈУГАТИ
(57) 1 Антитело-лек конјугат со формулата: Ab(L-D), назначено со тоа, што:
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Ab е антитело што содржи тежок ланец што има

L е поврзувач и D е ауристатин, при што

аминокиселинска секвенца опишано како СЕК

поврзувачот и ауристатинот ја имаат

ИД БР: 37 и лесен ланец што има
аминокиселинска секвенца опишано како СЕК

формулата:
има уште 1 патентни барања

ИД БР: 47; и

(51) C 01B 11/18, C 01B 11/02, C 01F 11/18, C

(54) МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ПОДГОТОВКА

01F 11/02, B 05C 3/00, B 05D 1/30, C 08J 3/20, C
08K 9/02, C 08K 9/10, C 09C 1/02, C 09C 3/06

НА ЧЕСТИЧКИ НА КАЛЦИУМ ХИДРОКСИД
ОБЛОЖЕНИ СО КАЛЦИУМ КАРБОНАТ

(11) 12308
(21) 2021/271

(13) Т1
(22) 01/04/2021

(57) 1 Метода за подготвување честички на
калциум хидроксид (Ca(OH)2) обложени со

(45) 31/03/2022

калциум карбонат (CaCO3) како производ на

(30) US201161546675P 13/10/2011 US
(96) 12/10/2012 EP12840442.3

реакција што содржи:
воведување честички на калциум хидроксид во

(97) 30/12/2020 EP2766434
(73) Biosenta Inc. 1120 Finch Avenue West,

сад за реакција;
реагирање на честичките на калциум хидроксид

Suite 503, Toronto ON M3J 3H7, CA
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

со јаглерод диоксид во форма на сув мраз со
воведување на сувиот мраз во садот за

бр.15a-13,1000 Скопје

реакција и овозможување на јаглерод

(72) MARTIN, Marcus E. and PARDIAK, Edward
K.

диоксидот да се измеша со честичките на
калциум хидроксид и реагира да се формира
облога од калциум карбонат на честичките на
13
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калциум хидроксид;

хидроксид обложени со калциум карбонат што

назначено со тоа, што пропорцијата на

содржат 70-95% w/w калциум хидроксид и 5-

честичките на калциум хидроксид кон сув мраз
се контролира врз основа на мерење на

30% w/w површинска облога на калциум
карбонат.

специфична тежина на производот на реакција
за да се обезбеди честички на калциум

има уште 15 патентни барања

(51) C 07D 413/04, C 07D 405/14, C 07D 417/14,

(57) 1 Соединение што ја има формулата

C 07D 405/04, A 61K 31/426, A 61K 31/4155, A
61K 31/4178, A 61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P
43/00
(11) 12305

(13) Т1

(21) 2021/277

(22) 05/04/2021

(45) 31/03/2022
(30) US201562151274P 22/04/2015 US
(96) 22/04/2016 EPA16719191.5
(97) 27/01/2021 EP3286181
(73) Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans
Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US

или негова сол, назначено со тоа, што:
R2 е H, супституиран или несупституиран

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

несупституиран хетероциклоалифатик,

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SINGH, Rajinder; LI, Hui; CHEN, Yan; YEN,

супституиран или несупституиран арил, амид,
супституиран или несупституиран хетероциклил

Rose; HECKRODT, Thilo; TAYLOR, Vanessa;
KELLEY, Ryan; MCMURTRIE, Darren; TSO, Kin

или супституиран или несупституиран
аралифатик;

and MAUNG, Jack
(54) ПИРАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДА ЗА

секој R3 независно е H, супституиран или
несупституиран алифатик, халоген,

ПРАВЕЊЕ И УПОТРЕБА НА

супституиран или несупституиран

СОЕДИНЕНИЈАТА

хетероалифатик, супституиран или
несупституиран -O-алифатик, супституиран или

алифатик, супституиран или несупституиран
хетероалифатик, супституиран или

несупституиран хетероциклил, супституиран
или несупституиран арил, супституиран или
14
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несупституиран аралифатик, супституиран или

опционално има H или C1-C3алкил

несупституиран -O-хетероциклил, хидроксил,

супституција; и секој M+ е контра-јон со нето

нитро, циано, карбоксил, карбоксил естер, ацил,
амид, амино, сулфонил, сулфонамид,

единечен позитивен полнеж;
супституент за заменување водороден атом на

сулфанил, сулфинил, халоалкил, алкилфосфат,
или алкилфосфонат, каде што R3 не е

незаситен јаглероден атом во група што содржи
незаситени јаглероди е -R60, хало, -O-M+, -

пиридинил;
x е од 1 до 6;

OR70, -SR70, -S-M+, -N(R80)2, перхалоалкил, CN, -OCN, -SCN, -NO, -NO2, -N3, -SO2R70, -

y е од 1 до 6;

SO3-M+, -SO3R70, -OSO2R70, -OSO3-M+, -

z е од 1 до 6;
Het-1 е фурил, тиазолил или оксазолил;

OSO3R70, -PO3-2(M+)2, -PO3-2M2+, P(O)(OR70)O-M+, -P(O)(OR70)2, -C(O)R70, -

Het-2 е 5- или 6-член хетероарил
Het-3 е пиразолил

C(S)R70, -C(NR70)R70, -CO2-M+, -CO2R70, C(S)OR70, -C(O)NR80R80, -C(NR70)N(R80)2, -

каде што супституент за супституирање еден
или повеќе водородни атоми на заситен

OC(O)R70, -OC(S)R70, -OCO2-M+, -OCO2R70, OC(S)OR70, -NR70C(O)R70, -NR70C(S)R70, -

јаглероден атом во наведената група или

NR70CO2-M+, -NR70CO2R70, -NR70C(S)OR70,

средина е -R60, хало, =O, -OR70, -SR70, N(R80)2, халоалкил, перхалоалкил, -CN, -NO2,

-NR70C(O)N(R80)2, -NR70C(NR70)R70 или NR70C(NR70)N(R80)2, каде што R60, R70, R80

=N2, -N3, -SO2R70, -SO3-M+, -SO3R70, OSO2R70, -OSO3-M+, -OSO3R70, -P(O)(O-

и M+ се како што е претходно дефинирано, под
услов да во секој случај на супституиран алкен

)2(M+)2, -P(O)(O-)2M2+, -P(O)(OR70)O-M+, P(O)(OR70)2, -C(O)R70, -C(S)R70, -C(NR70)R70,

или алкин, супституентите не се -OM+, -OR70, SR70, или -S-M+; и

-CO2-M+, -CO2R70, -C(S)OR70, -C(O)N(R80)2, -

супституент група за заменување водороден

C(NR70)(R80)2, -OC(O)R70, -OC(S)R70, -OCO2M+, -OCO2R70, -OC(S)OR70, -NR70C(O)R70, -

атом на азотен атом во група што содржи таков
азотен атом е -R60, -O-M+, -OR70, -SR70, -S-

NR70C(S)R70, -NR70CO2-M+, -NR70CO2R70, NR70C(S)OR70, -NR70C(O)N(R80)2, -

M+, -N(R80)2, перхалоалкил, -CN, -NO, -NO2, S(O)2R70, -SO3-M+, -SO3R70, -OS(O)2R70, -

NR70C(NR70)R70 и -NR70C(NR70)N(R80)2,
каде што R60 е C1-6алкил опционално

OSO3-M+, -OSO3R70, -PO32-(M+)2, -PO32-M2+,
-P(O)(OR70)O-M+, -P(O)(OR70)(OR70), -

супституиран со 2, или 3 OH; секој R70 е

C(O)R70, -C(S)R70, -C(NR70)R70, -CO2R70, -

независно за секое јавување водород или R60;
секој R80 е независно за секое јавување R70

C(S)OR70, -C(O)NR80R80, -C(NR70)NR80R80, OC(O)R70, -OC(S)R70, -OCO2R70, -OC(S)OR70,

или алтернативно, две R80 групи, земени
заедно со азотниот атом на кој тие се

-NR70C(O)R70, -NR70C(S)R70, -NR70CO2R70, NR70C(S)OR70, -NR70C(O)N(R80)2, -

прикачени, формираат 3- до 7-член
хетероалициклил што опционално вклучува од

NR70C(NR70)R70 или -NR70C(NR70)N(R80)2,
каде што R60, R70, R80 и M+ се како што е

1 до 4 од истите или различни дополнителни

претходно дефинирано.

хетероатоми селектирани од O, N и S, од кои N

има уште 20 патентни барања

(51) A 61L 2/22, A 61L 2/20

(30) EP17159043.3 03/03/2017 EP

(11) 12309
(21) 2021/279

(13) Т1
(22) 05/04/2021

(96) 03/03/2017 EP17159043.3
(97) 17/02/2021 EP3369437

(45) 31/03/2022
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контролор (130) конфигуриран за

(73) SOL S.p.A. Via Gerolamo Borgazzi, 27
20900 Monza (MB), IT

контрола на најмалку еден апарат за

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

распрскување (120)
означен со тоа што

(72) Valtolina, Daniele
(54) АПАРАТ И ПОСТАПКА ЗА

инструментот понатаму вклучува електричен
приклучок за приклучување (150) во

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ
АПАРАТ СО КОРИСТЕЊЕ НА РАСПРСКАН

прифатниот простор (118), при што
електричниот приклучок за
приклучување

ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД

(150) е конфигуриран за спојување со

(57) 1 Апарат (100, 200, 300) за дезинфекција
на електромедицински апарат (10), при што

електромедицинскиот апарат (10) за работа на
електромедицинскиот апарат (10) за време на

електромедицискиот апарат (10) е издвоен од
група која се состои од медицински вентилатор

постапката на дезинфекција,
најмалку еден распрскувач (120) е поставен

или респиратор, пулмални вентилатор со
висока волуменска ефекасност со постојан

внатре во прифатниот
простор (118) за
внесување средство за дезинфекција во

притисок, уреди BiLevel, N-PAP уреди, уреди за

прифатниот

отстранување секрет, трахеални пумпи за
вшмукување, уреди за надзор, антидекубитни

при што управувачкиот дел (130) е
конфигуриран за внесување на повеќе

компресори, загрејани овлажувачи на воздух и
било која нивна комбинација која се состои од:

дози (601) од распрскувачко средството
за дезинфекција во однапред определени

куќиште (110, 310) со прифатен простор
(118) конфигуриран за прием на

временски интервали (610) во приемниот
простор (118) во тек на постапката за

електромедицинскиот инструмент (10)
при што прифатниот простор (118)
волумен;

простор (118);

дезинфекција, каде средството за дезинфекција

има

е
водороден пероксид како средство за
дезинфекција кое има концентрација на

најмалку еден уред за распрскување
(120) конфигуриран за распрскување на

водороден пероксид помеѓу 4% и 10%.
има уште 10 патентни барања

средство за дезинфекција,
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аплицирање на еднонасочна електрична струја

(51) C 25B 15/08, C 25B 1/04
(11) 12271

(13) Т1

на ќелијата за електролиза на вода;

(21) 2021/819

(22) 18/10/2021

овозможување на молекулите на вода од
катодниот оддел да дифузираат низ

(45) 31/03/2022
(30) NOA20171090 03/12/2016 NO
(96) 02/07/2018 EP18822162.3

полимерната електролитна мембрана во
анодниот оддел;

(97) 11/08/2021 EP3649276
(73) HYSTAR AS S.H. Lundhs vei 21 0287 Oslo,

оксидирање на молекулите на вода на
анодниот катализаторски слој во протони,

NO

кислород и електрони;

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

овозможување на протоните да мигрираат низ
полимерната електролитна мембрана во

лок.8, 1000, Скопје
(72) THOMASSEN, Magnus S. and BARNETT,

катодниот оддел; полимерната електролитна
мембрана има дебелина под 50 µm;

Alejandro Oyarce
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

редуцирање на протоните на катодниот
катализаторски слој за да се произведе

ВОДОРОД ВО СИСТЕМ НА ПЕМ

водород;

ЕЛЕКТРОЛИЗЕР НА ВОДА,ЌЕЛИЈА НЕ ПЕМ
ЕЛЕКТРОЛИЗЕР НА ВОДА,НИЗА И СИСТЕМ

снабдување со течна вода на катодниот оддел,
и

(57) 1 Метода за производство на водород во
ќелија за електролиза на вода со полимерна

снабдување со навлажнет воздух на анодниот
оддел.

електролитна мембрана (ПЕМ), методата
вклучува:

има уште 10 патентни барања
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(51) A 61F 13/15, A 61F 13/533, A 61F 13/532, A

прв слој на ламиниран материјал (11);

61F 13/53

- втор слој на ламиниран материјал (12), со
(13) Т1
(22) 15/10/2021

мноштво на втори празнини (121), поставени
така за секој еден да биде примен во соодветна

(45) 31/03/2022
(30) IT UB20161229 02/03/2016 IT

прва празнина (111) на наведениот прв слој на
материјалот (11), конвексноста (123) на втората

(96) 02/03/2017 EP17718407.4
(97) 28/07/2021 EP3423012
(73) Texol S.R.L. Via Corradino D'Ascanio 3

празнина свртена кон конкавноста (112) на
првата празнина и соодветната супер-

65020 Alanno (PE), IT
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

таму, при што споменатите прва (111) и втора
(121) празнина соработуваат за да дефинираат

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

седиште кое ja прима соодветната суперапсорбирачка маса на материјалот (10),

(72) DI BERARDINO, Fabio and DI BERARDINO,
Marino
(54) АПАРАТ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО

при што споменатите прв (11) и втор (12) слој
на ламиниран материјал се фиксирани еден за

НА АПСОРБИРАЧКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА
САНИТАРНИ ПРОИЗВОДИ

наведените празнини (11121) и без наведените
супер-апсорбирачки маси на материјали (10),

(57) 1 Апсорбирачки елемент (1; 2; 3) за
биолошки течности, погодни да бидат вклопени

и при што целокупната конфигурација е таква
што наведените супер-апсорбирачки маси на

во санитарeн артикал,
кој апсорбирачки елемент содржи:

материјали (10) се способни за апсорбирање на
биолошката течност, со проширување и

- прв слој на ламиниран материјал (11), со

деформирање на соодветните втори празнини

мноштво на први празнини (111);
- мноштво на супер-апсорбирачки маси на

(121) до отстранување на
конкавноста/конвексноста на истите (122, 123).

материјал (10), секој еден примен во
соодветната прва празнина (111) на наведениот

има уште 17 патентни барања

(11) 12269
(21) 2021/825

апсорбирачка маса на материјал (10) примена

друг барем на средните делови (114, 124) без
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експресираат вишок дво-верижна РНК (двРНК)

(51) C 12N 15/86
(11) 12267

(13) Т1

рано во инфекција, назначено со тоа, што

(21) 2021/827

(22) 19/10/2021

хетерологните нуклеински киселини што
создаваат двРНК содржат секвенци што

(45) 31/03/2022
(30) EP13005541 28/11/2013 EP
(96) 25/11/2014 EP14806215.1

кодираат делумно или целосно
комплементарни РНК транскрипти, каде што

(97) 11/08/2021 EP3074517
(73) Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A,

експресија на секвенците што кодираат
комплементарни РНК транскрипти се секоја

3490 Kvistgaard, DK

насочена со рани или непосредно рани

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

промотори на вирус на сипаници, каде што
комплементарните делови на РНК транскрипти

(72) HAUSMANN, Jürgen and
WOLFERSTÄTTER, Michael
(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ИНДУЦИРАЊЕ
ЗАСИЛЕН ИМУНОЛОШКИ ОДГОВОР СО

се издолжуваат после транскрипција за да се
формира двРНК, и каде што комплементарните

УПОТРЕБА НА ВЕКТОРИ НА ВИРУС НА

преклопуваат со повеќе од 100 нуклеотиди.

СИПАНИЦИ

има уште 14 патентни барања

делови на РНК транскриптите или
комплементарните РНК транскрипти се

(57) 1 Рекомбинантен вирус на сипаници што
содржи хетерологни нуклеински киселини што

(51) C 07K 14/52, A 61K 48/00, A 61K 47/12, A

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

61K 47/02, A 61K 39/00, A 61K 31/7115, A 61K
31/7088, A 61K 9/08, A 61P 9/12, A 61P 9/10, A

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) PARINDER, Leif Karlsson; FRITSCHE

61P 9/00, A 61P 43/00, A 61P 17/02, A 61P 13/12,
A 61P 11/00

DANIELSON, Regina Desirée; HANSSON, Kenny
Mikael; GAN, Li Ming; CLARKE, Jonathan;

(11) 12288
(21) 2021/837

(13) Т1
(22) 21/10/2021

EGNELL, Ann-Charlotte Eva and CHIEN, Kenneth
Randall
(54) МОДИФИЦИРАНА РНК ШТО КОДИРА

(45) 31/03/2022
(30) US201662346979P 07/06/2016 US;
US201662411091P 21/10/2016 US and

VEGF-A ПОЛИПЕПТИДИ, ФОРМУЛАЦИИ, И
УПОТРЕБИ ПОВРЗАНИ СО ИСТОТО

US201662432005P 09/12/2016 US
(96) 06/06/2017 EP17734885.1

(57) 1 Состав што содржи модифицирана
иРНК што кодира VEGF-A полипептид од СЕК

(97) 21/07/2021 EP3464338
(73) Modernatx, Inc. 200 Technology Square,

ИД БР: 2 и цитрат пуфериран солен раствор,
назначено со тоа, што цитрат пуферираниот

Cambridge, MA 02139, US

солен раствор е ослободен од двовалентни
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катјони, каде што наведениот состав е за

има уште 11 патентни барања

употреба во метода на терапија.

(51) B 01F 7/00, B 01F 3/00, B 01F 7/04, B 01F

во термокинетичка комора за мешање (МС),

7/02, A 61K 9/14
(11) 12287

(13) Т1

каде што вратилото на термокинетичката
мешалка (2, 23) работи во прва брзина во прв

(21) 2021/839

(22) 21/10/2021

временски период сè додека не се постигне
однапред одреден параметар, во којшто

(45) 31/03/2022
(96) 18/04/2014 EP14889332.4
(97) 01/09/2021 EP3131667
(73) Dispersol Technologies, LLC 111 W.

момент брзината на вратилото се поставува во
втора брзина за втор временски период, при

Cooperative Way, Building 2, Suite 200
Georgetown, TX 78626, US

непрекинато помеѓу првиот и вториот
временски период,

(74) Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин
Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје

каде што термолабилните компоненти содржат
една или повеќе активни фармацевтски

(72) BROUGH, Chris
(54) ПРОЦЕС И МЕШАЛКА СО ПОВЕЌЕ

состојки и/или еден или повеќе полимерни
фармацевтски прифатливи ексципиенси и

БРЗИНИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА

каде што крајот на првиот временски период

ТЕРМОСЕНЗИТИВНИТЕ ДЕЛОВИ НА
ТЕРМОКИНЕТИЧКИ РАСТОПЕНА МЕШАНА

настанува пред температурата на комората за
мешање (MC) да ја достигне транзиционата

СЕРИЈА
(57) 1 Постапка за мешање на состав од две

температура на смолкнување или точката на
топење на која било компонента од состојките,

или повеќе состојки, каде што состојките
содржат една или две термолабилни

или
каде што крајот на првиот временски период е

компоненти, каде што добиениот состав е

однапред одреден временски период и

аморфен или хетерогено-хомоген, при што
постапката се состои од мешање на состојките

промената во втората брзина се врши
автоматски од страна на термокинетичката

што процесот на мешање се одвива
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мешалка на крајот од првиот временски период,

настанува пред температурата на комората за

или

мешање (MC) да ја достигне транзиционата

каде што крајот на првиот временски период
настанува пред температурата на комората за

температура на смолкнување на некој
фармацевтски прифатлив ексципиенс во

мешање (MC) да ја достигне транзиционата
температура на смолкнување на некоја активна

состојките,
назначена со тоа, што втората брзина е

фармацевтска состојка во состојките, или
каде што крајот на првиот временски период

поголема од првата брзина.
има уште 12 патентни барања

(51) C 07D 403/14, C 07D 413/14, C 07D 403/04,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

C 07D 487/08, C 07D 405/14, C 07D 409/14, A
61K 31/498, A 61P 35/00

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MEERPOEL, Lieven; MURRAY, Christopher

(13) Т1
(22) 22/10/2021

William; BERDINI, Valerio; FREYNE, Eddy Jean
Edgard; PERERA, Timothy Pietro Suren; REES,

(45) 31/03/2022
(30) GB201007286 30/04/2010 GB and

David Charles; WEERTS, Johan Erwin Edmond;
BESONG, Gilbert Ebai; HAMLETT, Christopher

US32988410P 30/04/2010 US

Charles Frederick; WOODHEAD, Steven John;

(96) 28/04/2011 EP19175481.1
(97) 25/08/2021 EP3590934
(73) Astex Therapeutics Limited 436
Cambridge Science Park Milton Road,

ANGIBAUD, Patrick René; WROBLOWSKI,
Berthold; PAPANIKOS, Alexandra; EMBRECHTS,

Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA, GB
(74) Друштво за застапување од областа на

Laurence Anne; GILISSEN, Ronaldus Arnodus
Hendrika Joseph; LACRAMPE, Jean Fernand

индустриската сопственост ЖИВКО

Armand; QUEROLLE, Olivier Alexis Georges;

(11) 12284
(21) 2021/841

Werner Constant Johan; AKKARI, Rhalid;
JOHNSON, Christopher Norbert; MEVELLEC,

PASQUIER, Elisabeth Thérèse Jeanne; PILATTE,
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Isabelle Noëlle Constance; SAXTY, Gordon;

секој R1a е независно избран од водород, C1-

READER, Michael and BONNET, Pascal Ghislain

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

Andre
(54) ПИРАЗОЛИЛ КИНОКСАЛИН КИНАЗА

со амино или моно- или ди(C1-4алкил)амино
или -NH(C3-8циклоалкил), цијаноС1-4алкил, C1-

ИНХИБИТОРИ
(57) 1 Употреба на соединение со формула (I)

4алкоксиC1-4алкил и C1-4алкил супституирани
со еден или повеќе флуоро-атоми;

за производство на лек за профилакса или
третман на канцер кај пациент за кого е

секој R2 е независно избран од хидроксил,
халоген, цијано, C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-

дијагностицирано дека е дел од под-популација

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

која поседува генетска аберација на FGFR3
киназа, при што соединението со формула (I) е:

хидроксиС1-4алкокси, халоС1-4алкил, халоС14алкокси, хидроксихалоС1-4алкил,
хидроксихалоС1-4алкокси, C1-4алкоксиC14алкил халоС1-4алкоксиС1-4алкил, С14алкоксиС1-4алкил каде што секој С1-4алкил
може по желба да биде супституиран со една
или две хидроксилни групи, хидроксихалоС14алкоксиС1-4алкил, 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, -

вклучувајќи било која тавтомерна или

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

стереохемиски изомерна форма, каде што
n претставува цел број еднаков на 0, 2, 3 или 4;
R1 претставува водород, C1-6алкил, C2-

4алкокси заменет со -NR7R8, C1-4алкокси
супституиран со -C(=O)-NR7R8, -NR7R8 и
C(=O)-NR7R8; или кога две R2 групи се

4алкенил, хидроксиC1-6алкил, халоС1-6алкил,
хидроксихалоC1-6алкил, цијаноС1-4алкил, C1-

прикачени на соседните јаглеродни атоми,
може да се земат заедно формираат радикал

6алкоксиC1-6алкил каде што секој C1-6алкил
може да биде супституиран со една или две

со формула:
-0-(C(R17)2)p-O-;

хидроксилни групи, C1-6алкил супституиран соNR4R5, C1-6алкил супституиран со -C(=O)NR4R5, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоС1-

-X-CH=CH-;
или

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

-X-CH=N-;
каде што R17 претставува водород или флуор,
p претставува 1 или 2 и X претставува O или S;

супституиран со -S(=O)2-халоС1-6алкил, C16алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

R3 претставува хидроксил, C1-6алкокси,
хидроксиC1-6алкокси, C1-6алкокси

6алкил супституиран со -NHS(=O)2-C1-6алкил,
C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоС16алкил, C1-6алкил супституиран со -NR12-

супституиран со-NR10R1C1-6алкил, C26алкенил, C2-6алкинил, халоС1-6алкил по
избор супституиран со -O-C(=O)-C1-6алкил,

S(=О)2-NR14R15, R6, C1-6алкил супституиран
со R6, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-R6,

хидроксиC1-6алкил по избор супституиран со O-C(=O)-C1-6алкил, хидроксиC2-6алкенил,

хидроксиC1-6алкил супституиран со R6, C16алкил супституиран со -Si(CH3)3, C1-6алкил

хидроксиC2-6алкинил, хидроксихалоC1-6алкил,
цијаноC1-6алкил, C1-6алкил супституиран со

супституиран со-P(=O)(OH)2 или C1-6алкил
супституиран со -P(=O)(OC1-6алкил)2;
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карбоксил, C1-6алкил супституиран со -C(=O)-

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

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

супституиран со -S(=O)2-халоС1-6алкил, C1-

O-C1-6алкил, C1-6алкил супституиран со C16алкоксиC1-6алкил-O-C(=O)-, C1-6алкил

6алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C16алкил супституиран со -NH-S(=O)2-C1-6алкил,

супституиран со C1-6алкоксиC1-6алкил-С(=О)-,
С1-6алкил супституиран со -O-C(=O)-C1-

C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоС16алкил, C1-6алкил супституиран со -NH-

6алкил, C1-6алкоксиС1-6алкил каде што секој
С1-6алкил може по желба да биде

S(=O)2-NR14R15, R13 или C1-6алкил
супституиран со R13;

супституиран со една или две хидроксилни

R6 претставува C3-8циклоалкил, C3-

групи или со -O-C(=O)-C1-6алкил, C2-6алкенил
супституиран со C1-6алкокси, C2-6алкинил

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член
моноцикличен хетероциклил кој содржи

супституиран со C1-6алкокси, C1-6алкил
супституиран со R9 и по избор супституиран со

најмалку еден хетероатом избран од N, O или
S; наведениот C3-8циклоалкил, C3-

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

8циклоалкенил, фенил, 4 до 7-член
моноцикличен хетероциклил, по избор и секој

хидроксил и R9, C2-6алкенил супституиран со

независно се заменува со 2, 3, 4 или 5

R9, C2-6алкинил супституиран со R9, C1-6
алкил супституиран со -NR10R1C2-6алкенил

супституенти, секој супституент независно се
избира од цијано, C1-6алкил, цијано C1-6алкил,

супституиран со -NR10R1C2-6алкинил
супституиран со -NR10R1C1-6алкил

хидроксил, карбоксил, хидроксиC1-6алкил,
халоген, халоС1-6алкил, хидроксихалоC1-

супституиран со хидроксил и -NR10R11 , C16алкил супституиран со еден или два халогени

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

и -NR10R1-C1-6алкил-C(R12)=N-O-R12, C1-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -

6алкил супституиран со -C(=O)-NR10R1C16алкил супституиран со –O-C(= О)-NR10R1-

NR14R15, C1-6алкил супституиран со -C(=O)NR14R15, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2-халоС1-

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

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

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

супституиран со -S(=O)2-халоС1-6алкил, C16алкил супституиран со -S(=O)2-NR14R15, C1-

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

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

со -NR12-S(=O)2-C1-6алкил, C1-6алкил
супституиран со -NH-S(=O)2-халоC1-6алкил,

C1-6алкил супституиран со -NH-S(=O)2-халоС16алкил или C1-6алкил супституиран со -NH-

C1-6алкил супституир со -NR12-S(=O)2NR14R15, R13, C1-6алкил супституиран со -

S(=O)2-NR14R15;
R7 и R8 секој независно претставува водород,

P(=O)(OH)2 или C1-6алкил супституиран со P(=O)(OC1-6алкил)2;

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоС1-6алкил,
хидроксихалоC1-6алкил или C1-6алкоксиС1-

R4 и R5 секој независно претставува водород,

6алкил;

C1-6алкил, хидроксиC1-6алкил, халоС1-6алкил,
хидроксихалоC1-6алкил, C1-6алкоксиС1-6алкил

R9 претставува C3-8циклоалкил, C38циклоалкенил, фенил, нафтил или 3 до 12

каде што секој C1-6алкил може по желба да
биде супституиран со една или две

члена моноцикличен или бицикличен
хетероциклил кој содржи најмалку еден

хидроксилни групи, -S(=O)2-C1-6алкил, -S(=O)2халоС1-6алкил, -S(=O)2-NR14R15, C1-6алкил

хетероатом избран од N, O или S, наведениот
C3-8циклоалкил, C3-8циклоалкенил, фенил,
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нафтил, 3 до 12 члена моноцикличен или

хидроксихалоС1-6алкил, C1-6алкокси, C1-

бицикличен хетероциклил секој по избор и секој

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

независно се супституира со 2, 3, 4 или 5
супституенти, секој супституент независно е

може по желба да биде супституиран со една
или две хидроксилни групи, R6, C1-6алкил

избран од =O, C1-4алкил, хидроксил,
карбоксил, хидроксиC1-4алкил, цијано,

супституиран со R6, -C(=O)-R6, -C(=O)-C16алкил, -C(=O)-хидроксиC1-6алкил, -C(=O)-

цијаноС1-4алкил, С1-4алкил-О-С(=О)-, С14алкил супституиран со С1-4алкил-О-С(=О)-,

халоC1-6алкил, -C(=O)-хидроксихалоC1-6алкил,
C1-6алкил супституиран со -Si(CH3)3 , -S(=O)2-

С1-4алкил-С(=О)-, С1-4алкокси С1-4алкил каде

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

што секој С1-4алкил може опционално да се
замени со една или две хидроксилни групи,

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

халоген, халоС1-4алкил, хидроксихалоC14алкил, -NR14R15, -C(=O)-NR14R15, C1-4алкил

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

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

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

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

супституиран со -NH-S(=O)2-NR14R15;

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

R12 претставува водород или C1-4алкил по
избор супституиран со C1-4алкокси;

NH-S(=O)2-C1-4алкил, C1-4алкил супституиран
со -NH-S(=O)2-халоС1-4алкил, C1-4алкил

R13 претставува C3-8циклоалкил или заситен 4
до 6-член моноцикличен хетероциклил кој

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

содржи најмалку еден хетероатом избран од N,
O или S, каде што споменатиот C3-3циклоалкил

фенил по избор супституиран со R16, фенилC1-

или моноцикличен хетероциклил е опционално

6алкил каде што фенилот е евентуално
супституиран со R16, 5 или 6-член ароматичен

супституиран со 2 или 3 супституенти, секој
независно избран од халоген, хидроксил, C1-

моноцикличен хетероциклил кој содржи
најмалку еден хетероатом избран од N, O или S

6алкил, -C(=O)-C1-6алкил, C1-6алкокси, или NR14R15;

каде што споменатиот хетероциклил е
евентуално супституиран со R16; или кога два

R14 и R15 секој независно претставува
водород, или халоС1-4алкил, или С1-4алкил

од супституентите на R9 се прикачени на ист

евентуално супституиран со супституент избран

атом, тие може да се земат заедно за да
формираат 4 до 7-член заситен моноцикличен

од хидроксил, С1-4алкокси, амино или моноили ди(С1-4алкил)амино;

хетероциклил кој содржи најмалку еден
хетероатом избран од N, O или S;

R16 претставува хидроксил, халоген, цијано,
C1-4алкил, C1-4алкокси, -NR14R15 или-

R10 и R11 секој независно претставува
водород, карбоксил, C1-6алкил, цијаноС1-

C(=O)NR14R15;
негов N-оксид, негова фармацевтски

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

прифатлива сол или негов солват.

C1-6алкил супституиран со -C(=O)-NR14R15,
халоС1-6алкил, хидроксиС1-6алкил,

има уште 18 патентни барања

(51) C 08B 37/16, C 08L 1/26, C 08L 5/00, C 08L
5/04, C 08L 5/12, A 61K 9/16, A 61K 9/70, A 61K

61K 31/616, A 61K 45/06, A 61P 31/20, A 61P
29/00, A 61P 25/04, A 61P 17/00, A 61P 15/00, A

9/00, A 61K 47/40, A 61K 47/38, A 61K 47/36, A

61P 31/16
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(11) 12283

(13) Т1

(54) СОСТАВ И МЕДИЦИНСКИ УРЕД КОЈШТО

(21) 2021/842

(22) 22/10/2021

СОДРЖИ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА

(45) 31/03/2022
(30) IT2015UB03407 04/09/2015 IT and

ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА КОЖНИ ИНФЕКЦИИ ОД
ЧОВЕЧКИ ПАПИЛОМА ВИРУС

IT2016UB03415 13/05/2016 IT
(96) 05/09/2016 EP16794406.5

(57) 1 Ацетилсалицилна киселина за употреба
во локален третман на HPV (ЧПВ) кожни

(97) 01/09/2021 EP3344259
(73) Poli MD S.r.l. and Poli, Elena Piazza di

инфекции, кадешто ацетилсалицилната
киселина е содржана во лепенка или фластер

Spagna 31 00187 Roma, IT and Piazza

којшто содржи слој на адхезивни материјали

Sant'Ignazio 170 00186 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

свртени кон кожата којашто треба да биде
лекувана и непропустлив слој од надворешната

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) POLI, Elena

страна.
има уште 11 патентни барања

(51) A 61M 5/20, A 61M 5/24, A 61M 5/32, A 61M
5/3A 61M 5/28

GB20100010403 22/06/2010 GB and
GB20100013738 17/08/2010 GB

(11) 12281

(13) Т1

(96) 25/03/2011 EP17151875.6

(21) 2021/843

(22) 22/10/2021

(97) 02/06/2021 EP3184136
(73) New Injection Systems Ltd Unit 64

(45) 31/03/2022
(30) GB20100005014 25/03/2010 GB;
GB20100006781 23/04/2010 GB;

Basepoint Business Centre 70-72 The Havens
Ransomes Europark Ipswich, Suffolk IP3 9BF,

GB20100008406 20/05/2010 GB;
GB20100008640 25/05/2010 GB;

GB

GB20100009896 14/06/2010 GB;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

GB20100009954 15/06/2010 GB;
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

притискање на течниот медикамент содржан во

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

склопливиот сад за време на складирањето,

(72) Dunne, Stephen Terence
(54) ИНЈЕКТОР

така што течниот медикамент се доставува со
средства за инјектирање

(57) 1 Инјектор за испорака на течен
медикамент што се сости од,

(1006) кога нормално-затворениот вентил е
отворен,

склоплив сад (1002) за содржина на течниот
медикамент,

каде што:
средството за инјектирање е игла и нормално-

нормално-затворен вентил (1004) поврзан со

затворениот

склопливиот
сад за задржување на течниот медикамент во

вентил е направен да се отвори кога иглата е
вметната на однапред одредено растојание во

склопливиот сад,
средства за инјектирање (1006) споени со

пациентот, однапред одреденото растојание во
зависност од видот на медикаментот што се

нормално-затворен
вентил (1004) за испорака на течен медикамент

испорачува и во зависност од ткивото каде што
испораката треба да се изврши.

од склопливиот сад, и

има уште 14 патентни барања

средства за притисок (1003) за постојано

(51) A 61K 31/00, A 61K 31/4155, A 61K 31/416,

(30) US201462035795P 11/08/2014 US;

A 61K 31/437, A 61K 31/4468, A 61K 45/06, A
61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 31/675, A 61K

US201462088240P 05/12/2014 US;
US201562115497P 12/02/2015 US and

39/395, A 61K 31/454
(11) 12291

(13) Т1

US201562181160P 17/06/2015 US
(96) 11/08/2015 EP15757002.9

(21) 2021/844

(22) 25/10/2021

(97) 06/10/2021 EP3179991

(45) 31/03/2022
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(73) Acerta Pharma B.V. Kloosterstraat 9, 5349

или негова фармацевтски прифатлива сол, и

AB Oss, NL

(2) инхибитор на Брутонова тирозин киназа

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

(BTK) или негова фармацевтски прифатлива
сол, за употреба во третманот на канцер во

(72) BARF, Tjeerd; HAMDY, Ahmed;
ROTHBAUM, Wayne; IZUMI, Raquel; LANNUTTI,

човечки субјект, назначено со тоа, што
инхибиторот на BCL-2 e соединение со

Brian; COVEY, Todd; ULRICH, Roger; JOHNSON,
Dave and KAPTEIN, Allard
(54) ТЕРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ НА

формулата:
и инхибиторот на BTK e соединение со

ИНХИБИТОР НА BTK И ИНХИБИТОР НА BCL2

има уште 9 патентни барања

формулата:

(57) 1 Фармацевтска комбинација што содржи
(1) инхибитор на Б-клеточен лимфом 2 (BCL-2)

(51) A 61K 31/506, A 61K 31/513, A 61K 45/06, A

(54) ЦВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

61K 9/20, A 61K 9/24, A 61P 31/18, A 61P 43/00

КОИ СОДРЖАТ ИНТЕГРАЗА ИНХИБИТОР
(57) 1 Компресирана таблета за орална

(11) 12292
(21) 2021/845

(13) Т1
(22) 25/10/2021

употреба која содржи:
(А) интрагрануларна компонента која содржи:

(45) 31/03/2022
(30) US254869P 26/10/2009 US

(i) алкално метална сол на ралтегравир, која е
натриумова или калиумова сол употребена во

(96) 21/10/2010 EP10827338.4

количина во опсег од 50 wt.% до 65 wt.% врз

(97) 20/10/2021 EP2493312
(73) Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East

база на слободен фенол;
(ii) прв супердезинтегратор, употребен во

Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907, US
(74) Друштво за застапување од областа на

количина во опсег од 5 wt.% до 10 wt.%;
(iii) врзивно средство, употребено во количина

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

во опсег од 2 wt.% до 6 wt.%;
(Б) екстрагрануларна компонента која содржи:

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

(i) втор супердезинтегратор, употребен во

(72) LI, Feng; MAHJOUR, Majid; MA, Decheng
and SOTTHIVIRAT, Sutthilug

количина во опсег од 6 wt.% до 12 wt.%;
(ii) полнеж, употребен во количина во опсег од 6
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wt.% до 25 wt.%; и

состојка во компресираната таблета се базира

(iii) лубрикант, употребен во количина во опсег

на вкупната тежина на компресираната

од 1 wt.% до 2,5 wt.%;
каде што вкупната количина на

таблета,
под услов таблетата да не содржи атазанавир

супердезинтегрaторот е во опсег од 10 wt.% до
18 wt.%; и

или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 16 патентни барања

каде што процентот на тежина на секоја

(51) A 61K 31/00, A 61K 31/167, A 61K 31/40, A
61K 31/573, A 61K 9/16, A 61K 47/12, A 61K

содржи:

47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/14, A 61K 45/06

(A)

(11) 12293
(21) 2021/846

(13) Т1
(22) 25/10/2021

носач којшто содржи:

(a) 80 до 95 процент од тежината, базирано на

(45) 31/03/2022
(30) EP20150194660 16/11/2015 EP

вкупната тежина од споменатиот носач, груби
честички на алфа-лактоза монохидрат којшто

(96) 14/11/2016 EP19205936.8
(97) 11/08/2021 EP3628331
(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo,

има средна големина на честички од барем 175
µm и дијаметар на маса којшто содржи помеѓу

26/A 43122 Parma , IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

(b) 19.6 до 4.9 процент од тежината, базирано
на вкупната тежина од споменатиот носач, од

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Cafiero, Claudio; Ortenzi, Leonardo and

микронизирани честички на алфа-лактоза
монохидрат и 0.1 до 0.4 процент од тежината,

Schiaretti, Francesca
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

базирано на вкупната тежина од споменатиот
носач на магнезиум стеарат; и

100 и 600 микрон; и

ФОРМУЛАЦИЈА ЗА СУВ ПРАШОК КОЈШТО
СОДРЖИ
АНТИХОЛИНЕРГИК, КОРТИКОСТЕРОИД И

(B) микрoнизирани честички на глукопирониум
бромид, формотерол фумарат дихидрат и

БЕТА-АДРЕНЕРГИК

беклометазон дипропионат како активни
состојки,

(57) 1 Постапка за добивање на прашкаста
формулација за инхалација за употреба во
инхалатор на сув прашок, споменатиот прашок

споменатата постапка содржи:
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(i) мешање на сите споменати груби честички

монохидрат кон споменатата прва смеса, за да

на алфа-лактоза монохидрат, сите од

се добие втора смеса и мешање на втората

споменатиот магнезиум стеарат, прв дел од
споменатите микронизирани честички на алфа-

смеса со брзина на ротација не пониска од 16
rpm за време од барем 120 минути;

лактоза монохидрат, сите микронизирани
честички на активните состојки во сад на мешач

кадешто споменатиот прв дел од споменатите
микронизирани честички од алфа-лактоза

со брзина на ротација не пониска од 16 r.p.m. за
време од не помалку од 60 минути, за да се

монохидрат е содржан помеѓу 40% и 60%,
базирано на вкупната тежина од сите

добие прва смеса; и

споменати микронизирани честички на алфа-

(ii) додавање на останатиот дел од споменатите
микронизирани честички на алфа-лактоза

лактоза монохидрат.
има уште 9 патентни барања

(51) C 07F 5/02, A 61K 31/69, A 61P 31/04
(11) 12294
(13) Т1

(57) 1 Соединение со структура која е:

(21) 2021/847

(22) 26/10/2021

(45) 31/03/2022
(30) US380596P 07/09/2010 US
(96) 07/09/2011 EP17176654.6
(97) 20/10/2021 EP3251678
(73) Anacor Pharmaceuticals, Inc. 235 East
42nd Street New York, NY 10017, US

при што

(74) Друштво за застапување од областа на

R4 е избран од групата составена од халоген,
метил, етил, пропил, изопропил, бутил,

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

изобутил, сек-бутил, метокси, етокси, пропокси,
изопропокси, бутокси, изобутокси и сек-бутокси;

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PLATTNER, Jacob, J.; HERNANDEZ,

и

Vincent, S.; ZHOU, Ding; LI, Xianfeng; DING,
Charles; ALLEY, Michael, Richard, Kevin; ROCK,

каде што a е 2, 3 или 4; и
R12 е избран од групата составена од H, OH,

Fernando; ZHANG, Suoming and EASOM, Eric
(54) БЕНЗОКСАБОРОЛНИ ДЕРИВАТИ ЗА
ЛЕКУВАЊЕ НА БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ

NH2, метил, етил, -NHS(O)2CH3, цијано, NHC(O)CH3, -NHC(O)NHCH2CH3, -C(O)NH2, C(O)OH, 4-(метокси)фенил, бензил, бензокси, NHC(O)OCH2Ph, -C(O)NHCH2CH2OH и C(NH2)(NH);
или негова сол, хидрат или солват.
има уште 14 патентни барања
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(51) A 61K 38/46, A 61K 38/47, A 61K 9/19, A

CAMPOLIETO, Paul; PAN, Jing; CHARNAS,

61P 25/00, A 61P 25/28

Lawrence and WRIGHT, Teresa Leah
(54) ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АРИЛСУЛФАТАЗА ВО

(11) 12295
(21) 2021/848

(13) Т1
(22) 26/10/2021

(45) 31/03/2022
(30) US201035885710P 25/06/2010 US;

ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ

US201036078610P 01/07/2010 US;
US201038786210 29/09/2010 US;

пуфер којашто содржи 10 mg/ml или повеќе од
арилсулфатаза A (АСА) за употреба во

US201161435710P 24/01/2011 US;

постапка за лекување на метахроматична

US201161442115P 11/02/2011 US;
US201161476210P 15/04/2011 US and

леукодистрофична болест кај субјект кадешто
споменатата постапка содржи директно

US201161495268P 09/06/2011 US
(96) 25/06/2011 EP19192508.0

администрирање на споменатата формулација
во цереброспиналната течност кај споменатиот

(97) 04/08/2021 EP3626257
(73) Shire Human Genetic Therapies, Inc.

субјект преку интрапаренхимална,
интрацеребрална, интравентрикуларно

300 Shire Way Lexington MA 02421 , US

церебрална (ИВЦ) или интратекална (ИТ)

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

администрација.
има уште 14 патентни барања

(57) 1 Формулација базирана на сол или

(72) SHAHROKH, Zahra; CALIAS, Pericles;
SALAMAT-MILLER, Nazila; TAYLOR, Katherine;
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(51) A 61K 31/282, A 61K 31/513, A 61K 31/555,

(57) 1 Анти-туморен агенс кој се состои од

A 61K 31/7072, A 61K 45/00, A 61K 33/24, A 61P

комбиниран лек кој содржи трифлуридин и

35/00, A 61P 43/00
(11) 12296

(13) Т1

типирацил хидрохлорид во моларен сооднос од
1:0.5,

(21) 2021/849

(22) 26/10/2021
при што анти-туморниот агенс се користи во

(45) 31/03/2022
(30) JP2014078242 04/04/2014 JP and
JP2015024802 10/02/2015 JP

комбинација со анти-туморен платина комплекс
при што дневна доза на комбинираниот лек на

(96) 03/04/2015 EP15773963.2

ден на администрација на комбинираниот лек е

(97) 15/09/2021 EP3127544
(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 1-27,

50 до 100% од препорачана доза на
комбинираниот лек за употреба во

Kanda Nishiki-cho Chiyoda-ku Tokyo 101-8444,
JP

монотерапија, и дневна доза на анти-туморниот
платина комплекс на ден на администрација на

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

анти-туморниот платина комплекс е 50 до 100%
од препорачана доза на анти-туморниот

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

платина комплекс за употреба во монотерапија

(72) OKABE, Hiroyuki
(54) АНТИ-ТУМОРЕН ЛЕК КОЈ СОДРЖИ

за употреба при лекување на тумор.
има уште 9 патентни барања

АНТИ-ТУМОРЕН ПЛАТИНА КОМПЛЕКС, И
АНТИ-ТУМОРЕН ЕФЕКТ НА ЗАСИЛУВАЊЕ
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прво куќиште, второто куќиште е прилагодено

(51) A 61F 2/26, A 61F 5/4A 61M 5/142
(11) 12297

(13) Т1

за имплантација во телото на пациентот,

(21) 2021/850

(22) 27/10/2021

- барем еден резервоар прилагоден (RR2) за
имплантација во телото на пациентот во

(45) 31/03/2022
(30) US136892P 10/10/2008 US
(96) 09/10/2009 EP15171219.7

второто куќиште, дополнително прилагоден за
да биде во флуидна врска со барем една игла

(97) 22/09/2021 EP3005986
(73) MedicalTree Patent Ltd. Ideon Science

за инфузија за снабдување на иглата за
инфузија со супстанција што треба да се

Park 223 70 Lund, SE

инјектира во телото на пациентот,

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

- барем една погонска единица (D) прилагодена
за имплантација во телото на пациентот со

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

барем дел од погонската единица сместена во
барем едно од првото и второто куќиште, при

(72) Forsell, Peter
(54) ИНФУЗИЈА ЗА ЛЕКАРСТВА

што барем една погонска единица е поврзана
со барем една игла за инфузија и подесена

(57) 1 Барем делумно имплантиран систем за

барем за внесување и повлекување на врвот на

инјектирање супстанција во телото на
пациентот, кој вклучува:

барем една игла за инфузија, така што барем
една игла за инфузија пенетрира, при

- барем една игла за инфузија (11) сместена
барем делумно во најмалку едно прво куќиште

внесување на врвот или неговите врвови во
споменатата барем една област за пенетрација

(12) со врв (13) од најмалку една игла за
инфузија подесена за пенетрација на

за да се овозможи инјектирање на
супстанцијата преку наведената барем една

надворешниот ѕид (15) од најмалку првото

област за пенетрација преку барем една игла

куќиште во најмалку една област за
пенетрација (14) за да се овозможи

за инфузија, и
- барем една пумпа (Р) прилагодена за

инјектирање на супстанција преку наведената
барем една област за пенетрација преку

имплантација во телото на пациентот, за да ја
внесе супстанцијата од резервоарот до

најмалку една игла за инфузија, барем едно
прво куќиште е прилагодено за имплантација во

најмалку една игла за инфузија,
карактеризирана по тоа што:

телото на пациентот, и

пумпата е сместена во барем едно од првото и

- најмалку едно второ куќиште (40) поврзано со
првото куќиште, при што барем едно второ

второто куќиште, и со тоа што иглата за
инфузија се води во футрола помеѓу првото и

куќиште има далечинска локација во телото на
пациентот до најмалку една игла за инфузија и

второто куќиште.
има уште 13 патентни барања
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(51) C 05C 3/00, C 05F 11/02, C 05F 11/08, C

постапката е изведена со континуирана

05G 3/00

постапка и ги содржи следните чекори:

(11) 12298
(21) 2021/851

(13) Т1
(22) 27/10/2021

a) полнење на честички од лигнит и воден

(45) 31/03/2022
(30) EP20160167503 28/04/2016 EP

раствор на амонијак, како и евентуално
повратен производ од чекор b) како почетни

(96) 27/04/2017 EP17721094.5
(97) 01/09/2021 EP3448831
(73) Novihum Technologies GmbH Weidenstr.

материјали во дисперзирачко коло со уред за
диспергирање, контејнер за рециркулација и

70-72 44147 Dortmund, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

почетните материјали, додека истовремено ги
намалуваме честичките на лигнитот додека не

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) NINNEMANN, Horst; SORGE, Reinhard and

се формира суспензија на честички од лигнит и
воден раствор на амонијак коешто е извадено

LANGER, Peter
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА

од дисперзирачкото коло и пренесено во чекор
b);

ОРГАНСКO ЃУБРИВО СО ХУМУСЕН

b) оксидирање на суспензијата добиена во

КАРАКТЕР
(57) 1 Постапка за добивање на органско

чекор
a) во оксидационен реактор со агенс којшто

ѓубриво со својства на хумусна супстанција за
оксидирање и амонифицирање на лигнит,

содржи кислород за оксидирање на
температура од <100 °C, при што формирањето

кадешто органското ѓубриво има содржина на
азот од се до 8 тп.%, базирано на сувата

на производ на суспензија којашто е комплетно
пренесена во чекор c) или делумно кон чекор c)

тежина на ѓубривото и C/N однос од 7 до 15,

и парцијално кон чекор a) како почетен

се карактеризира со тоа што

материјал;

циркулациона пумпа и диспергирање на
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c) сушење на производ на суспензијата добиен

производ;

во чекор b) на температура од >50 °C се до

d) ладење на сувиот производ добиен од чекор

остаток на содржина на влага од највеќе тп.%,
базирано на вкупната тежина од сувиот

c).
има уште 15 патентни барања

(51) C 04B 111/00, C 04B 111/28, C 04B 18/06, C
04B 18/14, C 04B 18/22, C 04B 28/08, E 04B

силика, цементна згура и цемент за
формирање на блок (200) кој има горна

2/86, E 04C 1/00, E 04C 1/4E 04D 11/00, E 04D

површина (202), долна површина (201) која

11/02, E 04D 13/04, E 04D 13/155, E 04D 13/16

всушност е паралелна на горната површина
(202) и четири странични површини (203) кои

(11) 12299
(21) 2021/852

(13) Т1
(22) 28/10/2021

всушност се нормални на горната површина
(202) и на долната површина (201),

(45) 31/03/2022
(30) US201762506849P 16/05/2017 US

каде што блокот (200) има длабина
дефинирана преку растојанието помеѓу горната

(96) 16/05/2018 EP18802370.9

површина (202) и долната површина (201);

(97) 08/09/2021 EP3625186
(73) The Shredded Tire, Inc. 6742 N.W. 17th

каде што парчињата од рендани гумени тркала
(205) имаат големина во опсег од помеѓу 1,27

Avenue Fort Lauderdale, FL 33309, US

до 5,08 cm,
каде што слојот со парчињата од рендани

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SPREEN, Richard
(54) ЕКОЛОШКИ ОДГОВОРНИ ИЗОЛАЦИОНИ

гумени тркала (205), пареи од силика, цементна
згура и цемент, се состои од најмалку 50% во

ГРАДЕЖНИ БЛОКОВИ И ГРАДБИ
(57) 1 Еколошки одговорен изолационен

гумени тркала (205),
каде што еколошки одговорниот изолационен

градежен блок за зелен кров се состои од:
слој од многубројни парчиња од рендани

градежен блок формира матрица на отворена
градба.

гумени тркала (205) покриени со пареи од

има уште 19 патентни барања

однос на тежината од парчињата од рендани
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(54) USPA2 ПРОТЕИНСКИ КОНСТРУКЦИИ И

(51) C 07K 14/2C 07K 16/12, A 61K 39/00
(11) 12300

(13) Т1

НИВНИ УПОТРЕБИ

(21) 2021/855

(22) 29/10/2021

(57) 1 Протеин со формула I:
A ⎯ (R1)m ⎯ (B)n (формула I)

(45) 31/03/2022
(30) US201461943909P 24/02/2014 US;
US201461946932P 30/03/2014 US and

кадешто:
A е имуногенетски фрагмент на UspA2 од

US201461946937P 03/03/2014 US
(96) 20/02/2015 EP18211544.4

Moraxella catarrhalis којашто има барем 90%
идентичност со SEQ ID NO: 43;

(97) 20/10/2021 EP3498292
(73) GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE

R1 е аминокиселина;

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

n е 2, 3, 4, 5 или 6.
има уште 14 патентни барања

m е 0;
B е хистидин; и

(72) CASTADO, Cindy; BLAIS, Normand;
CHOMEZ, Patrick and DEWERCHIN, Marianne
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(51) C 07K 14/78, C 07K 14/725
(11) 12280
(13) Т1

што препознава антиген ги содржи
комплементарните детерминирачки региони

(21) 2021/856

(анг. complementary determining regions,

(22) 29/10/2021

(45) 31/03/2022
(30) DE102016115246 17/08/2016 DE;

скр. CDR)
10 (i) cеквенците CDRCDR2 и CDR3 што ја

US201662376059P 17/08/2016 US and
US201662376632P 18/08/2016 US

имаат аминокиселинската секвенца
од SEQ ID NO: SEQ ID NO:2 и SEQ ID NO: 3,

(96) 04/07/2017 EP17739220.6
(97) 25/08/2021 EP3500593
(73) Immatics Biotechnologies GmbH

соодветно, и секвенците CDRCDR2
и CDR3 што ја имаат аминокиселинската

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

SEQ ID NO: 9, соодветно, или
(ii) CDRCDR2 и CDR3 што ја имаат

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

аминокиселинската секвенца од SEQ ID
15 NO: 13, SEQ ID NO:14 и SEQ ID NO: 15,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WALTER, Steffen; BUNK, Sebastian;

соодветно, и CDRCDR2 и CDR3 што ја
имаат аминокиселинската секвенца од SEQ ID

MAURER, Dominik and ALTEN, Leonie
(54) Т-КЛЕТОЧНИ РЕЦЕПТОРИ И
ИМУНОЛОШКА ТЕРАПИЈА СО УПОТРЕБА НА

NO: 19, SEQ ID NO: 20 и SEQ ID NO:

ИСТИТЕ
(57) 1 Конструкт што препознава антиген

аминокиселинската секвенца од SEQ ID
NO: 25, SEQ ID NO:26 и SEQ ID NO: 27,

специфично и/или селективно се врзува со

соодветно, и CDRCDR2 и CDR3 што ја

COL6A3 антигенскиот пептид што ја има
аминокиселинската секвенца покажана во

20 имаат аминокиселинската секвенца од SEQ
ID NO: 3SEQ ID NO: 32 и SEQ ID NO:

SEQ ID NO: 58, при што спомнатиот конструкт

33, соодветно;

секвенца од SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8 и

2соодветно, или
(iii) CDRCDR2 и CDR3 што ја имаат
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при што спомнатиот конструкт што препознава

модифицирана аминокиселина е одбрана од

антиген ги содржи соодветните

25 аминокиселинска инсерција, делеција или

CDR аминокиселински секвенци со не повеќе
од една, две или три модифицирани

супституција.
има уште 14 патентни барања

аминокиселини, при што спомнатата

(57) 1 Комплет опрема за безотпадна

(51) F 23G 7/10, F 23G 5/00
(11) 12279
(21) 2021/857

(13) Т1
(22) 29/10/2021

преработка на биоразградлив комунален отпад
(BMW), вклучувајќи дробилка (2) на влезот на

(45) 31/03/2022

BMW (1), хигиенизатор (3) поврзан со излезот

(30) SKPP542017 16/06/2017 SK and
SKPV1512017 16/06/2017 SK

од дробилката (2), постројка за биогас (4)
поврзана на излезот на хигиенизаторот (3),

(96) 08/06/2018 EP18738021.7
(97) 11/08/2021 EP3638953
(73) Zdroje Zeme A.S. Strojárenská 1 900 27
Bernolákovo, SK

линија за сушење (5) поврзана со масовниот
излез на постројката за биогас (4), пиролизатор

(74) Друштво за застапување од областа на

машина за набивање (8) која исто така е

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

поврзана со излезот од линијата за сушење (5),
каде што првиот излез (8.1) на слојот на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) MARYNC K, Miroslav and VESELOVSKÝ,

почвата е или од линијата за сушење (5) или од
машината за набивање (8).

Vladimír
(54) КОМПЛЕТ ОПРЕМА И МЕТОД ЗА

има уште 7 патентни барања

(7) кој има втор излез (7.1) на био-јаглен и
поврзан со излез од линијата за сушење (5),

БЕЗОТПАДНА ПРЕРАБОТКА НА
БИОРАЗГРАДЛИВ КОМУНАЛЕН ОТПАД
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споменатото биспецифично антитело за
употреба во третманот на васкуларна болест на

(51) C 07K 16/22, C 07K 16/28, C 07K 16/46, A
61P 27/06, A 61P 27/02
(11) 12276

(13) Т1

(21) 2021/858

(22) 01/11/2021

окото,
при што васкуларните заболувања на очите се

(45) 31/03/2022
(30) EP12176299 13/07/2012 EP
(96) 11/07/2013 EP18184973.8

дијабетична ретинопатија, дијабетичен едем на
макула или макуларна дегенерација поврзана

(97) 01/09/2021 EP3495387
(73) Roche Glycart AG Wagistrasse 18 8952

со возраста,

Schlieren , CH

при што биспецифичното антитело содржи прво

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1000, Скопје

место за врзување на антиген кое специфично
се врзува за човечки VEGF и второ место за

(72) KLEIN, Christian; HERTING, Frank; DUERR,
Harald; REGULA, Joerg Thomas; RUETH,

врзување на антиген кое специфично се врзува
за човечки ANG-2,

Matthias and STUBENRAUCH, Kay-Gunnar
(54) Биспецифични анти-VEGF/анти-ANG-2

при што

антитела и нивна употреба во третманот на
васкуларни заболувања на очите
(57) 1 Биспецифично антитело или

i)
споменатото прво место за врзување на
антиген кое специфично се врзува за VEGF се

фармацевтски состав што го содржи

содржи во променливиот домен на тежок
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синџир од регион CDR3H на SEQ ID NO: регион

CDR1H на SEQ ID NO: 1и во променливиот

CDR2H на SEQ ID NO: 2 и регион CDR1H на

домен на лесен синџир во регион CDR3L на

SEQ ID NO: 3, и во променливиот домен на
лесен синџир регион CDR3L на SEQ ID NO: 4,

SEQ ID NO: 12, регион CDR2L на SEQ ID NO:
13, и регион CDR1L на SEQ ID NO: 14, и при

регион CDR2L на SEQ ID NO: 5 и регион CDR1L
на SEQ ID NO: 6; и

што

ii)

iii)
биспецифичното антитело содржи
константен регион на тежок ланец на човечки

споменатото второ место за врзување

на антиген кое специфично се врзува за ANG-2

IgGдобиен од човечко потекло и кое ги содржи

се содржи во променливиот домен на тежок
синџир од регион CDR3H на SEQ ID NO: 9,

мутациите I253A, H310A и H435A, нумерирани
според европската шема за нумерирање Кабат.

регион CDR2H на SEQ ID NO: 10 и регион

има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 471/04, C 07D 401/02, A 61K 31/437,

(72) BUTTERWORTH, Sam; REDFEARN,

A 61K 31/506, A 61P 35/00
(11) 12275

(13) Т1

Heather, Marie; FINLAY, Maurice Raymond
Verschoyle; WARD, Richard Andrew; MURUGAN,

(21) 2021/859

(22) 01/11/2021

Andiappan; KADAMBAR, Vasantha, Krishna;
CHINTAKUNTLA, Chandrasekhara, Reddy and

(45) 31/03/2022
(30) US201161512061P 27/07/2011 US and
US201261591363P 27/01/2012 US
(96) 25/07/2012 EP20157927.3

CHUAQUI, Claudio, Edmundo
(54) 2-(2,4,5-СУПСТИТУИРАНИАНИЛИНО)ПИРИМИДИН СОЕДИНЕНИЈА

(97) 15/09/2021 EP3686194
(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE

(57) 1 Полиморфна форма на мезилат на N-(2{2-диметиламиноетилметиламино}-4-метокси-5-

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

{[4-(1-метилиндол-3-ил)пиримидин-2ил]амино}фенил)проп-2-енамид, која има модел
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на рендгенска прашковна дифракција со барем

CuKa зрачење.

еден специфичен врв на 2-тета = 7.2° или 8.6°,

има уште 5 патентни барања

плус или минус 0.2° 2-тета, мерено користејќи

(51) C 07D 471/04
(11) 12273
(21) 2021/860

(13) Т1
(22) 01/11/2021

во која:

(45) 31/03/2022
(30) EP14179692 04/08/2014 EP and
EP15159342 17/03/2015 EP
(96) 03/08/2015 EP18167649.5
(97) 22/09/2021 EP3395818
(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

R1 претставува

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SIEMEISTER, Gerhard; LIENAU, Philip;
KOPPITZ, Marcus; BADER, Benjamin; BRIEM,
Hans; LÜCKING, Ulrich; EIS, Knut; WORTMANN,
Lars; LEFRANC, Julien; VON NUSSBAUM, Franz;
BONE, Wilhelm; GRUDZINSKA-GOEBEL, Joanna;
MOOSMAYER, Dieter; EBERSPÄCHER, Uwe;
SCHICK, Hans and WENGNER, Antje-Margret
(54) 2-(МОРФОЛИН-4-ИЛ)-1,7-НАФТИРИДИНИ

каде што * ја означува точката на прикачување

(57) 1 Употреба на полупроизвод соединение
во подготовката на соединение со општата

C1-C6-алкил, C1-C4-алкокси, 3- до 10-член
хетероциклоалкокси, C2-C4-алкенил, C3-C6-

формула (Ib)

циклоалкил, 3- до 10-член хетероциклоалкил, 4-

на наведената група за остатокот од молекулот;
R2 претставува водород, халоген, -NR7R8, CN,
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до 10-член хетероциклоалкенил, фенил,

супституиран, еднаш или повеќе пати,

хетероарил,

независно еден од друг, со метил;

-(CO)NR7R8, -(SO2)R9, -(SO)R9, -SR9, N=(SO)R9R10, -(PO)(OR7)2, -(PO)(OR7)R10, -

R4 претставува водород или метил;
R7, R8 претставува, независно еден од друг,

(PO)(R10)2,
каде што секој C1-C6-алкил, C1-C4-алкокси, C3-

водород, C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил или
фенил, кој фенил е опционално супституиран,

C6-циклоалкил, 3- до 10-член
хетероциклоалкил, фенил или хетероарил е

еднаш или повеќе пати, со халоген;
R9 претставува C1-C4-алкил или фенил, каде

опционално супституиран, еднаш или повеќе

што секој C1-C4-алкил или фенил е опционално

пати, независно еден од друг, со
халоген, OH, амино, -NR7R8,

супституиран, еднаш или повеќе пати,
независно еден од друг, со R13;

C1-C4-алкил опционално супституиран со
хидроксил или фенил,

R10 претставува C1-C4-алкил; или
R9 и R10 заедно, во случај на -N=(SO)R9R10

C1-C2-халоалкил, C1-C3-алкокси, C3-C6циклоалкил, 3- до 6-член хетероциклоалкил,

група, претставува 5- до 8-член
хетероциклоалкил група;

фенил, -(CO)OR7, -(CO)NR7R8, -NR7(CO)R10, -

R11 претставува водород, C1-C4-алкил, -

NR8(CO)OR7,
-(SO2)R9, -SR9, -NR7(SO2)R9, -

(CO)OR7, -(CO)NR7R8 или CN;
R13 претставува халоген, OH или C1-C6-

((SO)=NR11)R10, -(PO)(OR7)2, -(PO)(OR7)R10,
или со a хетероарил група;

алкокси,
каде што полупроизвод соединението е

каде што секој 4- до 10-член
хетероциклоалкенил е опционално

селектирано од групата составена од:

и
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во кој
R1 и R4 се како што е дефинирано за
соединението со општата формула (Ib);
R3 претставува водород;
X претставува хлоро, бромо или јодо; и
Y претставува OH, -O-SO2-CF3, Cl, Br, I, SH или
-SO2Cl.
има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/05, A 61P 25/00
(11) 12263
(13) Т1

(72) BONN-MILLER, Marcel; TICH, Nancy;
GUTTERMAN, Donna; MESSENHEIMER, John

(21) 2022/101

and SEBREE, Terri
(54) ЛЕКУВАЊЕ НА ФРАГИЛЕН X СИНДРОМ

(22) 17/02/2022
(45) 31/03/2022

(30) 201762564834 P 28/09/2017 US and

И АУТИЗАМ СО КАНАБИДИОЛ

201862632532 P 20/02/2018 US
(96) 27/09/2018 EP18788905.0

(57) 1 Канабидиол за употреба во постапка на
лекување на еден или повеќе бихевиорални

(97) 15/12/2021 EP3687513
(73) Zynerba Pharmaceuticals, Inc. 80 W.

симптоми на фрагилен X синдром кај субјект,
каде што таа постапка опфаќа:

Lancaster Avenue Suite 300 Devon, PA 19333,

трансдермално давање на ефективно

US
(74) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

количество канабидиол (CBD) на субјект каде
што кај тој субјект се лекува еден или повеќе

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,
Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

бихевиорални симптоми на фрагилен X
синдром.
има уште 14 патентни барања
(54) ПРЕДИВО ЗА ПЛЕТЕЊЕ И МЕТОД ЗА

(51) D 02G 3/34, D 04D 7/02
(11) 12306

(13) Т1

ИЗРАБОТКА НА ПЛЕТЕН ПРОИЗВОД

(21) 2022/102

(22) 17/02/2022

(57) 1 Предиво за плетење (1) за рачна
изработка на плетен производ (100), без алати,

(45) 31/03/2022
(30) 19172069.7 30/04/2019 EP
(96) 30/04/2019 EP19172069.7

кое содржи;
- конец (30) со должинска димензија која се

(97) 24/11/2021 EP3733942
(73) Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited

протега по оската на симетрија (A);
- мноштво јамки (40) прицврстени на или

Sirketi Isparta Süleyman Demirel Organize

формирани со споменатиот конец (30) со

Sanayi Bölgesi 102 Cad. No:10
Gümüsgün, 32730 Isparta, TR

проширување нанадвор од споменатиот конец
(30); и секоја од споменатото мноштво јамки

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

(40) дефинира внатрешен простор (43)
прилагоден да прими друга јамка (40) од

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

споменатото мноштво јамки (40);

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SENCOPUR, Mehmet Abdullah

се карактеризира со тоа што
споменатата мноштво на јамки (40) вклучува
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прво множество јамки (10) и второ множество

оската на симетријата (А), и споменатото прво

јамки (20); каде што првото множество јамки

множество јамки (10) е симетрично на

(10) се проширува нанадвор по должината на
оската +y, а второто множество јамки (20) се

споменатото второ множество јамки (20) во
однос на споменатата оска на симетрија (А).

проширува по оската -y, каде што насоките на
споменатата +y оска и -y оската се нормални на

има уште 12 патентни барања

(51) C 07C 237/20, C 07C 255/50, C 07D
295/192, C 07D 237/20, C 07D 213/75, C 07D
401/04, A 61K 31/185, A 61K 31/44, A 61K 31/50,
A 61K 31/444, A 61P 35/00
(11) 12264
(21) 2022/103

(13) Т1
(22) 17/02/2022

(45) 31/03/2022
(30) 20170382845 12/12/2017 EP
(96) 11/12/2018 EP18812195.8
(97) 12/01/2022 EP3724165
(73) MEDIBIOFARMA, S.L. Plaza CEIN,

- R2 е избран од Cl и F атоми,
- R1 претставува цијано група,

Polígono Industrial Mocholí. Nave B-2 31110
Noaín, Navarra , ES

од N атом и -CR9, кадешто G1 и G2 не се
истовремено CR9,

- G1 и G2 независно претставува група избрана

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

- R9 е независно избран од групата составена
од:

(72) CAMACHO GÓMEZ, Juan; CASTRO
PALOMINO LARIA, Julio and RODRÍGUEZ

a) пет или шест-член хетероарил прстен
опционално супституиран со еден или повеќе

IGLESIAS, Rodolfo
(54) НОВИ БЕНЗАМИДНИ ДЕРИВАТИ КАКО
PPAR-ГАМА МОДУЛАТОРИ

супституенти избрани од групата составена од
халоген атом, цијано група, - COOH група,

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

линеарна или разгранета C1-C3 алкил група,
линеарна или разгранета C1-C3 алкокси,
линеарна или разгранета C1-C3 халоалкил
група, C3-C4 циклоалкил, и C3-C4
циклоалкокси,
b) фенил група опционално супституирана со
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еден или повеќе супституенти избрани од

супституиран со група избран од C1-C3 алкил

групата составена од халоген атом, цијано

група, и C3-C4 циклоалкил група, и

група, -COOH група, линеарна или разгранета
C1-C3 алкил група, линеарна или разгранета

d) -C3-C6 циклоалкил група.

C1- C3 алкокси, линеарна или разгранета C1C3 халоалкил група, C3-C4 циклоалкил, C3-C4

- R3, R4 и R5 се независно избрани од групата
составена од водороден атом, халоген атом,

циклоалкокси,
c) пет или шест-член заситен хетероцикличен

линеарна или разгранета C1-C3 алкил група,
C3-C4 циклоалкил група и цијано група,

прстен којшто содржи еден или два

и негови фармацевтски прифатливи соли.

хетероатоми избрани од N и O како дел од
кругот, којшто хетероциклил е опционално

има уште 11 патентни барања

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4738, A 61K
31/497, A 61P 35/00

(57) 1 Соединение со формулата (IД):

(11) 12265

(13) Т1

(21) 2022/104

(22) 18/02/2022
(45) 31/03/2022

(30) 201662411799 P 24/10/2016 US and
201662435159 P 16/12/2016 US
(96) 13/10/2017 EP19189010.2
(97) 08/12/2021 EP3640251
(73) AstraZeneca AB 151 85 Södertälje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15a-13,1000 Скопје
(72) SCOTT, James Stewart; BARLAAM, Bernard
Christophe; NISSINK, Johannes Wilhelmus Maria;

назначено со тоа, што:
Q е O или NH;

YANG, Bin; MOSS, Thomas Andrew; HUGHES,
Samantha Jayne and O'DONOVAN, Daniel

R1 е CH2F или CHF2;
R14 е селектиран од групата составена од:

Hillebrand
(54) ДЕРИВАТИ НА 6,7,8,9-ТЕТРАХИДРО-3HПИРАЗОЛО[4,3-F]ИЗОХИНОЛИН КОРИСНИ
ВО ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР

и
и прстен Y е селектиран од групата составена
од:
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или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања

(57) 1 Структурен елемент за конструкции кој
се состои од:

(51) E 04C 3/26, E 04C 5/08, E 04C 5/07
(11) 12272
(13) Т1
(21) 2022/105

(22) 18/02/2022
i) структура (2) изработена од бетон и/или

(45) 31/03/2022
(30) 201700115951 13/10/2017 IT
(96) 24/09/2018 EP18196260.6

геополимер и/или алкално активиран
материјал;

(97) 29/12/2021 EP3470595
(73) FSC Technologies, LLC 4779 Terrasonesta
Drive Davenport,FL 33837, US

ii) најмалку една лента (3) изработена од

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

компресира;

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Subacchi, Claudio and Ferri, Giovanni
(54) СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА

се карактеризира со тоа што споменатата
најмалку една лента содржи мноштво

КОНСТРУКЦИИ.

од влакно-смола кои ја опкружуваат
структурата (2); споменатите слоеви (30) се

композит од влакно-смола што опкружува
барем дел од споменатата структура (2), што ја

поставени слоеви (30) направени од композит
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поставени еден на друг, најнадворешен слој е

покрива највнатрешниот слој, при што најмалку

залепен на највнатрешен слој без надворешни

едната лента (3) барем делумно ја надминува

средства за одржување на притисокот на
споменатата најмалку една лента (3),

надворешната површина (20) од споменатата
структура (2).

најнадворешниот слој барем делумно го

има уште 4 патентни барања

(51) C 07C 233/4C 07D 235/06, C 07D 487/04, C

(72) HICKEY, Matthew R.; BOROVIKA, Alina;

07D 207/273
(11) 12274

(13) Т1

DEERBERG, Joerg; AYTAR, Burcu Selin; CHAN,
Collin; DOMAGALSKI, Nathan R.; EASTGATE,

(21) 2022/106

(22) 18/02/2022

Martin D.; FAN, Yu; FENSTER, Michael David
Bengt; FOREST, Robert V.; GONZALEZ-BOBES,

(45) 31/03/2022
(30) 201762534908 P 20/07/2017 US
(96) 19/07/2018 EP18785785.9

Francisco; GREEN, Rebecca A.; KOPP, Nathaniel
David; LA CRUZ, Thomas E.; LAUSER, Kathleen;

(97) 01/12/2021 EP3655395
(73) Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road Princeton, NJ 08543,

LEE, Hong Geun; LEAHY, David K.; LUO, Helen

US

C.D.; ZARETSKY, Serge; ZHENG, Bin and ZHU,
Ye
(54) ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА N((1R,2S,SR)-5-(TERT-БУТИЛАМИНО)-2-((S)-3-

Y.; RAZLER, Thomas M.; SAVAGE, Scott A.;
SFOUGGATAKIS, Chris; SOUMEILLANT, Maxime

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

(7-TERT-БУТИЛПИРАЗОЛО[1,548
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A][1,3,5]ТРИАЗИН-4-ИЛАМИНО)-2ОКСОПИРОЛИДИН-1ИЛ)ЦИКЛОХЕКСИЛ)АЦЕТАМИД
(57) 1 Процес на подготовка на Соединение I
со формула
b) реагирање на Соединението 3 во реакција на
редуктивна аминација со примарен или
секундарен амин (HNR2R3) каде
R2 и R3 се водород или C1-C6 алкил;
посредувано од Луисова киселина проследено
со реакција со соодветен донор на хидрид или
комбинација на катализатори
и гас водород, за да се добие Соединение 4 со
формула

кој ги опфаќа чекорите на
a) реагирање на Соединението 1 со формула

каде што X е неоргански или органски против
јон;
c) последователно реагирање на солта на
Соединението 4 со i-PrOH /H2SO4 или
слободно базирање прво со NaOH и потоа со
соодветна смеса на киселина/растворувач, за
да се добие Соединението 5 со формула

со Соединението 2 со општата формула

каде R1 е заминувачка група и со киселина, во
соодветен растворувач за да се добие
Соединението 3 со формула
d) реагирање на Соединението 5, или негова
сол, со редуктивна аминација, во соодветен
растворувач и користење на извор на хидрид,
со Соединението 6 со формула
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за да се добие Соединение 7 со формула,

g) последователно отстранување на
заштитната група за да се добие Соединение
10 со формула

e) кое потоа реагира со киселина, во присуство
на NH2OH, или негова сол, и соодветен
растворувач за да се добие Соединение 8 со
формула

h) кое потоа реагира со Соединение 11a со
формула

каде X е заминувачка група за да се добие

f) кое потоа реагира со киселина, база, и

Соединение I, кое е потоа кристализирано од
соодветна смеса на растворувачи.

загреано на 45 - 70 °C во соодветен
растворувач или смеса од растворувачи за да

има уште 21 патентни барања

се добие Соединение 9 со формула
(51) C 07K 14/315, A 61K 38/16, A 61K 48/00, A
61P 37/04, A 61P 35/00
(11) 12266
(21) 2022/109

(30) 20180178350 18/06/2018 EP;
20180004384 19/03/2018 GB; 20180009953

(13) Т1
(22) 18/02/2022

18/06/2018 GB; 20180011900 20/07/2018 GB;
20180012378 30/07/2018 GB; 20180013423

(45) 31/03/2022

17/08/2018 GB; 20180013444 17/08/2018 GB;
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20180016834 16/10/2018 GB; 20180017641

(72) MULDER, Imke Elisabeth; RAFTIS, Emma;

29/10/2018 GB; 20190001199 29/01/2019 GB;

HENNESSY, Emma Elizabeth Clare; LAUTE-

20190001218 29/01/2019 GB; 20190001992
13/02/2019 GB and 20190001993 13/02/2019
GB
(96) 19/03/2019 EP19714132.8

CALY, Delphine Louise Claudette and COWIE,
Philip
(54) СОСТАВИ НА ЕНТЕРОКОКУС
ФЛАГЕЛИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА

(97) 05/01/2022 EP3768284
(73) 4D Pharma Research Limited Life

(57) 1 Флагелин полипептид од генот
Ентерококус, за употреба во терапија.

Sciences Innovation Building Cornhill Road
Aberdeen AB25 2ZS, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

има уште 14 патентни барања

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) C 07D 401/14, C 07D 401/12, C 07D 401/10,

(96) 23/05/2014 EP17166782.7

C 07D 403/10, C 07D 403/14, C 07D 413/14, C
07D 417/14, C 07D 471/04, A 61K 31/5377, A 61K

(97) 19/01/2022 EP3305778
(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited

31/536, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K

Porton Science Park Bybrook Road Porton

31/496, A 61K 31/4725, A 61K 31/455, A 61K
31/4709, A 61P 35/00, A 61P 3/10, A 61P 29/00,

Down, Salisbury SP4 0BF Wiltshire, GB

A 61P 9/00
(11) 12270

(13) Т1

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) EVANS, David Michael; DAVIE, Rebecca

(21) 2022/111

(22) 21/02/2022

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

Louise; EDWARDS, Hannah Joy; HODGSON,
Simon Teanby; MILLER, Iain; NOVAK, Andrew

(45) 31/03/2022
(30) 201361826596P 23/05/2013 US and

Richard; SMITH, Alun John and STOCKS, Michael

201361865756P 14/08/2013 US

John
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(54) ИНХИБИТОРИ НА ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН

R8 и R9 се независно избрани од H и алкил;

(57) 1 Соединение со формула (I),

алкил е линеарно заситен јаглеводород којшто
има се до 10 јаглеродни атоми (C1-C10) или
разгранети заситени јаглеводороди од помеѓу 3
и 10 јаглеродни атоми (C3-C10); алкил може
опционално да биде супституиран со 1 или 2
супституенти независно избрани од (C1C6)алкокси, OH, CN, CF3, COOR10,
CONR10R1флуоро и NR10R11;
алкокси е линеарно O-поврзан јаглеводород од
помеѓу 1 и 6 јаглеродни атоми (C1-C6) или
разгранет O-поврзан јаглеводород од помеѓу 3
и 6 јаглеродни атоми (C3-C6); алкокси може
опционално да биде супституиран со 1 или 2
супституенти независно избрани од OH, CN,

кадешто

CF3, COOR10, CONR10R1флуоро и NR10R11;

B е избран од опционално супституиран

арил е фенил, бифенил или нафтил; арил може
да биде опционално супституиран со 2 или 3

кинолин, опционално супституиран изокинолин,
опционално супституиран киноксалин,

супституенти независно избрани од алкил,
алкокси, OH, хало, CN, морфолинил,

опционално супституиран кинолин, опционално

пиперидинил, хетероарил, арилb, -O-арилb, (CH2)1-3-арилb, -(CH2)1-3-хетероарил, -

супституиран фталазин, опционално
супституиран киназолин, опционално

COOR10, -CONR10R1CF3 и -NR10R11;

супституиран 1,2,4-бензотриазин, опционално
супституиран 1,2,3-бензотриазин, опционално

арилb е фенил, бифенил или нафтил, којшто
може да биде опционално супституиран со 2

супституиран 1,7-нафтиридин, и опционално
супституиран 1,8-нафтиридин; кадешто

или 3 супституенти независно избрани од
алкил, алкокси, OH, хало, CN, морфолинил,

споменатите опционални супституенти се

пиперидинил, -COOR10, - CONR10R1CF3 и
NR10R11;

избрани од алкил, алкокси, OH, F, Cl, CN,
COOR8, CONR8R9, CF3 и NR8R9; или избран

хетероарил е 5, 6, 9 или 10 член моно- или

од опционално моно-, ди или три-супституирани
1H-пироло[2,3-b]пиридин, кадешто споменатите

бицикличен ароматичен прстен, којшто содржи
кога е можно 2 или 3 прстенести членови

опционални супституент(и) се избрани од
алкил, алкокси, OH, F, Cl, CN, COOR8,

независно избрани од N, NR8, S и O;
хетероарил може да биде опционално

CONR8R9, CF3 и NR8R9;

супституиран со 2 или 3 супституенти
независно избрани од алкил, алкокси, OH,

W, X, Y и Z се независно избрани од C, N, O и
S, како што е прстенот којшто содржи W, X, Y и

OCF3, хало, CN, арил, морфолинил,

Z е пет член ароматичен хетероциклил;
кадешто,

пиперидинил, -(CH2)1-3-арил, хетероарилb, COOR10, -CONR10R1CF3 и -NR10R11;

R5 е избрани од алкил, арил, и CF3;
R6 и R7 се независно отсутни, или се независно

хетероарилb е 5, 6, 9 или 10 член моно- или
бицикличен ароматичен прстен, којшто содржи

избрани од H, алкил, арил и CF3;

кога е можно 2 или 3 прстенести членови
независно избрани од N, NR8, S и O; кадешто

A е избран од арил и хетероарил;
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хетероарилb може да биде опционално

и таутомери, стереоизомери (вклучувајќи

супституиран со 2 или 3 супституенти

енантиомери, диастереоизомери и негови

независно избрани од алкил, алкокси, OH, хало,
CN, морфолинил, пиперидинил, арил, -(CH2)1-

рацемични и скалемични смеси), фармацевтски
прифатливи соли и солвати.

3-арил, -COOR10, -CONR10R1CF3 и NR10R11;
R10 и R11 се независно избрани од H и алкил;

има уште 9 патентни барања

(51) C 07H 21/02, C 07H 21/04, A 61K 48/00

(54) МОДИФИЦИРАНИ НУКЛЕОЗИДИ,

(11) 12268
(21) 2022/112

(13) Т1
(22) 22/02/2022

НУКЛЕОТИДИ И НУКЛЕИЧНИ КИСЕЛИНИ И
НИВНА УПОТРЕБА

(45) 31/03/2022
(30) 201161542533 P 03/10/2011 US

(57) 1 1.
Изолиран полинуклеотид кој
кодира полипептид од интерес,

(96) 03/10/2012 EP19216461.4
(97) 01/12/2021 EP3682905
(73) ModernaTX, Inc. 200 Technology Square

каде што споменатиот изолиран полинуклеотид
е mRNA што содржи 1-метилпсеудуридин,

Cambridge, MA 02139, US
(74) Друштво за застапување од областа на

псеудуридин или 5-метил-цитидин;
каде што полинуклеотидот покажува намален

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

клеточен вроден имунолошки одговор кога се
воведува во популација на клетки, во споредба

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) De Fougerolles, Antonin; Roy, Atanu;

со клеточниот вроден имунолошки одговор
индуциран од соодветната немодифицирана

Schrum, Jason P.; Siddiqi, Suhaib; Hatala, Paul

нуклеинска киселина.

and Bancel, Stephane

има уште 11 патентни барања

каде што полинуклеотидот не содржи
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(51) G 01N 33/74, A 61K 31/454, A 61P 5/00
(11) 12277
(13) Т1

(97) 22/12/2021 EP3352752
(73) LUMOS PHARMA Inc. 4200 Marathon

(21) 2022/113

Blvd., Suite 200 Austin, TX 78756, US

(22) 22/02/2022

(45) 31/03/2022
(30) 201562221191P 21/09/2015 US and

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

201662289221P 30/01/2016 US
(96) 21/09/2016 EP16849470.6

(72) THORNER, Michael
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(54) ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА

еквивалентен растечки потенцијал споредено

НЕДОСТАТОК НА ХОРМОН НА РАСТ

со rhGH кога детето има:

(57) 1 MK-0677 за употреба во постапка за
лекување на недостаток на хормон на раст

i. пик серум на GH >5 g/L како одговор на

(НХР) кај деца, кадешто терапевтската
ефективна количина на MK-0677 е

единечна орална доза од MK-0677; и,
ii. основна линија на серум од IGF-I од >30

администрирана кај дете коешто има краток
раст и еквивалентен растечки потенцијал

ng/mL.
има уште 13 патентни барања

споредено со rhGH, кадешто детето има

некои делови, особено целосно, првото

(51) B 65D 30/08, B 65D 33/10, B 65D 33/02
(11) 12307
(21) 2022/114

(13) Т1
(22) 23/02/2022

флексибилно шупливо тело (110), кое се
карактеризира со тоа што првото флексибилно

(45) 31/03/2022
(30) 202017105180 U 28/08/2017 DE

шупливо тело (110) е формирано од првата
флексибилна лента од пластичен материјал

(96) 21/08/2018 EP20194265.3
(97) 12/01/2022 EP3770078
(73) Papier-Mettler KG Hochwaldstraße 22

(112) со спротивни прв (114) и втор надолжни
странични рабови (116), спротивните први (114)

54497 Morbach, DE
(74) Друштво за застапување од областа на

кои се топлински запечатени и/или прилепени
еден со друг во преклопувачкото подрачје (118),

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

и/или второто флексибилно шупливо тело (120)
е формирано од втора флексибилна лента од

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

пластичен материјал (122) со спротивните први

(72) DONNER, Georg and TROSSEN, Wolfgang
(54) РАЧКА ЗА ПЛАСТИЧНА ТОРБА

(124) и втори надолжни странични рабови (126),
при што страничните рабови на спротивните

(57) 1 Рачка (20, 22) за пластична торба за
носење (1), што содржи прво флексибилно

прв (124) и втор (126) надолжен страничен раб
се термички запечатени и/или залепени еден со

шупливо тело (110) и второ флексибилно
шупливо тело (120), кое го опкружува барем во

друг во второто преклопувачко подрачје (128).
има уште 8 патентни барања

и втори (116) надолжни странични рабови од
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или негова фармацевтски прифатлива сол,

(51) A 61K 38/26, A 61P 3/10, A 61P 3/04
(11) 12278

(13) Т1

(21) 2022/117

(22) 24/02/2022

назначено со тоа, што
алифатичната половина е селектирана од

(45) 31/03/2022

полимер, RP, и група селектирана од:

(30) 201762469989 P 10/03/2017 US and
201762564820 P 28/09/2017 US

полимер-L-(CH2)m- и полимер-L-(CH2-CH2O)p-(CH2)m-;

(96) 10/03/2018 EP1871304.1
(97) 01/12/2021 EP3592393
(73) QuiaPEG Pharmaceuticals AB Virdings

RP е селектиран од опционално
супституиран C1-6 алкил, опционално

Allé 32 B, 75450 Uppsala, SE

супституиран C1-3 алкил-O-(CH2-CH2-O)p-

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова

(CH2)m-, и опционално супституиран C3-7

бр.15a-13,1000 Скопје
(72) KWIATKOWSKI, Marek and SUND, Christian
(54) ОСЛОБОДЛИВИ КОНЈУГАТИ

циклоалкил;
L е поврзувачка група;
m и p се секое независно цел број од 1 до

(57) 1 Соединение со формулата (Б)

10;
D е остаток од биолошки активен лек;
Z1 е O;
Z3 е селектиран од O и N(RN), или Z3 е
отсутен;
A е O или N, каде што кога A е O тогаш R3
е отсутен;
RN е селектиран од H и опционално
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супституиран C1-6 алкил;

кој R1 е прикачен, и јаглеродниот атом на

R3 е селектиран од H и C1-6 алкил, или

кој R2 е прикачен, формира опционално

R3 и Rзаедно со A и јаглеродниот атом на

супституиран 4 до 8 член алифатичен

кој R1 е прикачен, формира опционално

хетероцикличен прстен;

супституиран 4 до 7 член алифатичен

MA е само-елиминирачка група што има

хетероцикличен прстен; или

која било од формулите (a)-(и):

R3 и R2, заедно со A, јаглеродниот атом на

(а);

(ц);

(б);

(д);

(е);

(ф);

(г);

(и);

(х);
каде што x означува точка на прикачување на
Z1 и y означува точка на прикачување на Z3;

до 7 член алифатичен хетероцикличен прстен,
опционално супституиран C6-10 арил или

R1 и R2 се независно селектирани од групата
составена од водород, опционално

опционално супституиран 5- до 14-член
хетероарил;

супституиран C1-6 алкил, опционално

или R1 и R2 се спојуваат заедно за да

супституиран C6-10 арил и опционално
супституиран 5- до 14-член хетероарил;

формираат рибоза прстенест систем;
R7 и R8 се независно селектирани од H и C1-6

или R1 и R2 се спојуваат заедно со
јаглеродните атоми на кои тие се прикачени за

алкил; и
E е расцеплива половина.

да формираат опционално супституиран C3-7
циклоалкил прстен, опционално супституиран 4

има уште 14 патентни барања
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(51) C 07D 401/12, C 07D 491/107, C 07D

(72) MA, Cunbo; GAO, Panliang; CHU, Jie; WU,

471/20, C 07D 471/04, C 07D 413/14, C 07D
405/14, C 07D 401/04, C 07D 519/00, C 07D

Xinping; WEN, Chunwei; KANG, Di; BAI, Jinlong
and PEI, Xiaoyan
(54) НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА SHP2

401/14, A 61K 31/537, A 61K 31/506, A 61P 9/00,
A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 19/00
(11) 12282

(13) Т1

(57) 1 Соединение со формулата I или

(21) 2022/118

(22) 24/02/2022

фармацевтски прифатлива сол:

(45) 31/03/2022
(30) PCT/CN2016/085122 07/06/2016 CN
(96) 07/06/2017 EP17809742.4
(97) 08/12/2021 EP3464272
(73) Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.
Unit 2, Building 5, BYBP, No.88 Kechuang
Street 6th, Business Development Area,
Daxing, Beijing 101111, CN

X е S;
Y1 е N или CR1;

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

Y2 е N или CR2;
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R1 комбинира со R3, или R2 комбинира со R3,

C1-6алкил, C1-6алкокси, C6-10арил, C6-

за да формира 5-10 член хетероарил, 5-10 член

10арилалкил, C6-10хетероарил, C5-

карбоцикличен прстен или 5-10 член
хетероцикличен прстен, каде што секој од

18хетероцикличен прстен или C518карбоцикличен прстен; и секој од нив е

прстенестите системи е независно опционално
супституиран со халоген, -CN, -OH, -NR8R9, -

независно опционално супституиран со
халоген, -CN, -OH, -N3, -NO2, -NH2, карбонил,

N3, -NO2, карбонил, =O, оксо, супституиран или
несупституиран C1-6алкил, супституиран или

=O, оксо, супституиран или несупституиран C16алкил, супституиран или несупституиран C1-

несупституиран C1-6алкокси, или C(O)R8;

6алкокси, (CH2)kNR8R9, (CH2)kNHC(O)OR6 или

кога R1 комбинира со R3 за да формира 5-10
член хетероарил, 5-10 член карбоцикличен

C(O)R8; и k е 0, 1 или 2;
секој R8 и R9 е независно -H, халоген, -CN, -

прстен или 5-10 член хетероцикличен прстен,
R2 е -H, халоген, -CN, -OH, -NH2, -N3, -NO2,

OH, -N3, -NO2, C1-6алкил, C1-6алкокси, C26алкенил, NH(C1-6алкил), N(C1-6алкил)2, C5-

супституиран или несупституиран C1-6алкокси,
или супституиран или несупституиран C1-

10хетероцикличен прстен или C510карбоцикличен прстен; и секој од нив може

6алкил;

да е независно опционално супституиран со

кога R2 комбинира со R3 за да формира 5-10
член хетероарил, 5-10 член карбоцикличен

халоген, -CN, -OH, -NH2, -N3, -NO2, -C16алкилен-NH2, -C1-6алкилен-NH-C1-6алкил, -

прстен или 5-10 член хетероцикличен прстен,
R1 е -H, халоген, -CN, -OH, -NH2, -N3, -NO2,

C1-6алкилен-N(C1-6алкил)2, -NHBoc, CH2NHBoc, -NH-C1-6алкил, -N(C1-6алкил)2, -

супституиран или несупституиран C1-6алкокси,
или супституиран или несупституиран C1-

NH-C1-6алкокси, -N(C1-6алкокси)2,
супституиран или несупституиран C1-6алкил,

6алкил;

или супституиран или несупституиран C1-

R4 е халоген, -CN, -OH, -NR8R9, -N3, -NO2,
супституиран или несупституиран C1-6алкокси,

6алкокси; и секој хетероцикличен прстен
содржи 2, 3 или 4 хетероатоми селектирани од

супституиран или несупституиран C1-6алкил,
C5-18хетероцикличен прстен или C5-

N, O или S;
каде што алкил е заситени моновалентни

18карбоцикличен прстен; каде што секој од
прстенестите системи е независно опционално

јаглеводородни радикали што имаат прави,
разгранети или циклични половини, алкокси е

супституиран со халоген, -CN, -OH, -NO2,

прав, разгранет ланец или циклична алкил

карбонил, =O, оксо, супституиран или
несупституиран C1-6алкил, супституиран или

група, и хетероцикличен е несупституиран и
супституиран моно- или полицикличен

несупституиран C1-6алкокси, -NR8R9 или CH2NR8R9;

неароматичен прстенест систем што содржи
еден или повеќе хетероатоми.

R5 е -H, халоген, -CN, -OH, -NR8R9, -N3, -NO2,

има уште 24 патентни барања

(51) C 07D 277/82, A 61K 31/428, A 61P 35/00

(97) 08/12/2021 EP3458053
(73) Biohaven Therapeutics Ltd. 215 Church

(11) 12285
(21) 2022/119

(13) Т1
(22) 24/02/2022

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

(45) 31/03/2022
(30) 201662339433 P 20/05/2016 US

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

(96) 19/05/2017 EP17800310.9

(72) CORIC, Vladimir
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(54) УПОТРЕБА НА РИЛУЗОЛ, ПРОЛЕКОВИ

или нивен енантиомер, дијастереомер, хидрат,

РИЛУЗОЛ ИЛИ АНАЛОЗИ НА РИЛУЗОЛ СО

солват, фармацевтски прифатлива сол или

ИМУНОТЕРАПИИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
КАНЦЕРИ

комплекс;
каде што R23 е избран од група која се состои

(57) 1 Рилузол или негова фармацевтски
прифатлива сол, солват, аномер, енантиомер,

од H, CH3, CH2CH3, CH2CH2CH3, CH2CCH,
CH(CH3)2, CH2CH(CH3)2, CH(CH3)CH2CH3,

хидрат или пролек и инхибитор на контролна
точка за употреба во метод на третирање на

CH2OH, CH2OCH2Ph, CH2CH2OCH2Ph,
CH(OH)CH3, CH2Ph, CH2(циклохексил), CH2(4-

канцер кај пациент, каде што пролековите на

OH-Ph), (CH2)4NH2, (CH2)3NHC(NH2)NH,

рилузол се соединенија со следнава формула;

CH2(3-индол), CH2(5-имидазол), CH2CO2H,
CH2CH2CO2H, CH2CONH2, и CH2CH2CONH2.
има уште 12 патентни барања

(51) F 15B 13/02, F 15B 13/08, F 15B 20/00, F

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

16K 17/30

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

(11) 12286
(21) 2022/120

(13) Т1
(22) 24/02/2022

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) Buffo, Salvatore
(54) СИГУРНОСЕН ВЕНТИЛ ЗА
ХИДРАУЛИЧНИ СИСТЕМИ

(45) 31/03/2022
(30)

(57) 1 Сигурносен вентил (20) за хидрауличен
систем (10) кој содржи масло, , наведениот

(96) 09/06/2017 EP17751147.4
(97) 15/12/2021 EP3635282
(73) Buffo, Salvatore

сигурносен вентил се состои од:

Via G. Massaia SNC 73039 Tricase (Lecce) , IT
- влез (21);
- излез (22); и
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- канал (23);

затворање на каналот (23);

каде што, за сигурносниот вентил (20),

каде што средствата за блокирање во итни

максималната вредност на брзината на
оперативниот проток Qm на маслото е

случаи (24) се состојат од затворач (240)
прилагоден да се движи помеѓу отворена и

однапред дефинирана, и каде што каналот (23)
е погоден да обезбеди оперативен проток на

затворена положба на каналот (23), и пружина
(241) за која е предодредена вредност на

маслото од влезот (21) до излезот (22),
оперативниот проток на маслото со брзина на

преоптоварување, и каде што вредноста на
преоптоварувањето на пружината (241) може

проток помеѓу нула и максималната вредност

да се прилагоди за време на оперативниот век

на брзината на оперативниот проток Qm;
каде што сигурносниот вентил (20) понатаму

на сигурносниот вентил (20);
се карактеризира со тоа што каналот (23)

содржи средства за блокирање во итни случаи
(24) поставени долж каналот (23); и

содржи главен канал (230) и помошен канал
(231), и со тоа што средствата за блокирање во

каде што средствата за блокирање во итни
случаи (24) се прилагодени да се придвижуваат

итни случаи (24) се прилагодени да се
придвижуваат со брзина на проток на масло

со брзина на проток на масло долж каналот (23)

долж помошниот канал (231).

што ја надминува максималната брзина на
оперативниот проток Qm и се погодни за

има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 291/06, A 61K 31/553, A 61P 35/00

(74) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

(11) 12302

(13) Т1

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,

(21) 2022/121

(22) 24/02/2022

(30) 201462094580 P 19/12/2014 US
(96) 17/12/2015 EP15821172.2

Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(72) PFIRRMANN, Rolf W.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ПРИПРЕМА НА
СОЕДИНЕНИЈА СЛИЧНИ НА ОКСАТИАЗИН

(97) 02/02/2022 EP3233813
(73) Geistlich Pharma AG Bahnhofstrasse 40

(57) 1 Постапка за припрема на соединението
2250, која опфаќа реагирање на соединението

6110 Wolhusen, CH

2244 како следи:

(45) 31/03/2022
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реагирање на соединението 2245 како следи:

и/или реагирање на соединението 2245 како
следи:

има уште 4 патентни барања
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 3/10, A
61P 25/28, A 61P 3/00
(11) 12289

(13) Т1

(21) 2022/122

(22) 24/02/2022

(i) тешка низа на варијабилен регион којашто
содржи:
HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 4,

(45) 31/03/2022
(30) 201562240021P 12/10/2015 US;

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 6,

201662359757P 08/07/2016 US;
201662375495P 16/08/2016 US and

и
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 8;

201662393143P 12/09/2016 US
(96) 11/10/2016 EP16785072.6

и

(97) 05/01/2022 EP3362477
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,

бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GROMADA, Jesper; STEVIS, Panayiotis and

и
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

ALTAREJOS, Judith
(54) АНТИГЕН-ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ

(ii) тешка низа на варијабилен регион којaшто

КОИШТО ГО АКТИВИРААТ ЛЕПТИН

содржи:

10591-6707, US

РЕЦЕПТОРОТ
(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 20,

врзувачки фрагмент којшто се врзува за
човечки лептин рецептор (LEPR) и го активира

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 22,
и

LEPR сигналирањето со EC50 вредност или
помалку од 12.0 nM во клеточно-базиран

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 24;
и

репортер тест којшто ја открива
транскрипционата активација на STAT3,
кадешто антителото или негов антиген-

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

врзувачки фрагмент содржи:
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LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 46,

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,

и

и
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 48;
и

(iii) тешка низа на варијабилен регион којaшто

лесна низа на варијабилен регион којашто

содржи:

содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 28,

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 30,
и

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,
и

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 32;
и

LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;
(vi) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:
LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 52,
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 54,

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,
и

и
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 56;

LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

и

(iv) тешка низа на варијабилен регион којaшто

лесна низа на варијабилен регион којашто

содржи:

содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 36,
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 38,

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,

и
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 40;

и
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

и
(vii) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 60,
LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 62,
и

и

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 64;

LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

и

(v) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 44,

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,
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LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 86,

и

и

LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 88;
и

(viii) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 68,
HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 70,

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 92,

и
HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 72;

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 94,
и

и

LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 96;

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

(xi) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO:
100,

и
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 16;

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO:
102, и

(ix) тешка низа на варијабилен регион којaшто

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO:
104; и

содржи:
HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 76,

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 78,
и

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 92,

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 80;
и

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 94,
и
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 96;

лесна низа на варијабилен регион којашто
содржи:

или

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 12,

(xii) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 14,
и

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO:

LCDR3 како што е прикажано во

108,

SEQ ID NO: 16;

HCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO:
110, и

(x) тешка низа на варијабилен регион којaшто
содржи:

HCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO:
112; и

HCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 84,

лесна низа на варијабилен регион којашто
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содржи:

и
LCDR3 како што е прикажано во SEQ ID NO: 96.

LCDR1 како што е прикажано во SEQ ID NO: 92,
LCDR2 како што е прикажано во SEQ ID NO: 94,

има уште 13 патентни барања

(51) A 61K 31/00, A 61K 31/444, A 61K 9/48, A
61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/16

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

(11) 12290
(21) 2022/124

(13) Т1
(22) 25/02/2022

(72) COLLETT, John Herman; COOK, Gary Paul;
FRODSHAM, Michael John; ROE, Michael Bryan;

(45) 31/03/2022

TODD, Richard Simon and WARD, Robert Neil
(54) ДОЗИРАНИ ФОРМИ КОИШТО СОДРЖАТ
ПЛАЗМА КАЛИКРЕИН ИНХИБИТОРИ

(30) 20170021515 21/12/2017 GB and
201762592242P 29/11/2017 US

(57) 1 Орална цврста дозирана форма којашто
содржи цврста форма од соединението со

(96) 28/11/2018 EP18815293.8
(97) 05/01/2022 EP3716952
(73) Kalvista Pharmaceuticals Limited
Porton Science Park Bybrook Road Porton

формула A

Down, Salisbury SP4 0BF Wiltshire , GB

66

Патенти / Patentat

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

приближно 11.2, 12.5, 13.2, 14.5 и 16.3, кадешто
кадешто цврстата форма на соединението со

терминот "приближно " значи дека има

формула A ги изразува барем следните
карактеристични највисоки врвови со

несигурност во мерењето на степените 2θ од ±
0.3 (изразено во степени 2θ).

прашкаста дифракција со X-зраци (CuKα
радијација, изразено во степени 2θ) на

има уште 14 патентни барања
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ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА
ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(51)

(51) основен / bazë

8A61K31/50

8C07D213/75

8C07D237/20

(11)

(13)

8A61K45/06

8A61K9/20

12292

T1

12264

T1

8A61P43/00

8A61K9/20

12292

T1

8C07D213/75

12264

T1

8A61K31/167

8A61K47/12

12293

T1

8E04C5/07

8E04C3/26

12272

T1

8A61K47/26

8A61K47/12

12293

T1

8C07C233/41

8C07D235/06

12274

T1

8C07F5/02

8A61K31/69

12294

T1

8A61K31/506

8C07D401/02

12275

T1

8A61K31/00

8A61K9/20

12290

T1

8A61K38/26

8A61K38/26

12278

T1

8C07C255/50

8C07D213/75

12264

T1

8F23G7/10

8F23G5/00

12279

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

12273

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

12282

T1

8C07K14/78

8C07K14/725

12280

T1

8A61K31/537

8C07D401/14

12282

T1

8A61P17/00

8A61K31/616

12283

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

12282

T1

8C08L1/26

8A61K31/616

12283

T1

8A61K45/06

8A61K31/616

12283

T1

8A61K31/498

8C07D403/04

12284

T1

8A61K47/38

8A61K31/616

12283

T1

8C07D405/14

8C07D403/04

12284

T1

8A61K9/70

8A61K31/616

12283

T1

8F15B20/00

8F16K17/30

12286

T1

8A61P15/00

8A61K31/616

12283

T1

8B01F7/00

8B01F7/00

12287

T1

8A61P31/20

8A61K31/616

12283

T1

8B01F7/02

8B01F7/00

12287

T1

8C08L5/00

8A61K31/616

12283

T1

8C05F11/02

8C05F11/02

12298

T1

8C08L5/04

8A61K31/616

12283

T1

8E04C1/00

8C04B18/22

12299

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

12260

T1

8E04D13/155

8C04B18/22

12299

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

12260

T1

8E04D13/16

8C04B18/22

12299

T1

8C07D409/14

8C07D403/04

12284

T1

8A61P35/00

8C07D291/06

12302

T1

8A61F2/26

8A61F2/26

12297

T1

8A61K48/00

8A61K48/00

12268

T1

8A61F5/41

8A61F2/26

12297

T1

8A61K31/536

8C07D401/14

12270

T1

8C07K16/30

8C07K16/26

12303

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

12270

T1

8A61P3/10

8C07D401/14

12270

T1

8D02G3/34

8D04D7/02

12306

T1

8A61K31/4155

8C07D405/14

12305

T1

8C01B11/02

8C09C3/06

12308

T1

8A61K31/4178

8C07D405/14

12305

T1

8C08K9/10

8C09C3/06

12308

T1

8C01B11/18

8C09C3/06

12308

T1

8C09C1/02

8C09C3/06

12308

T1

8C09C3/06

8C09C3/06

12308

T1

8A61L2/20

8A61L2/22

12309

T1

8A61K31/7088

8C07K14/52

12288

T1

8C07D471/04

8C07D471/04

12265

T1

8A61K9/08

8C07K14/52

12288

T1

8A61K47/12

8C07K14/52

12288

T1
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8A61P13/12

8C07K14/52

12288

T1

8A61K31/4155

8A61K31/437

12291

T1

8A61P17/02

8C07K14/52

12288

T1

8A61K31/4468

8A61K31/437

12291

T1

8A61P43/00

8C07K14/52

12288

T1

8A61K31/4985

8A61K31/437

12291

T1

8A61K31/437

8A61K31/437

12291

T1

8A61K9/14

8A61K47/12

12293

T1

8A61K31/675

8A61K31/437

12291

T1

8A61P25/00

8A61K38/47

12295

T1

8A61K39/395

8A61K31/437

12291

T1

8A61P25/28

8A61K38/47

12295

T1

8A61K45/06

8A61K31/437

12291

T1

8A61K31/7072

8A61K31/513

12296

T1

8A61K31/513

8A61K9/20

12292

T1

8A61P43/00

8A61K31/513

12296

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

12292

T1

8A61P3/00

8C07K16/28

12289

T1

8A61P31/18

8A61K9/20

12292

T1

8A61K31/444

8A61K9/20

12290

T1

8A61K9/16

8A61K47/12

12293

T1

8A61K31/185

8C07D213/75

12264

T1

8A61K31/513

8A61K31/513

12296

T1

8A61K31/444

8C07D213/75

12264

T1

8A61K9/48

8A61K9/20

12290

T1

8A61M5/20

8A61M5/20

12281

T1

8A61K31/44

8C07D213/75

12264

T1

8C25B15/08

8C25B15/08

12271

T1

8C07D295/192

8C07D213/75

12264

T1

8C07D235/06

8C07D235/06

12274

T1

8E04C3/26

8E04C3/26

12272

T1

8A61P27/02

8C07K16/22

12276

T1

8A61K31/437

8C07D401/02

12275

T1

8A61P5/00

8A61K31/454

12277

T1

8C07D471/04

8C07D401/02

12275

T1

8A61P3/10

8A61K38/26

12278

T1

8A61P27/06

8C07K16/22

12276

T1

8C07D519/00

8C07D401/14

12282

T1

8A61P35/00

8C07D401/14

12282

T1

8A61K47/36

8A61K31/616

12283

T1

8C07D401/04

8C07D401/14

12282

T1

8A61K9/00

8A61K31/616

12283

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

12282

T1

8A61P25/04

8A61K31/616

12283

T1

8C07D491/107

8C07D401/14

12282

T1

8C08L5/12

8A61K31/616

12283

T1

8A61K31/616

8A61K31/616

12283

T1

8A61P35/00

8C07D403/04

12284

T1

8A61P31/16

8A61K31/616

12283

T1

8C07D403/14

8C07D403/04

12284

T1

8C07D487/08

8C07D403/04

12284

T1

8C05C3/00

8C05F11/02

12298

T1

8C07D277/82

8A61K31/428

12285

T1

8C04B18/06

8C04B18/22

12299

T1

8F15B13/02

8F16K17/30

12286

T1

8E04D11/00

8C04B18/22

12299

T1

8F15B13/08

8F16K17/30

12286

T1

8C07D291/06

8C07D291/06

12302

T1

8A61M5/142

8A61F2/26

12297

T1

8C07H21/04

8A61K48/00

12268

T1

8C07K14/21

8A61K39/00

12300

T1

8A61F13/532

8A61F13/15

12269

T1

8A61P35/02

8C07K16/26

12303

T1

8A61F13/533

8A61F13/15

12269

T1

8C07D417/14

8C07D401/14

12270

T1

8C07D401/10

8C07D401/14

12270

T1

8A61P35/00

8C07D405/14

12305

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

12270

T1

8A61P43/00

8C07D405/14

12305

T1

8A61K31/497

8C07D471/04

12265

T1

8A61K38/16

8A61K38/16

12266

T1

8A61K48/00

8A61K38/16

12266

T1

8C07K14/315

8A61K38/16

12266

T1

8A61P35/00

8A61K38/16

12266

T1

8A61K31/7115

8C07K14/52

12288

T1

8A61K31/454

8A61K31/437

12291

T1

8A61K39/00

8C07K14/52

12288

T1

8A61K9/00

8A61K47/12

12293

T1

8A61P9/00

8C07K14/52

12288

T1

8A61K9/19

8A61K38/47

12295

T1

8A61K31/00

8A61K31/437

12291

T1

8A61P35/00

8A61K31/513

12296

T1
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8A61K9/16

8A61K9/20

12290

T1

8C07D413/14

8C07D401/14

12282

T1

8A61K9/28

8A61K9/20

12290

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

12282

T1

8A61M5/32

8A61M5/20

12281

T1

8A61K47/40

8A61K31/616

12283

T1

8C07D487/04

8C07D235/06

12274

T1

8A61K9/16

8A61K31/616

12283

T1

8C07D401/02

8C07D401/02

12275

T1

8A61P29/00

8A61K31/616

12283

T1

8C07K16/28

8C07K16/22

12276

T1

8C07D403/04

8C07D403/04

12284

T1

8G01N33/74

8A61K31/454

12277

T1

8C05G3/00

8C05F11/02

12298

T1

8C08B37/16

8A61K31/616

12283

T1

8C04B111/00

8C04B18/22

12299

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

12260

T1

8C04B111/28

8C04B18/22

12299

T1

8A61K31/428

8A61K31/428

12285

T1

8E04D13/04

8C04B18/22

12299

T1

8A61K9/14

8B01F7/00

12287

T1

8C07K16/12

8A61K39/00

12300

T1

8B01F7/04

8B01F7/00

12287

T1

8A61P35/00

8C07K16/26

12303

T1

8E04B2/86

8C04B18/22

12299

T1

8A61F13/15

8A61F13/15

12269

T1

8E04D11/02

8C04B18/22

12299

T1

8C07D403/10

8C07D401/14

12270

T1

8A61K39/00

8A61K39/00

12300

T1

8C07D413/04

8C07D405/14

12305

T1

8C07K16/26

8C07K16/26

12303

T1

8B65D30/08

8B65D30/08

12307

T1

8A61K31/455

8C07D401/14

12270

T1

8B65D33/10

8B65D30/08

12307

T1

8A61K31/4709

8C07D401/14

12270

T1

8C01F11/02

8C09C3/06

12308

T1

8A61K31/497

8C07D401/14

12270

T1

8A61P31/04

8A61K31/69

12294

T1

8A61K31/506

8C07D401/14

12270

T1

8A61K38/46

8A61K38/47

12295

T1

8A61K31/426

8C07D405/14

12305

T1

8A61K31/555

8A61K31/513

12296

T1

8A61P9/00

8C07D405/14

12305

T1

8A61K33/24

8A61K31/513

12296

T1

8D04D7/02

8D04D7/02

12306

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

12289

T1

8C01F11/18

8C09C3/06

12308

T1

8A61P3/10

8C07K16/28

12289

T1

8C08J3/20

8C09C3/06

12308

T1

8A61P25/00

8A61K31/05

12263

T1

8A61L2/22

8A61L2/22

12309

T1

8C07D207/273

8C07D235/06

12274

T1

8A61P37/04

8A61K38/16

12266

T1

8A61P35/00

8C07D401/02

12275

T1

8A61K48/00

8C07K14/52

12288

T1

8F23G5/00

8F23G5/00

12279

T1

8A61P9/10

8C07K14/52

12288

T1

8C07K14/725

8C07K14/725

12280

T1

8A61K31/506

8A61K9/20

12292

T1

8C07D405/14

8C07D401/14

12282

T1

8A61K31/282

8A61K31/513

12296

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

12261

T1

8A61K45/00

8A61K31/513

12296

T1

8C04B18/14

8C04B18/22

12299

T1

8A61K9/20

8A61K9/20

12290

T1

8C04B18/22

8C04B18/22

12299

T1

8A61P35/00

8C07D213/75

12264

T1

8C04B28/08

8C04B18/22

12299

T1

8C07C237/20

8C07D213/75

12264

T1

8E04C1/41

8C04B18/22

12299

T1

8A61M5/28

8A61M5/20

12281

T1

8A61K31/553

8C07D291/06

12302

T1

8C25B1/04

8C25B15/08

12271

T1

8C07H21/02

8A61K48/00

12268

T1

8E04C5/08

8E04C3/26

12272

T1

8A61K31/4725

8C07D401/14

12270

T1

8C07K16/22

8C07K16/22

12276

T1

8A61K31/5377

8C07D401/14

12270

T1

8A61P37/00

8C07D401/14

12282

T1

8A61P29/00

8C07D401/14

12270

T1

8A61P9/00

8C07D401/14

12282

T1

8A61P9/00

8C07D401/14

12270

T1
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8C07D405/04

8C07D405/14

12305

T1

8A61P35/00

8A61K31/428

12285

T1

8B65D33/02

8B65D30/08

12307

T1

8F16K17/30

8F16K17/30

12286

T1

8B05D1/30

8C09C3/06

12308

T1

8B01F3/00

8B01F7/00

12287

T1

8A61P35/00

8C07D471/04

12265

T1

8C12N15/86

8C12N15/86

12267

T1

8A61P11/00

8C07K14/52

12288

T1

8C05F11/08

8C05F11/02

12298

T1

8A61P9/12

8C07K14/52

12288

T1

8C07K16/40

8C07K16/26

12303

T1

8C07K14/52

8C07K14/52

12288

T1

8A61F13/53

8A61F13/15

12269

T1

8A61K31/416

8A61K31/437

12291

T1

8A61K31/496

8C07D401/14

12270

T1

8A61K31/519

8A61K31/437

12291

T1

8C07D401/12

8C07D401/14

12270

T1

8A61K45/06

8A61K47/12

12293

T1

8C07D401/14

8C07D401/14

12270

T1

8A61K47/12

8A61K47/12

12293

T1

8C07D403/14

8C07D401/14

12270

T1

8A61K38/47

8A61K38/47

12295

T1

8C07D471/04

8C07D401/14

12270

T1

8A61P25/28

8C07K16/28

12289

T1

8C07D405/14

8C07D405/14

12305

T1

8A61K31/05

8A61K31/05

12263

T1

8C07D417/14

8C07D405/14

12305

T1

8C07D213/75

8C07D213/75

12264

T1

8B05C3/00

8C09C3/06

12308

T1

8C07D401/04

8C07D213/75

12264

T1

8C08K9/02

8C09C3/06

12308

T1

8A61M5/24

8A61M5/20

12281

T1

8A61K31/4738

8C07D471/04

12265

T1

8A61M5/31

8A61M5/20

12281

T1

8A61K47/02

8C07K14/52

12288

T1

8C07K16/46

8C07K16/22

12276

T1

8A61K9/24

8A61K9/20

12292

T1

8A61K31/454

8A61K31/454

12277

T1

8A61K31/00

8A61K47/12

12293

T1

8A61P3/04

8A61K38/26

12278

T1

8A61K31/40

8A61K47/12

12293

T1

8A61P19/00

8C07D401/14

12282

T1

8A61K31/573

8A61K47/12

12293

T1

8C07D471/20

8C07D401/14

12282

T1

8A61K31/69

8A61K31/69

12294

T1

8C07D413/14

8C07D403/04

12284

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

12289

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË
DREJTËS SË PATENTAVE
(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të
patentave (KNP)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i
dokumentit
(73)

(51)

(11)

(13)

4D Pharma Research Limited

A 61K 38/16

MK/P/2022/0109

T1

4D Pharma Research Limited

A 61K 48/00

MK/P/2022/0109

T1

4D Pharma Research Limited

C 07K 14/315

MK/P/2022/0109

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 37/04

MK/P/2022/0109

T1

4D Pharma Research Limited

A 61P 35/00

MK/P/2022/0109

T1

AbbVie Stemcentrx LLC

A 61P 35/02

MK/P/2021/0225

T1

AbbVie Stemcentrx LLC

A 61P 35/00

MK/P/2021/0225

T1

AbbVie Stemcentrx LLC

C 07K 16/30

MK/P/2021/0225

T1

AbbVie Stemcentrx LLC

C 07K 16/40

MK/P/2021/0225

T1

AbbVie Stemcentrx LLC

C 07K 16/26

MK/P/2021/0225

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/4468

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/437

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/416

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/4155

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/00

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/454

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/4985

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/519

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 31/675

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 45/06

MK/P/2021/0844

T1

Acerta Pharma B.V.

A 61K 39/395

MK/P/2021/0844

T1

Anacor Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 31/04

MK/P/2021/0847

T1

Anacor Pharmaceuticals, Inc.

C 07F 5/02

MK/P/2021/0847

T1

Anacor Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/69

MK/P/2021/0847

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61K 31/498

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 413/14

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 487/08

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

A 61P 35/00

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 403/04

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 403/14

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 405/14

MK/P/2021/0841

T1

Astex Therapeutics Limited

C 07D 409/14

MK/P/2021/0841

T1
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AstraZeneca AB

A 61P 35/00

MK/P/2022/0104

T1

AstraZeneca AB

C 07D 471/04

MK/P/2022/0104

T1

AstraZeneca AB

A 61K 31/4738

MK/P/2022/0104

T1

AstraZeneca AB

A 61K 31/497

MK/P/2022/0104

T1

Astrazeneca AB

C 07D 471/04

MK/P/2021/0859

T1

Astrazeneca AB

A 61P 35/00

MK/P/2021/0859

T1

Astrazeneca AB

A 61K 31/506

MK/P/2021/0859

T1

Astrazeneca AB

A 61K 31/437

MK/P/2021/0859

T1

Astrazeneca AB

C 07D 401/02

MK/P/2021/0859

T1

Bavarian Nordic A/S

C 12N 15/86

MK/P/2021/0827

T1

Bayer Pharma Aktiengesellschaft

C 07D 471/04

MK/P/2021/0860

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

A 61K 31/428

MK/P/2022/0119

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

C 07D 277/82

MK/P/2022/0119

T1

Biohaven Therapeutics Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0119

T1

Biosenta Inc.

C 08K 9/10

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 08K 9/02

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 08J 3/20

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

B 05C 3/00

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

B 05D 1/30

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 09C 1/02

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 09C 3/06

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 01B 11/18

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 01B 11/02

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 01F 11/18

MK/P/2021/0271

T1

Biosenta Inc.

C 01F 11/02

MK/P/2021/0271

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 487/04

MK/P/2022/0106

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 235/06

MK/P/2022/0106

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 207/273

MK/P/2022/0106

T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07C 233/41

MK/P/2022/0106

T1

Buffo, Salvatore

F 15B 20/00

MK/P/2022/0120

T1

Buffo, Salvatore

F 15B 13/08

MK/P/2022/0120

T1

Buffo, Salvatore

F 15B 13/02

MK/P/2022/0120

T1

Buffo, Salvatore

F 16K 17/30

MK/P/2022/0120

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/00

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/167

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/40

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 31/573

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 9/16

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 47/12

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 47/26

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 9/00

MK/P/2021/0846

T1
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Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 9/14

MK/P/2021/0846

T1

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

A 61K 45/06

MK/P/2021/0846

T1

Dispersol Technologies, LLC

A 61K 9/14

MK/P/2021/0839

T1

Dispersol Technologies, LLC

B 01F 3/00

MK/P/2021/0839

T1

Dispersol Technologies, LLC

B 01F 7/04

MK/P/2021/0839

T1

Dispersol Technologies, LLC

B 01F 7/02

MK/P/2021/0839

T1

Dispersol Technologies, LLC

B 01F 7/00

MK/P/2021/0839

T1

FSC Technologies, LLC

E 04C 3/26

MK/P/2022/0105

T1

FSC Technologies, LLC

E 04C 5/07

MK/P/2022/0105

T1

FSC Technologies, LLC

E 04C 5/08

MK/P/2022/0105

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2021/0200

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2021/0200

T1

Five Prime Therapeutics, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2021/0200

T1

Geistlich Pharma AG

A 61P 35/00

MK/P/2022/0121

T1

Geistlich Pharma AG

A 61K 31/553

MK/P/2022/0121

T1

Geistlich Pharma AG

C 07D 291/06

MK/P/2022/0121

T1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

C 07K 14/21

MK/P/2021/0855

T1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

A 61K 39/00

MK/P/2021/0855

T1

GlaxoSmithKline Biologicals SA

C 07K 16/12

MK/P/2021/0855

T1

HYSTAR AS

C 25B 15/08

MK/P/2021/0819

T1

HYSTAR AS

C 25B 1/04

MK/P/2021/0819

T1

INATHERYS

C 07K 16/28

MK/P/2021/0195

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 14/725

MK/P/2021/0856

T1

Immatics Biotechnologies GmbH

C 07K 14/78

MK/P/2021/0856

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

A 61K 31/506

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 519/00

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

A 61P 19/00

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

A 61P 37/00

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

A 61P 9/00

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 401/04

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 401/12

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 401/14

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 405/14

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 413/14

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 471/04

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 471/20

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

C 07D 491/107

MK/P/2022/0118

T1

Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd.

A 61K 31/537

MK/P/2022/0118

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/455

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 471/04

MK/P/2022/0111

T1
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Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/4725

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/496

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/497

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/506

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/536

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/5377

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61P 29/00

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61P 3/10

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61P 35/00

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61P 9/00

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 401/10

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 401/12

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 401/14

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 403/10

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 403/14

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 413/14

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

C 07D 417/14

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/4709

MK/P/2022/0111

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/00

MK/P/2022/0124

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 31/444

MK/P/2022/0124

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 9/16

MK/P/2022/0124

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 9/20

MK/P/2022/0124

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 9/28

MK/P/2022/0124

T1

Kalvista Pharmaceuticals Limited

A 61K 9/48

MK/P/2022/0124

T1

LUMOS PHARMA Inc.

A 61K 31/454

MK/P/2022/0113

T1

LUMOS PHARMA Inc.

G 01N 33/74

MK/P/2022/0113

T1

LUMOS PHARMA Inc.

A 61P 5/00

MK/P/2022/0113

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61K 31/185

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61K 31/44

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61K 31/444

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61K 31/50

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

A 61P 35/00

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07C 237/20

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07C 255/50

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 401/04

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 295/192

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 213/75

MK/P/2022/0103

T1

MEDIBIOFARMA, S.L.

C 07D 237/20

MK/P/2022/0103

T1

MedicalTree Patent Ltd.

A 61F 5/41

MK/P/2021/0850

T1

MedicalTree Patent Ltd.

A 61F 2/26

MK/P/2021/0850

T1

MedicalTree Patent Ltd.

A 61M 5/142

MK/P/2021/0850

T1
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Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61P 31/18

MK/P/2021/0845

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61P 43/00

MK/P/2021/0845

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 9/24

MK/P/2021/0845

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 9/20

MK/P/2021/0845

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 45/06

MK/P/2021/0845

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/513

MK/P/2021/0845

T1

Merck Sharp & Dohme Corp.

A 61K 31/506

MK/P/2021/0845

T1

ModernaTX, Inc.

C 07H 21/02

MK/P/2022/0112

T1

ModernaTX, Inc.

C 07H 21/04

MK/P/2022/0112

T1

ModernaTX, Inc.

A 61K 48/00

MK/P/2022/0112

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 13/12

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 17/02

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 43/00

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 9/10

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 9/12

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

C 07K 14/52

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 47/02

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 39/00

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 31/7115

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 31/7088

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61P 11/00

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 9/08

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 47/12

MK/P/2021/0837

T1

Modernatx, Inc.

A 61K 48/00

MK/P/2021/0837

T1

New Injection Systems Ltd

A 61M 5/20

MK/P/2021/0843

T1

New Injection Systems Ltd

A 61M 5/24

MK/P/2021/0843

T1

New Injection Systems Ltd

A 61M 5/28

MK/P/2021/0843

T1

New Injection Systems Ltd

A 61M 5/31

MK/P/2021/0843

T1

New Injection Systems Ltd

A 61M 5/32

MK/P/2021/0843

T1

Novihum Technologies GmbH

C 05C 3/00

MK/P/2021/0851

T1

Novihum Technologies GmbH

C 05F 11/02

MK/P/2021/0851

T1

Novihum Technologies GmbH

C 05F 11/08

MK/P/2021/0851

T1

Novihum Technologies GmbH

C 05G 3/00

MK/P/2021/0851

T1

Papier-Mettler KG

B 65D 33/02

MK/P/2022/0114

T1

Papier-Mettler KG

B 65D 30/08

MK/P/2022/0114

T1

Papier-Mettler KG

B 65D 33/10

MK/P/2022/0114

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 47/40

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 9/00

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 9/16

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 9/70

MK/P/2021/0842

T1
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Poli MD S.r.l.

A 61P 15/00

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61P 17/00

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61P 25/04

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61P 29/00

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61P 31/16

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61P 31/20

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

C 08B 37/16

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

C 08L 1/26

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

C 08L 5/00

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

C 08L 5/04

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

C 08L 5/12

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 47/38

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 47/36

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 31/616

MK/P/2021/0842

T1

Poli MD S.r.l.

A 61K 45/06

MK/P/2021/0842

T1

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

A 61K 38/26

MK/P/2022/0117

T1

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

A 61P 3/10

MK/P/2022/0117

T1

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

A 61P 3/04

MK/P/2022/0117

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 39/395

MK/P/2022/0122

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 25/28

MK/P/2022/0122

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 3/00

MK/P/2022/0122

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 3/10

MK/P/2022/0122

T1

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

C 07K 16/28

MK/P/2022/0122

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 35/00

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/426

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/4178

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/4155

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 43/00

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 417/14

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 413/04

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 405/14

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

C 07D 405/04

MK/P/2021/0277

T1

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 9/00

MK/P/2021/0277

T1

Roche Glycart AG

A 61P 27/06

MK/P/2021/0858

T1

Roche Glycart AG

C 07K 16/22

MK/P/2021/0858

T1

Roche Glycart AG

C 07K 16/28

MK/P/2021/0858

T1

Roche Glycart AG

A 61P 27/02

MK/P/2021/0858

T1

Roche Glycart AG

C 07K 16/46

MK/P/2021/0858

T1

SOL S.p.A.

A 61L 2/22

MK/P/2021/0279

T1

SOL S.p.A.

A 61L 2/20

MK/P/2021/0279

T1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 9/19

MK/P/2021/0848

T1
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Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2021/0848

T1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61P 25/28

MK/P/2021/0848

T1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 38/46

MK/P/2021/0848

T1

Shire Human Genetic Therapies, Inc.

A 61K 38/47

MK/P/2021/0848

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 35/00

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 45/00

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 33/24

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/7072

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/555

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61P 43/00

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/282

MK/P/2021/0849

T1

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

A 61K 31/513

MK/P/2021/0849

T1

Texol S.R.L.

A 61F 13/532

MK/P/2021/0825

T1

Texol S.R.L.

A 61F 13/53

MK/P/2021/0825

T1

Texol S.R.L.

A 61F 13/15

MK/P/2021/0825

T1

Texol S.R.L.

A 61F 13/533

MK/P/2021/0825

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04D 13/16

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04D 13/155

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04D 13/04

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04D 11/02

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04D 11/00

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04C 1/41

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04C 1/00

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

E 04B 2/86

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

C 04B 28/08

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

C 04B 18/22

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

C 04B 18/14

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

C 04B 18/06

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

C 04B 111/00

MK/P/2021/0852

T1

The Shredded Tire, Inc.

C 04B 111/28

MK/P/2021/0852

T1

Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

D 04D 7/02

MK/P/2022/0102

T1

Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

D 02G 3/34

MK/P/2022/0102

T1

Zdroje Zeme A.S.

F 23G 5/00

MK/P/2021/0857

T1

Zdroje Zeme A.S.

F 23G 7/10

MK/P/2021/0857

T1

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

A 61K 31/05

MK/P/2022/0101

T1

Zynerba Pharmaceuticals, Inc.

A 61P 25/00

MK/P/2022/0101

T1
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të
dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe
përkthimi
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht
kombinimi i ngjyrave
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска)
и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve
dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM 2018/20

кл. 9 научни, наутички, геодетски,

(220) 09/01/2018

(442) 31/03/2022
(731) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja
Stanojevica 14, 11000, Belgrade, RS

фотографски, кинематографски и оптички

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и

(540)

обучување, апарати и инструменти за
спроведување, вкпучување и исклучување,

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

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;

(531) 08.07.08
(551) индивидуална

автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

(510, 511)

регистарски каси, машини за сметање,

кл. 29 прехранбени производи за ужина
(грицки/закуска) на база на компир

опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 30 прехранбени производи за ужина
(грицки/закуска) на база на брашно
(210) TM 2020/829

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки

(220) 14/09/2020

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за промет и услуги
АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје

материјали за шиење
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и разубавување

ул. 1551, број 5Б, Визбегово, Скопје, MK

на луѓе или животни; земјоделски,
градинарски и шумски услуги

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ
Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17,
1000, Скопје

(210) TM 2020/1102

(540)

(220) 17/11/2020

(442) 31/03/2022
(731) Здружение за снежни спортови
МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА

(551) индивидуална
(510, 511)

ИНСТРУКТОРИ ЗА СНЕЖНИ СПОРТОВИ
- МАИСС СКОПЈЕ ул. Васил Ѓоргов бр.

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски

33А-58, 1000, Скопје, MK

супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,

АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14,

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
1000, Скопје
(540)

материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди
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кл. 30 кафе, шеќер, сенф, оцет, тесто за
торта; сол, зачини, ароми и аромати; ориз;
нишесте; екстракт од билки; подготвени
пијалоци за кафе; прехранбени производи
од житни култури; производи направени од
житни култури
кл. 35 услуги што ги обезбедува
давателот на франшиза, особено помош
во управувањето или администрирањето

(591) сина, црвена, бела
(531) 01.15.17;06.01.04;27.05.10

на кафулиња; помош во презентирање на
нови производи во рамките на договор за

(551) индивидуална
(510, 511)

франшиза на кафулиња; консултантски
услуги за комерцијално управување во

кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

врска со управувањето со франшизи на
кафулиња; деловни совети и консултации

спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги

во врска со создавање и управување со

за заштита на имот и лица, лични и
социјални услови што ги обезбедуваат

франшиза на кафулиња; деловни
консултантски услуги во врска со

трети лица за задоволување на потребите
на поединците
(210) TM 2021/110

франшизи на кафулиња; обезбедување
помош во управувањето со активностите
предмет на франшиза поврзани со
кафулиња; помош во управувањето со

(220) 10/02/2021

(442) 31/03/2022
(731) COFFEE HOUSE "FRANKLIN" LTD
Blagoevgrad BG-2700, No. 38 "Vasil

бизнисот во рамките на договорот за
франшиза поврзани со кафулиња;
обезбедување деловни совети поврзани

Levski" str., fl. 5, BG

со франшизинг на кафулиња; деловен
консалтинг за франшиза на кафулиња;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

услуги за франшизинг во врска со
кафулиња кои обезбедуваат маркетинг

Скопје
(540)

поддршка; администрација на деловни
случаи за франшиза на кафулиња; помош
при формирање на франшизни
претпријатија [деловни] и особено
кафулиња; деловна помош поврзана со
создавање франшиза за кафе; кетеринг
советодавни услуги за франшиза; помош
во управувањето со франшизни
претпријатија [деловни] и особено
кафулиња; обезбедување деловни

(591) црна, бела, златно-кафена

информации поврзани со франшизирање
на кафулиња; управување со

(531) 01.01.03;26.01.18;27.05.24
(551) индивидуална

консултантски услуги поврзани со
франшиза на кафулиња; совети за

(510, 511)
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управување со деловно работење во

квасец; прашок за печиво; преливи за

врска со франшиза на кафулиња; деловни

салата; мајонез; оцет; кечап и сосови

консултантски услуги во врска со
франшиза на кафулињата; поддршка во

(мирудии); замрзнато тесто; замрзнати
парати (parathas); сладоледи; замрзнати

областа на управување со комерцијална
франшиза на кафулиња; помош во

овошни десерти; ладни десерти; леб;
тесто за печиво; меласа; сол; сенф;

трговско управување во врска со
франшиза на кафулиња; рекламни услуги

брашно направено од житарки; зачини;
пијалоци за храна (базирани на зрна и

за компании за франшизинг на кафулиња;

билки); сосови од месо (gravies); чај од

поддршка за управување со деловно
работење во областа на франшиза на

билки; мед

кафулиња; деловен консалтинг во врска со
франшизинг на ресторани и кафулиња

(210) TM 2021/1033

кл. 43 кафе услуги; самопослужување
(кафетерии за самопослужување); услуги

(300) 018461025 26/04/2021 EM
(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant

за обезбедување храна и пијалоци; снек-

Governance Services (Cayman) Limited,

бар услуги; снек-барови; подготовка и
обезбедување храна и пијалоци за

94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box
1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY

непосредна потрошувачка; служење храна
и пијалаци во бистро; бистро услуги; џус-

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

барови; храна и пијалоци за носење;
кетеринг за храна и пијалоци

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

(220) 07/10/2021
(442) 31/03/2022

(540)
(210) TM 2021/821

(220) 28/07/2021

(442) 31/03/2022
(731) International Foodstuffs Co LLC P.O.
Box No. 4115, Sharjah, AE
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; консултации за
раководење со персонал; сметковдство;
помош во водењето бизнис; барање
(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00;29.01.08
(551) индивидуална

спонзорства; малопродажни или
големопродажни услуги за фармацевтски,

(510, 511)
кл. 30 тестенини, макарони; нудли;

ветеринарни и санитарни препарати и
медицински залихи; маркетинг;

инстант нудли; шпагети; вермичели;
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обезбедување на онлајн пазар за купувачи
и продавачи на стоки и услуги;
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци
(210) TM 2021/1034

(591) црна, зелена
(531) 05.03.13;05.03.20;27.05.17

(220) 07/10/2021

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/03/2022
(300) 018461034 26/04/2021 EM
(731) BeiGene, Ltd. c/o Mourant

кл. 30 чај
кл. 35 услуги при продажба на мало и

Governance Services (Cayman) Limited,
94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box

големо со чај

1348, Grand Cayman, KY1-1108, KY

(210) TM 2021/1081

(740) Друштво за застапување од областа

(220) 21/10/2021

(442) 31/03/2022
(731) Baxalta Incorporated (a Delaware

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

corporation) 1200 Lakeside Drive,
Bannockburn, IL 60015, US

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ADYNOVI

(531) 01.01.02;01.01.09;24.15.07

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман

кл. 35 рекламирање; консултации за
раководење со персонал; сметковдство;

на крвни нарушувања

помош во водењето бизнис; барање
спонзорства; малопродажни или

(210) TM 2021/1122

големопродажни услуги за фармацевтски,

(220) 29/10/2021

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за промет и услуги АДЕ

ветеринарни и санитарни препарати и
медицински залихи; маркетинг;

КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ул. Стојна
Стевкова бр. 149, 1000, Скопје, MK

обезбедување на онлајн пазар за купувачи
и продавачи на стоки и услуги;

(740) Лидија Ристовски, адвокат бул. Гоце
Делчев бр.7 ДТЦ Мавровка ламела Ц4/8,

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци

1000, Скопје
(540)

(210) TM 2021/1054

(220) 14/10/2021

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за проиаводство,
трговија и услуги ИНФИНИТИ ЛТД

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

ФЕШН ЕНД ТОИС ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Скопје ул. МАКЕДОНИЈА бр. 21,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 29 крем-путер; овошни желеа

(540)

кл. 30 бисквити; бонбони; вафли; земички;
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колач; карамели [бонбони]; чоколадо;

(531) 08.05.01;26.01.22;27.05.24

фондани [слаткарски производи]; чајни

(551) индивидуална

колачиња; слатки; пралини; крекери;
чоколаден мус; плочки од житарки

(510, 511)
кл. 29 подготвени проиаводи од месо

кл. 32 безалкохолни пијалаци;
безалкохолни овошни пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со месни преработки

(210) TM 2021/1126

(210) TM 2021/1215

(220) 29/10/2021

(220) 23/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) Производство на тестенини
ДУШУГУПЧАНИ 2 Бошко Доневски

(442) 31/03/2022
(731) The Procter & Gamble Company One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio

Скопје ул. Јужен Булевар бр. 7, 1000,
Скопје, MK

45202, US

(540)

Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(740) Адвокатско друштво Поповски и

(540)

ALWAYS INFINITY
FLEXPROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи; гакички
за менструација; менструални влошки;
зелена, црна

хигиенска долна облека, хигиенски
влошки; санитарни влошки; хигиенски

(531) 02.03.23;05.13.07;25.01.15
(551) индивидуална

гакички; хигиенски дневни влошки;
тампони; хигиенски тампони; менструална

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто, тестенини

долна облека за еднократна употреба;

(210) TM 2021/1179

инконтиненција

(591) жолта, портокалова, црвана, бела,

пелени за инконтиненција; влошки за
инконтиненација, гакички, абсорбентни, за

(220) 12/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ Борис
ДООЕЛ Куманово ул. „Ѓорче Петров“

(210) TM 2021/1216

(220) 23/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за производство, промет

бр. 4, Куманово, MK

и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ
Градско

(540)

ул. Автопат бр. бб, Градско, MK
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул.Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)
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нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на комјутерски
хардвер и софтвер
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување
(210) TM 2021/1226

(220) 24/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) Tensar International Corporation

(591) сина, темно сина, бела
(531) 25.01.19

2500 Northwinds Parkway, Suite 500
Alpharetta Georgia 30009, US

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 29 млеко, производи од млеко, сирење
(со потекло од подрачјето на Галичник)
кл. 30 рекламирање, водење на

(540)

INTERAX

работење, продажба на големо и мало на
млеко, производи од млеко, сирење (со

(531) 27.05.17
(551) индивидуална

потекло од подрачјето на Галичник)

(510, 511)
(210) TM 2021/1224

кл. 19 материјали за пластичен лим за
градба; мрежа за зајакнување на почвата

(220) 24/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) Трговско друштво за

и мрежа за стабилизација на почвата
изработена од пластика

производство, трговија и услиги
ВЕБСПОТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул.
Лермонтова бр. 3/6, 1000, Скопје, MK

(210) TM 2021/1232

(220) 24/11/2021

(540)

(442) 31/03/2022
(731) Bitcoinforme S.L. Calle Germán
Bernacer, 65 03203 Elche (ALICANTE), ES
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(591) црна, портокалова, розова
(531) 27.05.04
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

(591) сина
(531) 26.01.17;27.05.01

монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер кој може да се

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и

преземе и да се користи како електронски

истражување и планирањето поврзано со
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паричник; Е-паричници кои може да се

пушачи за електронски цигари; делови и

преземат

опрема за горенаведените производи кои

(210) TM 2021/1233

се вклучени во класата 34; апарати за
гаснење на загреани цигари и пури како и

(220) 24/11/2021

(442) 31/03/2022
(300) 36610 27/10/2021 AD
(731) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3,Neuchâtel, 2000, CH

загреани стапчиња од тутун; табакери за
полнење на електронски цигари

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(442) 31/03/2022
(731) Bitcoinforme S.L. Calle Germán
Bernacer, 65 03203 Elche (ALICANTE), ES

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(210) TM 2021/1234

(220) 24/11/2021

КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

ABORA PEARL
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски

B2M Token

цигари и електронски уреди за пушење;

(551) индивидуална

тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,

(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер во врска со

цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,

ракување на финансиски трансакции;
софтвер за управување со поени за бонус

кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински

и парични награди со користенње на
blockchain технологија; компјутерски

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

софтвер за blockchain меѓутрансфери;

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

компјутерски софтвер за blockchain
решенија; софтвер за е-трговија и е-

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за

плаќање; компјутерски софтвер за
blockchain технологија кој може да се

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
производи од тутун за загревање,

преземе; компјутерски софтвер за
управување со трансакции на

електронски уреди и нивни делови за

криптовалути со користење на blockchain

загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат

технологија кој може да се преземе;
компјутерски софтвер за развој, правење и

никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;

управување со blockchain апликации;
компјутерски софтвер за електронско

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

тргување со виртуелни валути;
електронска финансиска софтверска

како замена за традиционапни цигари;

платформа која овозможува хостинг

електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

плаќања и трансакции за задолжување во
интегрирана мобилно-телефонска и

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

интернет базирана средина; софтвер за
тргување со хартии од вредност и
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средства; софтвер за дневно тргување;

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

криптографски клучеви за примање и

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

трошење криптовалути кои може да се
преземат; софтвер за организирање на

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

онлајн трансакции; софтвер за е-плаќање;
сигурносни токени (уреди за кодирање)
(210) TM 2021/1238

GLIVON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(220) 26/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

(210) TM 2021/1241

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје

експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб,
Тетово, MK

(540)

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

ETOL Fort
(551) индивидуална

бр. 75, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(540)

(210) TM 2021/1239

(220) 26/11/2021

WIA
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 26/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

проиаводи од жита, леб, тесто за слатки
слатки, сладолед, мед, меласа; квасец,

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје

/како мирудии/; мирудии, мраз

(540)

(210) TM 2021/1242

LORCLAST

(220) 26/11/2021

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ

кл. 5 фармацевтски препарати

експорт-импорт Тетово ул. Илирија бб,
Тетово, MK

(210) TM 2021/1240

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

(220) 26/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(540)
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производи од тутун за загревање,
електронски уреди и нивни делови за
загревање на цигари или тутун со цел за
ослободување на аеросоли кои содржат
никотин за инхалација; раствори од течен
никотин за електронски цигари;
(591) сина, бела
(531) 26.01.18;27.05.23

електронски уреди за пушење;
електронски цигари; електронски цигари

(551) индивидуална
(510, 511)

како замена за традиционални цигари;
електронски уреди за инхалација со
аеросоли кои содржат никотин; орални

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
проиаводи од жита, леб, тесто за слатки

вапоризатори за пушачи, производи од
тутун и замени за тутун; артикли за

слатки, сладолед, мед, меласа;квасец,
прашок за печење, сол, сенф;оцет, сосови

пушачи за електронски цигари; делови и
опрема за горенаведените производи кои

/како мирудии/;мирудии, мраз

се вклучени во класата 34; апарати за

(210) TM 2021/1246

гаснење на загреани цигари и пури како и
загреани стапчиња од тутун; табакери за

(220) 29/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) Philip Morris Products S.A. Quai

полнење на електронски цигари

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(210) TM 2021/1248

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

(442) 31/03/2022
(731) Македонско Библиско Здружение

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

(220) 29/11/2021

Скопје бул. Партизански Одреди бр. 12,
1000, Скопје, MK

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14,

LAGUNA WAVE

1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 жичен вапоризатор за електронски
цигари и електронски уреди за пушење;
тутун, сиров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,
тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за
тутун (кои не се користат во медицински
цели); артикли за пушачи, вклучувајќи

(531) 03.07.11;20.07.02
(551) индивидуална

хартија за цигари и туби, филтери за
цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука, забава,

и пепелници за пушачи, лулиња, џебни
машинки за мотање на цигари, запалки за

спортски и културни активности

пушачи; кибрити; стапчиња од тутун,
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кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги

(540)

за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите

(591) црна, жолта
(531) 26.11.06;27.05.24

на поединците
(210) TM 2021/1249

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 30/11/2021

(442) 31/03/2022
(731) Друштво за проиаводство,

кл. 41 обезбедување спортска опрема,
обука (тренирање), одржување часови по
фитнес, услуги на личен тренер (финес)

трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ
ДООЕЛ Скопје
ул. 8-ма ударна бригада бр. 20 А, 1000,
Скопје, MK
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE
TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)

(210)

5

MK/T/2020/0829

30

MK/T/2018/0020

35

MK/T/2021/1054

5

MK/T/2021/1081

30

MK/T/2021/0110

35

MK/T/2021/1179

5

MK/T/2021/1215

30

MK/T/2021/0821

35

MK/T/2021/1224

5

MK/T/2021/1238

30

MK/T/2021/1054

36

MK/T/2021/1224

5

MK/T/2021/1239

30

MK/T/2021/1122

41

MK/T/2020/1102

5

MK/T/2021/1240

30

MK/T/2021/1126

41

MK/T/2021/1224

9

MK/T/2020/0829

30

MK/T/2021/1216

41

MK/T/2021/1248

9

MK/T/2021/1232

30

MK/T/2021/1241

41

MK/T/2021/1249

9

MK/T/2021/1234

30

MK/T/2021/1242

42

MK/T/2021/1224

10

MK/T/2020/0829

32

MK/T/2021/1122

43

MK/T/2021/0110

19

MK/T/2021/1226

34

MK/T/2021/1233

43

MK/T/2021/1224

29

MK/T/2018/0020

34

MK/T/2021/1246

44

MK/T/2020/0829

29

MK/T/2021/1122

35

MK/T/2021/0110

45

MK/T/2020/1102

29

MK/T/2021/1179

35

MK/T/2021/1033

45

MK/T/2021/1248

29

MK/T/2021/1216

35

MK/T/2021/1034
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE
(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare
(731)

(210)

Baxalta Incorporated (a Delaware corporation)

MK/T/2021/1081

BeiGene, Ltd.

MK/T/2021/1033

BeiGene, Ltd.

MK/T/2021/1034

Bitcoinforme S.L.

MK/T/2021/1232

Bitcoinforme S.L.

MK/T/2021/1234

COFFEE HOUSE "FRANKLIN" LTD

MK/T/2021/0110

International Foodstuffs Co LLC

MK/T/2021/0821

MARBO PRODUCT d.o.o.

MK/T/2018/0020

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2021/1238

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2021/1239

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

MK/T/2021/1240

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2021/1233

Philip Morris Products S.A.

MK/T/2021/1246

Tensar International Corporation

MK/T/2021/1226

The Procter & Gamble Company

MK/T/2021/1215

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ Борис ДООЕЛ Куманово

MK/T/2021/1179

Друштво за проиаводство, трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/1249

Друштво за проиаводство, трговија и услуги ИНФИНИТИ ЛТД ФЕШН ЕНД ТОИС
ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/2021/1054

Друштво за производство, промет и услуги МЛЕКАРА ГАЛИЧНИК ДООЕЛ
Градско

MK/T/2021/1216

Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово

MK/T/2021/1241

Друштво за производство, трговија и услуги ВИА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово

MK/T/2021/1242

Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје

MK/T/2020/0829

Друштво за промет и услуги АДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/1122

Здружение за снежни спортови МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА
ИНСТРУКТОРИ ЗА СНЕЖНИ СПОРТОВИ - МАИСС СКОПЈЕ

MK/T/2020/1102

Македонско Библиско Здружение Скопје

MK/T/2021/1248

Производство на тестенини ДУШУГУПЧАНИ 2 Бошко Доневски Скопје

MK/T/2021/1126

Трговско друштво за производство, трговија и услиги ВЕБСПОТ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје

MK/T/2021/1224
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të
dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat
shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):
(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri
(450) Дата на објавување / Data e publikimit
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список
на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve
(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i
ngjyrave
(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(740) Застапник / Përfaqësues juridik
(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 30567

(151) 21/03/2022

(210) TM 2020/300

(220) 09/04/2020

(181) 26/08/2030
(450) 31/03/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

(181) 09/04/2030
(450) 31/03/2022
(732) The West Indies Rum Distillery
Limited Brighton, Black Rock, St. Michael

DE
(740) Друштво за застапување од областа

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,

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

Скопје
(540)

(540)

BB 12051, BB

Ocean Sea
STADES

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пиво;

кл. 29 подготвена риба и производи од
риба, особено конзервирани риби, школки

ликери; жестоки пијалаци [напитоци];
дестилирано вино; рум

(mussels), желе од риба, подготвени
мекотели и ракови
кл. 31 живи мекотели, ракови и школки

(111) 30496

(151) 17/03/2022

(210) TM 2020/701

(220) 11/08/2020

(111) 30527

(151) 21/03/2022

(181) 11/08/2030
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ

(210) TM 2021/233

(220) 02/03/2021
(181) 02/03/2031

ДООЕЛ Скопје

Co. Ltd. no. 16, WEN SHA ROAD, FOSHAN

ул. Козара бр. 188, MK

CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN

(540)

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат

(450) 31/03/2022
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food

ул.Васил Главинов бр. 3/1-1, 1000, Скопје
(540)

RESEPT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување

преработки; конзервирано, смрзнато,

штетници, фунгициди, хербициди
(111) 30468

(151) 17/03/2022

(210) TM 2020/770

(220) 26/08/2020

сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
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(111) 30529

(151) 21/03/2022

(510, 511)

(210) TM 2021/239

(220) 05/03/2021

кл. 30 сендвичи

(181) 05/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за производство,
трговија и маркетинг Алтиус Солушнс

кл. 39 достава на хранаи пијалоци
кл. 43 служење на храна и пијалоци;

ДООЕЛ Тетово
ул. “Димо Гавроски Кара“ бр. 29/8,

(111) 30497

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/258

(220) 11/03/2021

ресторани

Тетово, MK

(181) 11/03/2031

(540)

(450) 31/03/2022
(732) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

(591) сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 огласување; водење на работење;

PIRFECT

управување со работи; канцелариски
работи, интернет продавница (е-

(551) индивидуална
(510, 511)

продавница)
кл. 38 телекомуникации

кл. 5 фармацевтски препарати

кл. 41 образовни услуги; подготување на
наставата; забава; спортски и културни

(111) 30526

(151) 21/03/2022

активности

(210) TM 2021/263

(220) 12/03/2021
(181) 12/03/2031

(111) 30528

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/245

(220) 08/03/2021
(181) 08/03/2031

(450) 31/03/2022
(732) Друштво за сообраќај и услуги
РЕСОРТ МАВРОВО ДОО с. Маврово с.
Маврово - Маврови Анови , MK

(450) 31/03/2022
(732) Хирди Кемаледин ул. Максут
Садик бр. 70Б, 1000, Скопје, MK

(740) Ема Стојановиќ, Адвокатска
канцеларија Ул.Охридска Бр.39/1-4, 1000,

(540)

Скопје
(540)

(591) црна, бела, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образование; подготвување на
(591) сина, црвена, бела, сива, кафена

наставата; забава; спортски и културни
активности

(551) индивидуална
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кл. 43 услуги за подготување храна и

женска хигиена, пелени и влошки за

пијалоци; привремено сместување

инконтиненција, гакички за инконтиненција

(111) 30498

(151) 21/03/2022

(111) 30500

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/265

(220) 15/03/2021
(181) 15/03/2031

(210) TM 2021/276

(220) 17/03/2021
(181) 17/03/2031

(450) 31/03/2022
(732) Тhe Procter & Gamble Company

(450) 31/03/2022
(732) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000,

Ohio 45202, US

Nakhchivan City, AZ

(740) Адвокатско друштво Поповски и

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000, Скопје

ул.„М.Т. Гологанов“ бр. 59/2-2, 1000, Скопје
(540)

(540)

HAUTE COUTURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за нега, третман и
разубавување на ткаенини; средства за
плакнење, особено омекнувачи на алишта;
масла за парфеми и мириси, миризлива
вода за употреба во домаќинство и на

(551) индивидуална

ткаенини; етерични масла; препарати за
парфимирање на воздух
(111) 30499

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/266

(220) 15/03/2021

(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите;
кибрити

(181) 15/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati

(111) 30501

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/277

(220) 17/03/2021
(181) 17/03/2031

(450) 31/03/2022
(732) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL

Ohio 45202, US

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000,
Nakhchivan City, AZ

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

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.„Митрополит Тедосиј Гологанов“ бр.

Скопје
(540)

59/2-2, 1000, Скопје

ALWAYS ZZZ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи, имено
дневни влошки, хигиенски влошки, и
тампони, хигиенски гакички, гакички за
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(732) ТОМИСЛАВ ШЕСТАКОВ ул. Борис
Сарафоф бр. 1/2-2, 1000, Скопје, MK
(540)

(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 играчки, игри и предмети за игра,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

возила - играчки, мали модели на возила,
електронски играчки

тутун; производи за пушачите;

кл. 41 организирање и водење на
натпревари во живо, изложби и турнири

кибрити
(111) 30502

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/278

(220) 17/03/2021

кои се однесуваат на видео игри; услуги на
разонода, имено, софтвер за видео игри
кој не може да се преземе, а кој им

(181) 17/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL

овозможува на корисниците да креираат,
менуваат, вчитуваат, преземаат,
споделуваат, прегледуваат и објавуваат
содржина на интерактивни видео-игри кои

LLC 2 Aziz Aliyev street, AZ7000,
Nakhchivan City, AZ

се создадени за корисници, видео игри и
е-спортови; имено, обезбедување на

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ
ул.„Митрополит Теодосиј Гологанов“

онлајн видео игри; услуги на разонода,

бр.59/2-2, 1000, Скопје
(540)

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; услуги на обезбедување на
онлајн игри со “проширена реалност";
обезбедување на онлајн информации во
врска со видео игри; совети и стратегии за
видео игри
кл. 42 изработка и развој на компјутерски

(551) индивидуална

хардвер и софтвер; развој на компјутерски
платформи; хостинг на компјутерски

(510, 511)
кл. 34 тутун; производи за пушачите;

страници [веб-страници]; платформа како

кибрити
(111) 30503

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/281

(220) 17/03/2021
(181) 17/03/2031

услуга [РааЅ]; развој на софтвер во
рамките на објавување на софтвер;
изнајмување компјутери; компјутерско
програмирање; изработка на компјутерски
програми; обновување компјутерски бази
на податоци; одржување компјутерски

(450) 31/03/2022
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програми; анализа на компјутерски

(111) 30505

(151) 21/03/2022

системи; програмирање компјутерски

(210) TM 2021/288

(220) 19/03/2021

системи; креирање и одржување веб
[интернет] страници за други;
инсталирање компјутерски програми;
конверзија на компјутерски програми и

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37
Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ

податоци, освен физичка конверзија;
советување во врска со компјутерски

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000,

програми; изнајмување веб [интернет]

Скопје

сервери; следење компјутерски системи со
далечински пристап; софтвер како услуга

(540)

VASTALOMA

[ЅааЅ]; советување во врска со
информатичка технологија; хостирање

(551) индивидуална
(510, 511)

сервери; електронско зачувување
податоци; давање информации за

кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за
употреба кај луѓе

компјутерски технологии и програмирање
преку интернет-страници; обработка во
облак [Cloud computing]; услуги на
надворешни фирми во областа на
информациските технологии; советодавни

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/283

(220) 18/03/2021

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/289

(220) 19/03/2021

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип
ул. Железничка 39, 2000, Штип, MK

услуги од областа на компјутерската
технологија; услуги на кодирање податоци
(111) 30504

(111) 30506

(540)

(181) 18/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put

(591) златна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

bb, 26300, Vršac, RS

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(111) 30507

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/290

(220) 19/03/2021

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип

(540)

FERONA
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Железничка 39, 2000, Штип, MK
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции прилагодени за
употреба во медицината, диететски

(551) индивидуална

додатоци (додатоци во исхрана) за луѓе

(510, 511)
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кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска

(111) 30508

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/291

(220) 19/03/2021

храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Аневски Винарија ДООЕЛ Штип
ул. Железничка 39, 2000, Штип, MK

храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери, материјали

(540)

дезинфекција; препарати за уништување

за завои; материјал за пломбирање на
заби, забарски смоли; средства за
на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;
книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски

(591) бела, црвена
(551) индивидуална

предмети, освен мебел; лепила за
канцелариска и куќна употреба;

(510, 511)

материјали за сликање и материјали за

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино
(111) 30509

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/292

(220) 19/03/2021

уметници; сликарски четки; материјали за
обука и настава; пластични листови,
фолии и кеси за завиткување и пакување;
печатарски букви, клишиња

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул.
Петар Маџуков 1536, 1000 Скопје, MK

(111) 30512

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/293

(220) 19/03/2021

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул.
Петар Маџуков 1536, 1000, Скопје, MK

(540)

(540)

(591) сина, златна, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни

(591) црвена, бела, златна
(551) индивидуална

препарати; немедицински забни пасти;

(510, 511)

парфимерија, есенцијални масла;
средства за белење и други супстанции за

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, козметички

сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни

производи, лосиони за коса; препарати за
нега на забите

производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

кл. 5 фармацевтски, медицински и
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ориз; тапиока и саго; брашно и производи

храна за бебиња; додатоци во исхраната

од жита; леб, производи од тесто и слатки;

за луѓе и животни; фластери, материјали

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови

за завои; материјал за пломбирање на
заби, забарски смоли; средства за

(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 сурови и непреработени

дезинфекција; препарати за уништување
на штетници; фунгициди, хербициди

земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумски производи; сурови и

кл. 16 хартија и картон; печатени работи;
книговезнички материјал; фотографии;

непреработени зрна и семиња; свежо

канцелариски материјали и канцелариски

овошје и зеленчук, свежи билки; природни
билки и цвеќиња; луковици, садници и

предмети, освен мебел; лепила за
канцелариска и куќна употреба;

семиња за садење; живи животни; храна и
пијалоци за животни; слад

материјали за сликање и материјали за
уметници; сликарски четки; материјали за

(111) 30514

(151) 21/03/2022

обука и настава; пластични листови,
фолии и кеси за завиткување и пакување;

(210) TM 2021/297

(220) 19/03/2021

печатарски букви, клишиња

(181) 19/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје ул.
Петар Маџуков 1536, 1000, Скопје, MK

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,

(540)

производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;

сушено и варено овошје и зеленчук; желе,
џемови, компоти; јајца; млеко и млечни

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
(591) црвена, зелена, бела

кл. 31 сурови и непреработени
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни

(551) индивидуална
(510, 511)

и шумски производи; сурови и

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни
препарати; немедицински забни пасти;

непреработени зрна и семиња; свежо
овошје и зеленчук, свежи билки; природни

парфимерија, есенцијални масла;

билки и цвеќиња; луковици, садници и
семиња за садење; живи животни; храна и

средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,

пијалоци за животни; слад
кл. 32 пива; минерална и сода вода и

триење и нагризување, козметички
производи, лосиони за коса; препарати за

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од

нега на забите
кл. 5 фармацевтски, медицински и

овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци

ветеринарни препарати; санитарни

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пивa)

препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за

(111) 30534

(151) 21/03/2022

медицинска или ветеринарна употреба,

(210) TM 2021/300

(220) 22/03/2021
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(181) 22/03/2031

(181) 22/03/2031

(450) 31/03/2022
(732) ИЗВОР Вадин ДООЕЛ ул. 1638 бр.
11, 1000, Скопје, MK

(450) 31/03/2022
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

(540)

Ohio 45202, US
(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)

COMFORTLOCK WINGS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 женски хигиенски производи, имено

(591) црвена, зелена, портокалова, жолта
(551) индивидуална

дневни влошки, хигиенски влошки и
тампони, хигиенски гакички, гакички за

(510, 511)

женска хигиена; пелени и влошки за
инконтиненција, гакички за инконтиненција

кл. 30 зачини (како мирудии)
(111) 30517

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/301

(220) 22/03/2021

(181) 22/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за промет и услуги

(111) 30519

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/310

(220) 24/03/2021

ФОБАС КОМПАНИ дооел Источна
Индустриска зона бб дел 3 - Маџари,

(181) 24/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за производство и
трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО

1000, Скопје, MK

Скопје

(540)

ул. Борис Трајковски бр. 139, Скопје, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА, адвокат бул. Св.
Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други

(591) сина, бела
(551) индивидуална

супстанци за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и

(510, 511)
кл. 7 гумени ленти кои се делови од

нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на

гасеници на конструкциски машини; гумени

заби

ленти кои се делови од гасеници на
машини и апарати за товарење и

(111) 30518

(151) 21/03/2022

растоварење; гумени ленти кои се делови
од гасеници на земјоделски машини;

(210) TM 2021/302

(220) 22/03/2021

гумени ленти кои се делови од гасеници
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на рударски машини; гумени ленти кои се

изработка на компјутерски програми,

делови од гасеници на снежни плугови

осовременување на компјутерските

кл. 17 гума, во сурова состојба или
полубработена; затки од гума; вентили за

програми, дизајнирање облека, графички
дизајн, дизајнирање [индустриски дизајн],

тропање, од гума; синтетичка гума;
амортизери од гума; навлаки од гума за

одржување компјутерски програми,
креирање и одржување веб [интернет]

заштита на делови од машини; шајбни од
гума или вулканизирани влакна; гумени

страници за други

прстени; гумени вентили; вентили од

(111) 30520

(151) 21/03/2022

каучук или вулканизирани влакна
кл. 35 услуги при продажба на големо и

(210) TM 2021/316

(220) 25/03/2021
(181) 25/03/2031

мало на гумени производи, производство
на сирова гума и гумено технички

(450) 31/03/2022
(732) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна

производи, гумирање на валци и
изработка на метални делови и алати

индустриска зона Индустриска 2, 1040
Маџари, Скопје, MK
(540)

(111) 30530

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/315

(220) 25/03/2021

CARLITOS BISCOTTI
(551) индивидуална

(181) 25/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за информатички
инженеринг СОЛС ДОО Скопје ул.

(510, 511)
кл. 30 бисквит
кл. 35 услуги на големо и мало со бисквит

Костурски Херои бр. 2/2, Скопје, MK
(740) Ирена Поповиќ бул. Јане Сандански
бр. 54/1-5, Скопје

(111) 30521

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/317

(220) 19/03/2021
(181) 19/03/2031

(540)

(450) 31/03/2022
(732) АЛКАЛОИД АД Скопје бул.
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

(591) црна

FUREXTIL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен,
компјутерски програми [софтвер што може
да се симнува од интернет], апликации за

кл.

5

фармацевтски

производи,

антибиотици

компјутерски софтвери, што можат да се
преземат
кл. 16 шаблони за цртање криви линии,
шаблони за кроење, рачно пишувани

(111) 30522

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/320

(220) 26/03/2021

(181) 26/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) A.F. JONES EXPORTERS CEYLON

шаблони за копирање
кл. 42 софтвер како услуга, индустриски
дизајн, услуги за дизајн на амбалажи,

(PRIVATE) LIMITED and THE CAPITAL
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MAHARAJA ORGANISATION LIMITED
No.146, Dawson Street, Colombo 2, LK
and No.146, Dawson Street, Colombo 2,
LK
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи;
ткаенини; платно
кл. 25 облека, кошули, кошули (спојници
(591) црвена, црна, бела

за кошули), манжетни од кошули [облека],

(551) индивидуална
(510, 511)

предни делови од кошули, предни делови
од кошули што се прицврстуваат, спојници

кл. 30 кафе, чај, какао и вештачко кафе;
напитоци со база на кафе, какао, чоколадо

за кошули, јаки [облека]
кл. 35 рекламирање;телевизиски

или чај; зачини

реклами;рекламирање преку
радио;рекламни

кл. 32 минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и

текстови;огласување;компјутерско

овошни џусеви; сирупи и други препарати
за правење пијалоци

рекламирање преку интернет;собирање
информации во компјутерските бази на

(111) 30523

(151) 21/03/2022

податоци;презентација на стоки преку
комуникациски медиуми за

(210) TM 2021/322

(220) 26/03/2021

малопродажба;пишување рекламни
текстови;објавување на рекламни

(181) 26/03/2031
(450) 31/03/2022
(732) Раде Цветковски ул. Миле Поп
Јорданов бр. 11, Свети Николе, MK

текстови;услуги на продажба на големо и
мало;онлајн продажба на големо и
мало;организирање и водење на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

работењето;обезбедување онлајн пазар за
купувачи и продавачи на

Скопје

стоки;претставување на
производите;плакати;собирање

(540)

информации во компјутерските бази на
податоци;дизајнирање рекламен
материјал;водење на комерцијални
работи;канцелариски работи;проучување
на пазарот;односи со јавност;маркетинг
(111) 30524
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(210) TM 2021/333

(220) 30/03/2021

(732) Атанасов Миле ул. Солидарност

(181) 30/03/2031

бр. 32, Штип, MK

(450) 31/03/2022
(732) Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37

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

Praha 10 - Dolní Mĕcholupy, CZ

(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул.
“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768, 1000,
Скопје
(540)

ONTIPRIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови, фармацевтски препарати за
употреба кај луѓе

(591) бела, темно сина, светло сина,

(111) 30525

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/353

(220) 31/03/2021

жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(181) 31/03/2031

кл. 29 кисело млеко (со потекло од
подрачјето на Кораб)

(450) 31/03/2022
(732) Прехранбена индустрија

кл. 35 големопродажба на кисело млеко
(со потекло од подрачјето на Кораб)

„ВИТАМИНКА“ А.Д. ул. „Леце Котески“
бр. 23, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000, Скопје
(540)

(111) 30471

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/437

(220) 20/04/2021

(181) 20/04/2031
(450) 31/03/2022
(732) Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сирупи за прелив, десертни
преливи, чоколадни преливи, преливи од
карамела, овошни преливи, овошни
преливи [сосови], стаклести глазури
[стаклести преливи]
(111) 30470

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/436

(220) 20/04/2021

(591) бела, темно сина, црвена, жолта
(551) индивидуална

(181) 20/04/2031
(450) 31/03/2022
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(510, 511)

(540)

кл. 29 кисела павлака (со потекло од

AIM

подрачјето на Кораб)
кл. 35 големопродажба на кисела павлака

(551) индивидуална
(510, 511)

(со потекло од подрачјето на Кораб)
(111) 30472

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/438

(220) 20/04/2021

кл. 3 пасти за заби, немедицински
течности за плакнење уста, средство за
дентално полирање, прав за заби
кл. 5 таблети и препарати за чистење

(181) 20/04/2031

каменец;течност за плакнење уста
кл. 21 четки за заби, прибор и артикли за

(450) 31/03/2022
(732) Атанасов Миле ул. Солидарност

чистење и нега на заби, јазик и непца;

бр. 32, Штип, MK

чепкалки, држачи за четки за заби, и
чепкалки, кои не се од скапоцен метал,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

конец за заби; прибор за во тоалет;
електрични четки за заби
(111) 30533

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/496

(220) 05/05/2021

(181) 05/05/2031
(450) 31/03/2022
(732) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock,
Texas 78682, US
(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО

(591) бела, темно сина, светло зелена,

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

жолта
(551) индивидуална

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 јогурт (со потекло од подрачјето на

DELL EMC

Кораб)

(551) индивидуална

кл. 35 големопродажба на јогурт (со
потекло од подрачјето на Кораб)

(510, 511)
кл. 9 хардвер (компјутер); компјутери;

(111) 30532

(151) 21/03/2022

софтвер; компјутерски сервери; десктоп
компјутери; компјутерски бележници; лап

(210) TM 2021/491

(220) 04/05/2021
(181) 04/05/2031

топ компјутери; компјутерски компоненти и
делови; компјутерски монитори;
компјутерска хардвер меморија;

(450) 31/03/2022
(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena
455, 3013 AL Rotterdam, NL

компјутерски оперативен софтвер;
компјутерски мрежен хардвер; мрежен

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

пристап за серверски хардвер;
складирање прикачено на мрежа (NAS);

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

оперативен софтвер; таблет компјутери;
персонални компјутери; рачни компјутери;
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ТВ монитори; принтери; скенери; факс

компјутерски мрежи; мрежи за

машини; компјутерски приклучни станици;

пренесување податоци; компјутерски

батерии; полначи за батерии; електрични
адаптери; слушалки; проектори; звучници;

мемории; електронски мемории; меморија
за дискови; надворешна меморија за

безжични уреди за далечинско
надгледување и контролирање на

мобилни телефони; меморија за
користење со компјутери; оперативен

функциите и статусот на други електрични,
електронски, и механички уреди или

софтвер; оптички драјвери за складирање
податоци; апарати за складирање

системи; драјвери за хард диск; драјвери

податоци; софтвери за процесирање на

за ЦД ром; драјвери за дигитрални видео
дискови; драјвери за оптички дискови;

податоци; компјутерски софтвери за
процесирање информации за пазарот;

компјутерски периферни уреди; тастатури;
компјутерски мауси; процесори за

компјутерски софтвер за овозможување
обезбедување информации преку

комуникација; процесори за модулација на
пулс код; модеми; драјвери за касети (tape

интернет; компјутерски софтвер кој
овозможува обезбедување информации

drives); компјутерски картички; мемориски

преку комуникациски мрежи; бекап

картички; паметни картички; етернет
картички (Ethernet cards ); мемориски

(backup) единици за заштита на податоци;
компјутерски софтвер; софтвер за мрежно

уреди; дополнителни картички за
компјутери (Add-on-cards for computers);

управување; софтвер за телекомуникации;
оперативен софтвер за мрежен пристап на

мемориски табли; електронска меморија
интегрирана во чип со интегрално коло;

сервер; компјутерски софтвер за
управување со документи; уреди за

електричен кабел; аудио кабел;

складирање меморија; апарати за

комуникациски кабли; кабли за
напојување; електрични кабли; конектори

складирање компјутерски податоци;
апарати за складирање компјутерски

за кабли; адаптери за кабли; приклучоци
за коаксијален кабел; приклучоци за

програми; персонален компјутерски
апликативен софтвер за управување на

напојување; коаксијални конектори;
електрични приклучоци; електронски

системи за контрола на документи;
компјутерски софтвер за собирање на

приклучоци; конектори за адаптери

податоци за позиционирање; компјутерски

(електрични); жични приклучоци (струја);
оперативен компјутерски софтвер;

софтвер за анализа на информации на
пазарот; софтвер за барање и враќање

услужен софтвер (utility software); пакети
за компјутерски софтвери; уреди за

информации низ компјутерска мрежа;
компјутерски софтвер кој може да креира

складирање на податоци; апарати за
складирање на податоци; апарати за

бази на информации и податоци кои може
да се пребаруваат; компјутерски хардвер;

процесирање на податоци; компјутерски

услуги на апликациски софтвер за

софтвер кој овозможува враќање на
податоци; процесори за податоци;

обработка во облак (cloud computing
services); компјутерски интерфејс софтвер;

процесори за комуникација; видео
процесори; звучни процесори; гласовни

компјутерски софтвер за контрола и
управување на пристап на апликации до

процесори; процесори (централни единица
за процесирање); мрежи за податоци;

сервер; компјутерски програми за
управување со проекти; компјутерски
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софтверски апликации; компјутерски

инсталација на безбедносен систем;

софтверски апликации за превземање;

обезбедување информации во врска со

компјутерски мрежи; софтвер за мрежно
управување; компјутерски компоненти и

безбедно одржување и поправка;
обезбедување информации во врска со

делови; информациски технологии и аудио
визуелна опрема; медиa за складирање на

поправка и одржување на машини за
печатење; обезбедување информации во

податоци
кл. 37 инсталации, одржување и поправка

врска со поправка и одржување на
телекомуникациски машини и апарати;

на компјутерски хардвер; одржување и

обезбедување информации во врска со

поправка на комуникациски мрежи за
податоци; одржување и поправка на

поправка и одржување на
телекомуникациски машини и апарати;

хардвер за апарати за обработка на
податоци; инсталација на капацитети за

обезбедување информации во врска со
поправка и одржување на канцелариски

складирање; услуги за поправка на
електронска деловна опрема; инсталација

машини и апарати; консултантски услуги
во врска со инсталација на компјутери

на компјутерски системи; одржување и

кл. 42 компјутерски услуги; услуги за

поправка на инструменти; компјутерски
хардвер (инсталации, одржување и

бекап (backup) за компјутери на далечина;
инсталација на фирмвер; дизајн, развој и

поправка на); инсталации на компјутерски
мрежи; надградба на компјутерски

примена на софтвер; инсталација,
поправка и одржување на компјутерски

хардвер; инсталација на комуникациски
мрежни инструменти; одржување и

софтвер; консултација и советување за
компјутерски софтвер и хардвер;

поправка на комуникациски мрежи;

консултација во полето на компјутерски

одржување и поправка на комуникациски
мрежи за податоци; инсталација на

хардвер и компјутерски софтвер;
консултација за дизајн и развој на

апарати за мрежни податоци; инсталација,
одржување и поправка на канцелариски

компјутерски хардвер; услуги на
советување и консултација поврзани со

машини и опрема; инсталација на хардвер
за компјутерски системи; инсталација на

компјутерски хардвер; консултација
поврзана со компјутерски системи; услуги

компјутеризиран информациски систем;

на советување поврзани со дизајн на

одржување и поправка на комуникациски
системи; советодавни услуги во врска со

компјутерски системи; услуги на
советување поврзани со дизајн на

инсталација на аудио визуелна опрема;
советодавни услуги во врска со

компјутерски софтвер; услуги на техничка
поддршка за компјутерски софтвер; услуги

инсталација на опрема за комуникација;
советодавни услуги во врска со

за поддршка на информатичка
технологија; консултирање на полето на

инсталација на безбедносна и сигурносна

мрежи и апликации за обработка во облак

опрема; советодавни услуги во врска со
одржување и поправка на механичка и

(cloud computing); обработка во облак
(cloud computing); консултациски услуги за

електрична опрема; информации
(поправка); информациски услуги во врска

компјутерски хардвер и софтвер; дизајн,
развој и примена на софтвер; развој на

со одржување на безбедносен систем;
информациски услуги во врска со

софтвер, програмирање и примена;
примена на компјутерски програми во
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мрежи; дизајн, развој и примена на

обезбедување на информации за дизајн и

софтвер; дизајн и развој на компјутерски

развој на компјутерски софтвер, системи и

хардвер; услуги на компјутерски мрежи;
развој на компјутерски софтвер за други;

мрежи; софтвер како услуга; платформа
како услуга [Paas]; дизајн и развој на

дизајн, одржување, издавање и
ажурирање на компјутерски софтвер;

компјутерски софтвер; обезбедување на
виртуелни компјутерски системи преку

инсталација, одржување, поправка и
сервисирање на компјутерски софтвер;

обработка во облак (cloud computing);
обезбедување на виртуелни компјутерски

техничка консултација во врска со

средини преку обработка во облак (cloud

инсталација и одржување на компјутерски
софтвер; решавање на проблеми на

computing); развој и тестирање на
компјутерски методи, алгоритми и

компјутерски хардвер и софтвер; услуги за
миграција на податоци; услуги за

софтвер; тестирање на компјутери;
тестирање на компјутерски хардвер;

обработка во облак (cloud computing
services); услуги на техничка консултација

тестирање на компјутерски програми;
тестирање на компјутерски софтвер;

поврзани со информатичка технологија;

тестирање на опрема за пресметување;

услуги на консултирање и информирање
поврзани со архитектура и

тестирање на системи за процесирање на
електронски податоци; услуги на

инфраструктура на информатичка
технологија; дизајн и развој на

компјутерски системи за следење
(monitoring); следење (monitoring) на

архитектура на компјутерски софтвер;
дизајн и развој на архитектура на

мрежни системи; следење (monitoring) на
компјутерски системи со далечински

компјутерски хардвер; хостинг платформи

пристап; услуги за компјутерско

на интернет; програмирање на софтвер за
интернет платформи; консултирање

дијагностицирање; обезбедување на
информации за дизајн и развој на

поврзано со дизајн на почетни страници и
интернет сајтови; услуги за враќање на

компјутерски софтвер, системи и мрежи;
советодавни и информативни услуги

податоци; услуги на кодирање и
декодирање на податоци; кодирање,

поврзани со компјутерски софтвер;
советодавни и информативни услуги

дешифрирање и автентификација на

поврзани со компјутерски периферни

информации, пораки и податоци; дизајн и
развој на електронски системи за

уреди; информативни услуги поврзани со
информатичка технологија; услуги за

безбедност на податоци; консултација во
полето на компјутерска безбедност;

обезбедување на технолошки
информации; дизајн и развој на

софтвер како услуга [SaaS]; обезбедување
на виртуелни компјутерски средини преку

оперативен софтвер за компјутерски
мрежи и сервери; одржување на

обработка во облак (cloud computing);

компјутерски софтвери кој се употребува

сервис за обезбедување на апликации
[ASP], имено, хостирање на компјутерски

за работа со апарати и машини за
полнење; дизајн и развој на софтвер за

софтверски апликации на други;
обезбедување на привремена употреба на

внесување и управување со податоци;
услуги на издавање на компјутери;

софтверски апликации кои не можат да се
преземат, достапни преку веб-страница;

издавање на информации поврзани со
информатичка технологија; компилација
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на информации поврзани со

на компјутерски хард диск; IT безбедност,

информатичка технологија; лизинг на

заштита и обновување; дизајн и развој на

системи за процесирање на податоци;
лизинг на компјутерски софтвер; лизинг на

програми за безбедност на интернет;
услуги на компјутерско програмирање за

компјутерски програми; лизинг на
компјутерски апарати; лизинг на

електронска безбедност на податоци;
дизајн и развој на електронски

компјутери; лизинг на компјутерски
капацитети; лизинг на компјутерска

безбедносни системи за податоци; услуги
на компјутерска безбедност за заштита од

опрема; лизинг на пристап до компјутер;

нелегален мрежен пристап; обезбедување

лизинг на време за пристап до компјутер;
складиштење за податоци; електронско

на безбедносни услуги за компјутерски
мрежи, компјутерски пристап и

складирање на податоци; услуги за
удвојување и конверзија на податоци,

компјутеризирани трансакции; услуги на IT
консултирање, советување и

услуги за кодирање податоци; услуги за
безбедност на податоци [firewalls];

информирање

компјутерско програмирање за

(111) 30535

(151) 21/03/2022

процесирање на податоци; технички дизајн
и планирање на телекомуникациски

(210) TM 2021/497

(220) 06/05/2021
(181) 06/05/2031

мрежи; услуги на дизајн и планирање
поврзани со телекомуникациска опрема;

(450) 31/03/2022
(732) UPL CORPORATION LIMITED 5th

планирање, дизајн, развој и одржување на
онлајн вебстрани за трети лица; технички

Floor, Newport Building, Louis Pasteur
Street, Port Louis, MU

совети поврзани со компјутери; технички

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

советодавни услуги поврзани со
процесирање на податоци; привремено

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

електронско складирање на информации и
податоци; системски анализи (компјутер);

"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

услуги на техничка анализа на податоци;
развој на апликативни решенија за
компјутерски софтвер; инсталација и
персонализација на компјутерски
апликациски софтвер; услуги за развој на

(551) индивидуална
(510, 511)

веб сајт; програмирање на оперативен
софтвер за компјутерски мрежи и сервери;

кл. 5 хербициди, пестициди, инсектициди,
фунгициди, препарати за уништување на
црви, родентициди, средства против

инфраструктура како услуга [Iaas]; дизајн и
развој на системи за складирање на
податоци; одржување на компјутерски

плевел, препарати за уништување плевел
и штетници

софтвер поврзан со компјутерска
безбедност и спречување на компјутерски

(111) 30536

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/498

(220) 06/05/2021

ризици; ажурирање на компјутерски
софтвер поврзан со компјутерска

(181) 06/05/2031
(450) 31/03/2022

безбедност и спречување на компјутерски
ризици; бекап (backup) услуги за податоци
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(732) Acer Incorporated 7F-5, No. 369,

печатење и книговез; електрични машини

Fuxing N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI

за перење алишта; автоматски машини за

CITY, R.O.C.,TW 105, TW
(740) Друштво за застапување од областа

миење садови; електрични правосмукалки;
ракување со облека преку електрични

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

машини за дезодорирање, пеглање и
стерилизирање на облека за употреба во

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

домаќинство; црева за правосмукалки;
ќеси за правосмукалки; стик
правосмукалки (Stick type vacuum
cleaners); роботи (машини); електрични
ротирачки вентилатори; пумпи за
компресирање на воздух; електрични
ротирачки компресори; компресори за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини, алати за машини,

фрижидери; машини за сушење (не
загреани); електрични миксери за

електрични алати; мотори и машини

употреба во домаќинство; робот

(motors and engines), (освен за сувоземни
возила); машински спојници и

правосмукалки; електричен процесор за
храна; чистачи на пареа за употреба во

трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила); земјоделски направи,

домаќинство; рачни правосмукалки;
електрични правосмукалки за постелнина;

освен рачни алати; инкубатори за јајца;
автоматски автомат машини; метли;

мотори за електрични машини за перење;
опрема за шиење на текстил и кожа;

машини за перење; вакуум; џогери на

машини за производство и процесирање

пареа; опрема за градба; пумпи,
компресори и вентилатори; индустриски

на материјал; машини за производство на
метал; машини за производство на

роботи; генератори за струја; опрема за
пренесување и ракување; механизми за

текстил; машини за правење на хартија;
машини и апарати за процесирање и

отварање и затварање; опрема за дигање
и подигнување, лифтови и ескалатори;

подготовка на храна и пијалоци; мотори и
машини (освен за сувоземни возила);

транспортери и подвижни ленти; машини

погонски единици, освен за сувоземни

за пакување: машини и алати за машини
за третман на материјали и за

возила; инструменти за системска
контрола (механички); инструменти за

производство; машини и апарати за
сечење, бушење, стружење, острење и
третман на површини; електрични

системска контрила (пневматски);
хидраулични контроли за машини;

бормашини и дупчалки; електрични пили;
мелници и машини за кршење; машини за

хидраулични контроли за мотори;
електронски контроли за мотори; тркала и

обликување и моделирање; машини,
алати и апарати за зацврстување и

ленти за машини; машини за
диспензирање; автомат машини; машини
за прскање: машини за метење, чистење,

спојување; опрема за заварување и
лемење; машини за филтрирање,
сепаратори и центрифуги; машини за

миење и перење; машини за пеглање и
преси за алишта; опрема за надворешно

обложување; машини за управување со
отпад и рециклирање; машини за

расчистување и чистење; делови и
додатоци за сите гореспоменати
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производи, вклучени во оваа класа;

правосмукалки; апарати за миење;

машини за обработка на метал, дрво и

центрифугални сушари; машини и апарати

пластика; машини за хемиска индустрија,
земјоделство, рударство, текстилни

за полирање; машини за пеглање; машини
за шиење; педали за машини за шиење;

машини, машини за индустријата за
пијалоци, машини за градење, машини за

машини за перење под висок притисок;
косилки за косење трева; пили; канти за

пакување, алати за машини; машински
спојници и трансмисиски елементи (освен

ѓубре (отпад); машини и апарати за
шампонирање на теписи и мебел штоф;

за сувоземни возила); земјоделски

лемилица на гасно напојување (Gas-

направи, освен рачни алати; инкубатори за
јајца; автоматски автомат машини;

powered soldering irons); алати за
електрични машини, особено машини за

електричен прибор за домаќинство или
кујна, имено апарати за чистење кои

бушење, бормашина без кабел,
шрафцигер без кабел; делови од машини

користат пареа, електрични процесори за
храна, електрични блендери за употреба

за обработка на метал, дрво и пластика;
пиштоли за лепење, електрични; држачи

во домаќинство, електрични ножеви,

за лепливи ленти (машини); машини за

електрични кујнски машини за сецкање,
мелење, пресирање или отварање,

шев; динама; пиштоли за бојосување со
спреј; парни мотори (blowing engines);

електрични отварачи за конзерви,
електрични преси за овошје за употреба

апарати за дигање; машини за електрично
полирање, освен за употреба во

во домаќинство, мелници за кафе, освен
рачно-управувани, кујнски алатки

домаќинство; полирачи за чевли,
електрични; електрични ножици за

(електричен прибор), електрични апарати

стрижење; електрични преси (машини);

за чистење за употреба во домаќинство,
електрични вакуум запечатувачи за храна

машини за центрирање; индустриски
машини за сечење; машини за дупчење;

за употреба во домаќинство; мелници за
употреба во домаќинство, освен рачно-

електрични машини за заварување;
машини за кршење; имплементи за

управувани; машини за месење;
електрични апарати за заварување;

хортикултура (машини); пумпи за
оксигенизирање на аквариум; апарати за

маталки, електрични, за употреба во

управување со лифт; имплементи

домаќинство; секачи (машини); машини за
правење на паста; машини за сечење на

(машини) за прскање; сите гореспоменати
производи вклучени во класа 7; лепливи

леб; машини за мелење на месо (мелници
за месо); маталки (beaters), електрични;

ленти за макари; алтернатори; подлоги за
машини против триење; уреди против

машини за лупење; машини за рендање
зеленчук; означувачи (машини); машини за

загадување за мотори и машини; оски за
машини; топчести прстени за лежишта;

правење на газирани пијалоци; полирање

топчести лежишта; потпирачи на лежишта

со восок (машини и апарати за)
електрични; ротирачки преси на пареа за

за машини; ленти за транспортери;
динама за велосипеди; држачи за сечила

текстил; машини за цедење перени
алишта; машини за садови,

(делови од машини); сечила (делови од
машини); машински собирачи на бигор за

правосмукалки, додатоци за
правосмукалки, особено ќеси за

бојлер; цевки (бојлер) (делови од машини);
матрици (кутии за) (принтање); облоги за
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сопирачи, освен за возила; плочки за

внатрешно согорување; заштедувачи на

сопирање, освен за возила; сопирачки

гориво за мотори и машини; стакларски

сегменти, освен за возила; гуртни, освен
за возила; четки (делови од машини);

дијаманти (делови од машини); зажарени
свеќички за дизел мотори; кутии за

карбонски четки (струја); напојувачи за
карбуратори; карбуратори; облека од

подмачкување (делови од машини);
прстени (подмачкување) (делови од

влачена волна (делови од машини за
влачење волна); заштитни навлаки за

машини); шмиргли (делови од машини);
водилки за машини; чекани (делови од

машини; патрони за машини за

машини); закачалки (делови од машини);

филтрирање; катализатори; сечила за
сечачи за слама; секачи за машини;

менувачи на топлина (делови од машини);
уреди за држење на алати за машини;

дупчалки (делови од машини); вентили (за
пропуштање на течности во еден правец)

заштитни навлаки (делови од машини);
заштитни капаци (делови од машини);

(делови за машини); парни кондензатори
(делови за машини); контролни кабли за

хидраулични отварачи и затварачи на
врати (делови од машини); уреди за

машини, машини или мотори; контролни

палење за мотори со внатрешно

механизми за машини и мотори или
машини; контроли (хидраулични) за

согорување; индуктори за палење;
вбризгувачи; апарати за мастила за

машини, машини или мотори; контроли
(пневматски) за машини, машини или

печатарски машини; запечатувачки споеви
(делови од мотори); педали за палење

мотори; цилиндрични глави за мотори;
цилиндри за машини; цилиндри за мотори

мотоцикли; ножеви (делови од машини);
ножеви за машини за косење; рамки за

и машини; затворачи на врати,

разбои; подмачкувачи (делови од

електрични; отварачи на врати,
електрични; сепаратори за вода; држачи

машини); машински погонски тркала;
машински тркала; запчести механизми за

на сврдла (делови од машини); бургии за
дупчење (делови од машини); глави за

машини; разгранувач (издувен) за мотори;
матрици за употреба во принтање;

дупчење (делови од машини); цилиндри
(делови од машини); ремени за динамо;

воденички камења; калапи (делови од
машини); придушувачи за мотори и

четки за динамо; електроди за машини за

машини; прстени за клипови; клипови

заварување; ауспуси за мотори и машини;
експанзиони резервоари (делови од

(делови од машини или мотори); клипови
за цилиндри; клипови за мотори; клипови

машини); ремени за вентилатори за
мотори и машини; вентилатори за мотори

за амортизација; пневматски отварачи и
затварачи за врати (делови од машини);

и машини; хранилки (делови од машини);
апарати за напојување на машински котли;

редуктори (притисок) (делови од машини);
регулатори на притисок (делови од

филтри (делови од машини или мотори);

машини); вентили за притисок (делови од

филтри за прочистување на воздухот за
ладење за мотори; опрема за машински

машини); печатарски цилиндри; озолитни
плочи за печатарство; печатарски валјаци

котли; одводни ќунци за котли на машини;
механизами за регулација на вртежите,

за машини; мембрани за пумпи; пумпи
(делови од машини, мотори или машини);

освен за копнени возила; апарати за
промена на гориво за мотори со

шила за машини за дупчење; макари со
запчаници; ладилници (ладење) за мотори
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и машини; гребла за машини за

врати, електрични; затварачи на врати,

израмнување; макари (делови од машини);

електрични

вретена за разбои за ткаење; макари,
механички, за еластични црева;

(111) 30537

(151) 21/03/2022

регулатори (делови од машини); лежишта;
мостови за валјаци; цилиндри за мелници;

(210) TM 2021/499

(220) 06/05/2021
(181) 06/05/2031

работни маси за пили (делови од машини);
сечила за пила (делови од машини);

(450) 31/03/2022
(732) Energy Beverages LLC 2390

самоподмачкувачки лежишта; чевларски

Anselmo Drive, Corona, CA 92879, US

калапи (делови од машини); совалки
(делови од машини); сита (машини или

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

делови од машини); потпирачи за лизгање
(делови од машини); лизгачи за машини за

(540)

BURN

плетење; свеќички за мотори со
внатрешно согорување; регулатори за

(551) индивидуална
(510, 511)

брзина за машини, машини или мотори;

кл. 32 безалкохолни пијалаци

пружини (делови од машини); држачи за
машини; стартери за мотори и машини;
статори (делови од машини); кутии за
полнење (делови од машини); воздушни
потиснувачи; маси за машини; рамки за
машини за везење; славини [делови од

(111) 30538

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/501

(220) 07/05/2021
(181) 07/05/2031

(450) 31/03/2022
(732) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret

машини или мотори]; шмукалки за машини

Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak,

за молзење; алати (делови за машини);
турбокомпресори; калапи (делови од

Sariyer, Istanbul, TR

печатачки преси); додатоци на
правосмукалки за ширење парфеми и

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

дезинфектанти; ќеси за правосмукалки;
црева за правосмукалки; вентили (делови

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

од машини); грејачи за вода (делови од

(540)

машини); шипки за бушење; апарати за
електролачно сечење; електролачни

Rivoksar

заварувачи; апарати за заварување;
електрични лемилици; запечатување на

(551) индивидуална
(510, 511)

пластика (електрични апарати за)
(пакување); опрема за земјоделие,

кл. 5 фармацевтски производи за

пренесување на земја, градење, вадење

превенција од венозен тромбоемболизам
(VTE) кај возрасни пациенти кои подложат

на нафта и гас и рударство; машини и
апарати за земјоделие, градинарство и

на операција за замена на елективен колк
или колено; третман на длабока венска

шумарство; инструменти за системска
контрола (механички); мотори и машини

тромбоза (DVT) и пулмонарен емболизам
(PE), и превенција од повторлива DVT и

(освен за сувоземни возила); електрични
пили; генератори на струја; отварачи на

PE кај возрасни
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(111) 30539

(151) 21/03/2022

костуми за капење и облека за плажа; капи

(210) TM 2021/502

(220) 07/05/2021

за пливање; трикотажа; костуми за

(181) 07/05/2031
(450) 31/03/2022
(732) Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Reşitpaşa Mahallesi Eski

маскирање; маски за очи; крзнени грејачи
за нозе, што не се загреваат електрично;

Büyükdere Caddesi No: 4, 34467 Maslak,
Sariyer, Istanbul, TR

[облека], шалови и марами; вртоврски;
чорапи

(740) Друштво за застапување од областа

кл. 28 спортски артикли и опрема; играчки,

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

игри, предмети за играње и ефтини
играчки; празнични декорации и вештачки

ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

Божиќни елки; автоматски машини за
играње; апарати за саеми и

греачи за раце [облека]; ремени [облека];
марами за околу врат, мали марами

игралишта;базени (пливање) [артикли за
играње]; украсни ленти [ефтини играчки за

Abetyl
(551) индивидуална

забава]; хартиени капи [ефтини играчки за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи во

забава]; театарски маски; играчки за
животни; змаеви

комбинација со преднизолон, се

кл. 35 малопродажба и големопродажба,
спроведена онлајн и во мали локални

употребува во третман на пациенти со
метастазиран рак на простата
(111) 30540

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/518

(220) 12/05/2021
(181) 12/05/2031

продавнички (brick-and-mortar shops), на
следните производи: облека, обувки,
покривала за глава, долна облека, костими
за капење, костуми за капење и облека за
плажа, капи за капење, трикотажа,

(450) 31/03/2022
(732) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02672 Warszawa, PL

додатоци за облека, кројачки предмети,
играчки и игри, електронски игри, книги,
електронски книги, дискови и други носачи
на податоци, канцелариски прибор,

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

додатоци за училиште, ранци, ученички

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

чанти (satchels), кутии за пенкала, торби за
чевли, таблет компјутери, телефони,

(540)

спортски артикли и додатоци, спортска
опрема, козметика, мебел, постелнина за
кревет и текстил, ќебиња, вреќи за
спиење, бебешки колички, релаксатори за
бебиња, кенгур за носење новороденчиња

(591) црвена, сина, зелена, виолетова,
жолта, портокалова
(551) индивидуална

(sling bags), дубалца, детски велосипеди,
производи за убавина и хигиена,

(510, 511)
кл. 25 oблека; облека за бебиња и

производи за лична нега и хигиена,
седишта за во автомобил за деца,

новороденчиња; обувки; покривала за
глава; долна облека; костими за капење,

додатоци за хранење на новороденчиња и
бебиња, чинии и прибор за јадење, греачи
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за шишиња, електронски уреди за

(организирање на); компилација на

набљудување на бебиња, уреди за

информации во компјутерска база на

следење на дишење, артикли за шиење,
декоративни артикли од текстил, украси за

податоци; систематизација на
информации во компјутерска база на

коса, витлери за коса, артикли за
прицврстување на коса, перики, лажна

податоци; компјутеризирано раководење
со датотеки; сортирање на информации во

коса, вештачко овошје, зеленчук и
цвеќиња, накит од бижутерија, слаткарски

компјутерска база на податоци;
пребарување на податоци во компјутерски

производи, напитоци, пумпи за

датотеки за други лица; пребарување на

измолзување, парфимерија, додатоци за
трудни жени и доилки, вклучувајќи и

информации во компјутерски бази на
податоци; услуги за набавки за други лица

перници за трудници, перници за доење,
перници за после породување, торби,

[купување производи и услуги за други
фирми]; комерцијална администрација за

торби за колички, чанти, далечинскоуправувани модели и додатоци за нив,

издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица; услуги на даватели на

батерии за далечинско-управувани

франшизи, имено помош и советување

модели, мотори за далечинско-управувани
модели, додатоци за правење на модели,

при поставување, работење или
управување на индустриски и/или

мебел, мали куќни апарати, додатоци за
чистење; агенции за увоз-извоз;

комерцијални претпријатија; помош при
претставување на нови продукти, во

комерцијално-информативни агенции;
рекламирање, маркетинг и услуги за

рамките на договорот за франшиза

промовирање; анализа на трошоци;

(111) 30541

(151) 21/03/2022

маркетинг студии и услуги за истражување
на пазарот; анализа и пребарување на

(210) TM 2021/519

(220) 12/05/2021
(181) 12/05/2031

однесување на потрошувачот; испитување
на јавното мислење; процена на бизнис;

(450) 31/03/2022
(732) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-

јавни односи; промовирање на продажба
за други; средување на излог; советување

672 Warszawa, PL

за деловни работи; помош во деловно

на индустриската сопственост ЖИВКО

управување; советување за управување
со персонал; вработување персонал;

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

услуги на експертиза за деловна
ефикасност; фактурирање; услуги на

(540)

(740) Друштво за застапување од областа

SMIKI

фотокопирање; комерцијални информации
и советување на потрошувачите

(551) индивидуална
(510, 511)

[советувалиште за потрошувачи];

кл. 28 спортски артикли и опрема; играчки,
игри и предмети за играње; празнични

ангажирање манекени за рекламирање
или промовирање на производи;

декорации и вештачки божиќни елки;

организирање на изложби и трговски
саеми за деловни и промотивни цели;

апарати за саеми и игралишта; машини за
игри, машини за видео игри, балони за

надворешни услуги [поддршка на бизниси];
модни шоуа за промотивни цели

играње, балончиња од сапуница (играчки),
ракавици за безбол, базени за пливање
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(артикли за играње), вртимушки (играчки),

макети (играчки), макети на возила, мрежи

бинго картички, боб-санки, даски за

за пеперутки, штитници (спортски

сурфање на стомак, ракавици за
боксирање, чизми за скијање со прикачени

артикли), штитници за колена (спортски
артикли), скии, заштитни потполнки

скии, украси за божиќни елки, освен
артикли за осветлување и слаткарски

(делови од спортски одела), штитници за
лакти (спортска опрема), пачинко игри,

производи, држачи за божиќни елки,
божиќни елки од синтетички материјал,

ремени за пливање, експлозивни бонбони
(новогодишни бонбони што пукнуваат кога

хратиени капи за забава, даски за

се отвораат), фрлање обрачи околу клин,

сурфање, скејтборди, домино, куќи за
кукли, дискови за спортови, ѕвончиња за

маси за играње фудбал на затворено,
топки за игри, пињати, пиштоли играчки,

божиќни елки, растегнувачи за гради
(направи за вежбање), апарати за

табли за играње дама, меки играчки,
пераи за пливање, пловки за пливање и

бодибилдинг, апарати за физикални
вежби, апарати за тренирање на тело,

играчки за вода, воздушни пиштоли
(играчки), игри со потковица, возила

карти за играње, рекети за игри, топки за

играчки, машини за физикални вежби,

играње, мали топчиња за игри, апарати за
игри, жетони (дискови) за игри, игри,

лизгалки (предмети за играње),
сложувалки, возила со радио контрола

автоматски и забавни машини управувани
со паричка, игри со табли, преносни игри

(играчки), ракавици (додатоци за игри),
мускули за бањање и пливање, играчки со

со дисплеи со течни кристали, друштвени
игри, ѕвечки (предмети за играње),

чипови, пикадо, санки (спортски артикли),
мрежи (спортски артикли), шах табли, шах

свирчиња (играчки), повици за игри со

игри, апарати за магични шоуа, практични

ловење, тегови за вежбање, скутери
(играчки), лулашки, калеидоскопи,

шеги (ефтини играчки); вештачки снег за
божиќни елки, снежни топки, држачи за

дијаболи за пиштоли (играчки), ударни
каписли (играчки), елеци за пливање,

свеќи за божиќни елки, електронски
таргети, таргети, отскочни даски (спортски

опрема за возење на саеми, коцки за
градење (играчки), конфети, коњчиња за

артикли), табла игри, дама (игри), стапови
за риболов, вреќи за удирање, ролерки,

клацкање, игри за градење, коцки, кутии за

предмети за играње, играчки за домашни

коцки, ефтини играчки за забави, поклони
за забави за играње, кегли, уреди и

миленичиња, мобилни (играчки), плишани
играчки

механизми за куглање, куглање,
марионети, кукли, шишиња за храна за

(111) 30542

(151) 21/03/2022

кукли, кревети за кукли, соби за кукли,
облека за кукли, летачки дискови

(210) TM 2021/520

(220) 12/05/2021
(181) 12/05/2031

(играчки), змаеви, макари за змаеви, жица
за риболов, топчиња за бангмингтон,
летање со змаеви, лакови за стрелаштво,

(450) 31/03/2022
(732) Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02672 Warszawa, PL

опрема за стрелање со лак, ролери со
тркала во една редица, лизгалки за мраз,

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

махјонг игри, марионети, маски играчки,
театарски маски, мечиња, сетови на

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000, Скопје
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машки гаќи (briefs); бебешки панталони;

(540)

монтила [куса шпанска наметка] (mantillas);
маски за спиење; крзнени греачи за раце
(muffs) [облека]; униформи; округли капи;
шешири; крзнени греачи за уши [облека];
чевли за гимнастика; чизми за фудбал;
обувки за плажа; спортски обувки;
заштитници за крагни; облека за
велосипедисти; облека за гимнастичари;
(591) црвена, бела

спремна-за-носење облека; хартиена
облека; водоотпорна облека; крзнени

(551) индивидуална
(510, 511)

греачи за нозе, кои не се загреваат
електрично; горна облека [наметки];

кл. 25 покривала за глава; облека; обувки;
делови од облека, обувки и покривала за

визири за сонце; первази за капи; долги
палта; влечки; влечки за во бања; ремени

глава; бандани [марами]; беретки; елеци

[облека]; ленти за чизми и чевли што се

за мажи; женска долна облека; долна
облека; долна облека што впива пот;

зашиваат меѓу долниот и горниот дел за
зацврстување; ремени (пари) [облека];

градници; блузи; работнички комбинезони;
комбинезони; женски околувратици од

пелерини; крзнени наметки; бебешки
пелени од текстил (пелени-гаќи); пижами;

перја или крзно [околувратници]; бричпанталони (Breeches); чевли; чизми за

наметки; пењоари; горни елеци; влошки;
постави (готови) [делови од облека];

скијање; спортски обувки; чизми со врвки;

трегери; подвезици; жартели за кратки

шалови; кравати; цилиндри (шапки); капи
[покривала за глава]; капи за капење;

чорапи; долги чорапи; долги чорапи за
упивање на пот; штитници од пот; кратки

дрвени обувки; плетена облека [облека];
дресови [облека]; еспадрили; женски

чизми; работнички мантили; џемпери;
хулахопки; ракавици [облека]; ракавици

крзнени шалови; престилки [облека];
околувратник со широки краеви што се

без прсти; сандали; сандали за во бања;
сари (кинеска традиционална облека);

носи како официјална вратоврска (ascots);

чорапи; облека од имитација од кожа;

облека од гарбадин; одела; грејачи за
нозе; корсети [женска долна облека];

кожна облека; гаќи; панталони; сукњи;
долни маици по прерамки; купаќи; костуми

комбинезони [подоблека]; широки
подсукњи (Petticoats); гумени чевли

за маскирање; облека за плажа; фустани;
тенки џемпери; долги марами; марами;

[обувки]; гамаши (Spats); машки елеци;
шешири; шешири (хартија) [облека];

широки платнени појаси за носење;
наметки; лигавчиња, кои не се од хартија;

качулки [облека]; бермуди за капење;

тоги (старогрчка традиционална облека);

џебови за облека; пелерини; крагни што
можат да се отстранат; комбинезони

трико (Leotards); маици по кратки ракави;
турбани; превези [облека]; комплети за

[облека]; водоотпорни костуми за скијање
на вода; костуми за пливање; кошули;

новороденчиња [облека]; трикотажа; јакни
со постава (облека)

маици по прерамки; вратоврски; јакни
[облека]; долги јакни; хеланки [панталони];

кл. 26 додатоци за облека имено токи
[додатоци за облека], ленти за ракави и
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ленти за околу ракави [додатоци за

шноли за коса; украсни ленти за коса;

облека], артикли за шиење имено игли за

беретки; украсни ленти [галантерија];

шиење и декоративни текстилни артикли
имено позамантерија (haberdashery)

украсни ленти за награди
кл. 35 малопродажба и големопродажба,

[кројачки артикли], освен конци; украси за
коса, витлери за коса, артикли за

вклучувајќи и продажба преку порачки по
пошта, интернет или далечни медиуми за

зацврстување на коса, и лажна коса;
вештачко овошје, цвеќе и зеленчук;

комуникација од сите видови, на следните
стоки: облека, обувки, покривала за глава,

привезоци [кои не се накит или за клучеви,

делови од облека, облувки и покривала за

прстени или ланци]; броеви за
обележување на постелнина; петлици за

глава, додатоци за облека, артикли за
шиење и декоративни текстилни артикли и

блузи; патенти; пулејки за облека
(додатоци за облека); лажни бради;

декоративни текстилни артикли, украси за
коса, витлери за коса, артикли за

брошеви [додатоци за облека];
самолепливи лепенки за украсување на

зацврстување на коса, и лажна коса,
вештачко овошје, цвеќе и зеленчук,

текстилни артикли кои се нанесуваат со

привезоци [кои не се накит или за клучеви,

помош на топлина; растегливи ленти;
беџови за носење, кои не се од скапоцени

прстени или ланци]; агенции за увоз-извоз;
комерцијално-информативни агенции;

метали; украсни значки од ефтини
материјали [копчиња]; карнери [тантела];

агенции за рекламирање; анализа на
трошоци; истражување на пазарот;

карнери за облека; набори на здолништа
[фарбели]; реси; плетенки; венци од

маркетинг студии; испитување на јавното
мислење; испитување на бизнис; бизнис

вештачко цвеќе; копчиња; везови; украси

пребарување; средување на излог;

за шешири; машни за коса; ленти за
зацврстување крагни; волнена чипка;

презентирање на стока преку медиуми за
комуникација, за малопродажни цели;

украси за чипка; шноли за виткање на
коса; украсни ленти [украси за облека];

избирање на персонал со употреба на
психолошко тестирање; професионално

пораби за облека; букви за обележување
на постелнина; броеви за обележување на

бизнис советување; советување за бизнис
работење и организација; советување за

постелнина; лажни рабови; растегливи

управување со персонал; помош во

ленти за држење на подигнати ракави;
украси (Festoons) [везење]; украси за

деловно управување; директно
рекламирање преку пошта; услуги на

чевли; витлери за коса; галантерија, освен
кoнци; перики; мрежаста тантела [чипка];

експертиза за деловна ефикасност;
фактурирање; услуги на фотокопирање;

пердуви [додатоци за облека]; украсни
китенки [помпомс]; птичји пердуви

потрошувачи (комерцијални информации и
советување на) [советувалиште за

[додатоци за облека]; розети [галантерија];

потрошувачи]; процена на бизнис; деловни

мрежи за коса; пердуви од ној [додатоци
за облека]; врвки за чевли; лажни мустаќи;

информации; дистрибуција на примероци;
компилација на информацији во

ленти за набирање завеси; плетена коса;
парчиња вештачка коса; уметоци за коса;

компјутерска база на податоци;
систематизација на информации во

витлери (коса) [кои не се рачен прибор],
не-електрични; вештачки венци од цвеќе;

компјутерска база на податоци;
компјутеризирано раководење со
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датотеки; маркетинг; ангажирање

(732) Друштво за услуги СВОД МАСТЕР

манекени за рекламирање или

ДОО Скопје Јуриј Гагарин бр. 31Б - 2/3,

промовирање на производи; процесирање
на зборови; организирање на изложби за

1000, Скопје, MK

комерцијални или рекламни цели;
надворешни услуги [поддршка на бизниси];

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

лепење плакати; модни шоуа за
промотивни цели (организирање на);

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

демонстрација на стоки; помош за
комерцијално или индустриско
управување; промовирање на продажба за

(591) жолта, портокалова
(551) индивидуална

други; односи со јавност; рекламирање;
онлајн рекламирање на компјутерска

(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми, снимени;

мрежа; пишување на рекламни текстови;
рекламирање преку пошта; припрема на

изнајмување компјутерски програми;

рекламни колумни; радио рекламирање;

пренос и прием на електронски уреди;
компјутерски хардвер и софтвер;

телевизиско рекламирање; вработување
персонал; дистрибуција на рекламни

аудиовизуелни записи; филмови, играни
филмови; анимирани цртани филмови;

огласи; систематизација на информација
во компјутерски бази на податоци;

видео касети; ДВД; преносливи
мултимедијални читачи, плеери; апарати

организирање на трговски саеми за
комерцијални и рекламни цели; услуги на

за снимање и пренос на звук и слика;

телемаркетинг; ажурирање на рекламен

платформа за пребарување,
организирање и препорачување на

материјал; изнајмување на рекламно
време на медии за комуникации;

мултимедијална содржина предавателни
уреди (телекомуникации)

изнајмување на рекламен материјал;
изнајмување на рекламен простор;

кл. 38 услуги на емитување; емитување
забавни програми и содржини; филмови;

пребарување на податоци во компјутерски
датотеки за други лица; услуги за набавки

видео клипови и други мултимедијални

за трети лица (набавка на стоки и услуги

материјали кои можат да се преземаат;
емитување и испорака на аудио; видео;

за други фирми); комерцијална
администрација за издавање лиценци за

телевизиски програми; телекомуникациски
услуги; електронски комуникациски мрежи

стоки и услуги за други лица; советодавни
услуги за деловно управување; помош при

кл. 41 прикажување филмови;
аниминирани цртани филмови;

управување на деловни активности;
административна обработка на

изнајмување кинематографски филмови;

направените нарачки
(111) 30545

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/524

(220) 17/05/2021
(181) 17/05/2031

телевизиски програми (продукција на
телевизиски програми); продукција на шоу
програми; титлување филмови; разонода
(забава); образовни и забавни услуги

(450) 31/03/2022
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(551) индивидуална

(181) 18/05/2031
(450) 31/03/2022
(732) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH

(510, 511)

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

(111) 30548

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/537

(220) 20/05/2021

КУМАНОВО
ул."Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово

(181) 20/05/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за проектирање,

кл. 10 медицински апарати и инструменти

(540)

изградба и трговија СТРУКТУРА
КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје Бул.

ALPINE
(551) индивидуална

Партизански Одреди 154/1-11, 1000,
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари,

Скопје

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут,
кретек цигари; тутун во прав; замени за

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

цигари, пепелници за пушачи, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,

кл. 35 услуги на професионално бизнис
советување, обезбедување на бизнис

запалки за пушачи, кибрити

информации, бизнис истражувања,

(111) 30547

(151) 21/03/2022

консултативни услуги за раководење со
бизнис, бизнис истражувања,

(210) TM 2021/526

(220) 18/05/2021
(181) 18/05/2031

консултативни услуги за раководење со
бизнис, помош при комерцијалното или

(450) 31/03/2022
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

индустриското работење, економски
предвидувања, советувања за управување

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ

со човечки ресурси, истражувања на
пазарот, маркетинг истражувања,
промовирање продажба, промовирање

КУМАНОВО
"Србо Томовиќ" 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

производи, огласување и рекламирање,
огласни и рекламни материјали,

PushHaler

дистрибуција на огласни и рекламни
материјали, он-лајн рекламирање и
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огласување на комлјутерска мрежа,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

проучување на пазарот, секаков вид на

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

рекпамирање и промоција
кл. 37 градби, градежни работи, градежни

Скопје
(540)

услуги, градежни конструкции, надзор на
градежни работи, надгледување на

(551) индивидуална

градежни проекти,изградба, информирање
за градби, мебел,поправање на тапациран

(510, 511)
кл. 35 услуги на професионално бизнис

мебел, обновување на мебел, одржување

советување, обезбедување на бизнис
информации, бизнис истражувања,

мебел,производство на мебел, услуги на
изнајмување алати или градежни

консултативни услуги за раководење со

материјали, поправки, инсталациски
услуги, опрема за градење, односно услуги

бизнис, бизнис истражувања,
консултативни услуги за раководење со

на враќање на кој било објект во добра
состојба по застарување, (реставрација на

бизнис, помош при комерцијалното или
индустриското работење, економски

постојните згради или други објекти, разни

предвидувања, советувања за управување
со човечки ресурси, истражувања на

услуги на поправка како што од областите
на електриката, апаратурата,

пазарот, маркетинг истражувања,

инструментите, алатите итн
кл. 42 архитектура, архитектонски услуги,

промовирање продажба, промовирање
производи, огласување и рекламирање,

улсуги на архитекти, услуги на
проектирање, дизајнирање, инженерство,

огласни и рекламни материјали,
дистрибуција на огласни и рекламни

технички проекти, градежно советување,

материјали, он-лајн рекламирање и
огласување на комлјутерска мрежа,

индустриски дизајн, архитектонски дизајн,
урабанистички дизајн, структурен дизајн,

проучување на пазарот, секаков вид на

пејзажен и хортикултурен дизајн, дизајн на
електрични инсталации, внатрешно

рекламирање и промоција
кл. 37 градби, градежни работи, градежни

уредување, услуги на дизајнирање на
внатрешно уредување (ентериер),

услуги, градежни конструкции, надзор на
градежни работи, надгледување на

графички дизајн, услуги на прооектирање,

градежни проекти,изградба, информирање
за градби, мебел,поправање на тапациран

изработка на проекти, геолошки
истражувања
(111) 30549

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/538

(220) 20/05/2021
(181) 20/05/2031

мебел, обновување на мебел, одржување
мебел,производство на мебел, услуги на
изнајмување алати или градежни
материјали, поправки, инсталациски
услуги, опрема за градење, односно услуги

(450) 31/03/2022
(732) Друштво за проектирање,
изградба и трговија СТРУКТУРА

на враќање на кој било објект во добра
состојба по застарување, (реставрација на
постојните згради или други објекти, разни

КОНЦЕПТ ДООЕЛ Скопје Бул.
Партизански Одреди 154/1-11, 1000,

услуги на поправка како што од областите
на електриката, апаратурата,

Скопје, MK

инструментите, алатите итн
кл. 42 архитектура, архитектонски услуги,
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услуги на архитекти, услуги на

компјутерските бази на податоци;

проектирање, дизајнирање, инженерство,

презентација на стоки преку

технички проекти, градежно советување,
индустриски дизајн, архитектонски дизајн,

комуникациски медиуми за малопродажба;
пишување рекламни текстови; објавување

урабанистички дизајн, структурен дизајн,
пејзажен и хортикултурен дизајн, дизајн на

на рекламни текстови; услуги на продажба
на големо и мало со облека и обувки;

електрични инсталации, внатрешно
уредување, услуги на дизајнирање на

онлајн продажба на големо и мало со
облека и обувки; организирање и водење

внатрешно уредување (ентериер),

на работењето; обезбедување онлајн

графички дизајн, услуги на прооектирање,
изработка на проекти, геолошки

пазар за купувачи и продавачи на стоки;
претставување на производите; плакати;

истражувања

собирање информации во компјутерските
бази на податоци; дизајнирање рекламен

(111) 30550

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/549

(220) 25/05/2021

материјал; водење на комерцијални
работи; канцелариски работи; проучување

(181) 25/05/2031

на пазарот; односи со јавност; маркетинг

(450) 31/03/2022
(732) Друштво за производство,

(111) 30543

(151) 21/03/2022

трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО
експорт-импорт Скопје ул. Васил

(210) TM 2021/554

(220) 26/05/2021
(181) 26/05/2031

Главинов бр. 3/10, 1000, Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(450) 31/03/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

Скопје
(540)

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)

(551) индивидуална
(510, 511)

SÖDERGARDEN
(551) индивидуална

кл. 18 чанти, паричници, ремени
кл. 25 облека, блузи, маици, јакни, елеци,

(510, 511)

панталони, сукњи, фустани, сетови,

кл. 5 храна за бебиња, диететски
супстанци прилагодени за медицинска

додатоци, кошули, блузони, џемпери,
фармерки, кратки панталони, долна

употреба
кл. 29 месо и производи од месо, риба и

облека, костими за капење, палта, обувки,
папучи, чевли, патики, сандали, капи,

производи од риба, живина и производи од
живина, дивеч и производи од дивеч,

чорапи
кл. 35 рекламирање; телевизиски

колбаси и сувомеснати производи, школки,

реклами; рекламни текстови; огласување;

не живи, морска храна, не жива, производи
од морска храна, не живи; екстракти од

компјутерско рекламирање преку
интернет; собирање информации во

месо, риба, живина, дивеч, школки,
зеленчук и овошје; во тегли, замрзнато,
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сушено и зготвено овошје и зеленчук,

прашок за печиво, нишесте за храна; сол;

гореспоменатите производи вклучувајќи и

сенф; мајонез, кечап; оцет, сосеви

да се закиселени во сладок и/или кисел
сос; производи направени од компир;

(мирудии), преливи за салата; зачини,
екстракти од зачини, сушени билки; ароми

желе; џем, мармалад, компоти, слатки
намази кои се состојат од овошје и

за храна, освен есенцијални масла; готови
оброци кои се состојат претежно од

зеленчук; јајца, млеко и млечни производи,
путер, сирење, производи од сирење,

препарати направени од житарки,
тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или

павлака, јогурт, кварк (quark), млеко во

слаткарски производи; замрзната храна

прав за храна, десерти од овошје, јаткасти
плодови, јогурт, кварк (quark) и/или

која се состои главно од препарати од
житарки, прехрамбени тестенини, нудли,

павлака; подготвени јаткасти плодови,
мешавини од јаткасти плодови, мешавина

ориз, леб, печени производи и/или
слаткарски производи; диететска храна,

од јаткасти плодови со сушено овошје;
масти и масла за јадење; конезервирани

освен за медицинска употреба, која се
состои главно од препарати од житарки,

супи, подготовски за правење супа, чорба;

прехрамбени тестенини, нудли, ориз, леб,

салати кои содржат главно месо, риба,
живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје

печени производи и/или слаткарски
производи; намази базирани на чоколадо

и/или млечни производи; готови оброци
кои се состојат претежно од месо, риба,

кои содржат јаткасти плодови
кл. 31 свежо овошје и зеленчук; јаткасти

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје
и/или млечни производи; замрзната храна

плодови [овошје]; семки, природни
растенија и цвеќиња; храна за животни;

што се состои главно од месо, риба,

производи од сламена подлога за животни

живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје
и/или млечни производи; диететска храна,

кл. 32 пиво, безалкохолно пиво, диетално
пиво, мешани пијалоци од пиво;

освен за медицински цели, што се состои
претежно од месо, риба, живина, дивеч,

минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; лимонада;

школки, зеленчук, овошје и/или млечни
производи

пијалоци од овошје и џусеви од овошје;
џус од зеленчук; смути; сирупи и други

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

препарати за правење пијалоци

тапиока, саго, вештачко кафе; напитоци од
кафе, чај, какао и чоколадо; подготовки од

(111) 30544

(151) 21/03/2022

кафе и какао за правење на алкохолни и
безалкохолни пијалоци; брашно и

(210) TM 2021/556

(220) 26/05/2021
(181) 26/05/2031

препарати направени од житарки, житарки,
мусли и производи од интегрални житарки;

(450) 31/03/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

прехрамбени тестенини, нудли и

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,

производи од нудли, пица и производи од
пица; суши; леб, отворени сендвичи,

DE

сендвичи, слатки и слаткарски производи,
слаткарски производи од шеќер, чоколадо

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

и производи од чоколадо; мраз што се
јаде; пудинзи; мед, меласа; квасец,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување од областа
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(540)

Cimarosa
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво);
вино; пенливи вина; вина со низок процент
на алкохол; пунч од вино; пијалоци кои

(591) црна, бела, окер
(551) индивидуална

содржат вино [шприцери]

(510, 511)
(111) 30531

(151) 15/03/2022

(210) TM 2021/557

(220) 26/05/2021

кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрити
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(181) 26/05/2031
(450) 31/03/2022
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

работи; рекламирање, рекламен
материјал, маркетинг и промотивен

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE

материјал; малопродажба или

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

големопродажба на тутун, цигари,
цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

поврзани со истите; лулиња, секачи,
пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11, 1000, Скопје
(540)

кутии, пакувања, футроли, опаковки,
торбички и други пушачки реквизити;

Formil

услуги на клубови и нивните членови за

(551) индивидуална

комерцијални, промотивни, рекламни
цели; онлајн услуги за малопродажба

(510, 511)
кл. 3 детергент за перење алишта;

големопродажба на тутун, цигари,
цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари

препарати за белење; производи за
светнување; смеси за полирање;

поврзани со истите; лулиња, секачи,

препарати за вадење мрсни дамки;

пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,
кутии, пакувања, футроли, опаковки и

абразивни препарати; прашок за перење;
препарати за чистење ткаенини; сапун за

други пушачки реквизити
кл. 39 транспортни услуги; пакување и

перење алишта
(111) 30473

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/635

(220) 08/06/2021

складирање стока; организирање
патувања; складирање, испорака и
транспорт на тутун, цигари, цигарилоси,

(181) 08/06/2031

пури, додатоци и акцесоари поврзани со
истите; лулиња, секачи, пепелници,

(450) 31/03/2022
(732) Друштво за трговија и услуги БМ

запалки, кибрити, хјумидори, кутии,
пакувања, футроли, опаковки, торбички и

ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје
ул.8-ма Ударна Бригада бр. 20Б, Скопје,

други пушачки реквизити
кл. 41 ноќни клубови, фанклубови

MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

(членски клубови), клуб на пушачи

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов
бр. 75, 1000 Скопје

(111) 30474
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(210) TM 2021/636

(220) 08/06/2021

пакувања, футроли, опаковки, торбички и

(181) 08/06/2031

други пушачки реквизити

(450) 31/03/2022
(732) Друштво за трговија и услуги БМ

кл. 41 ноќни клубови, фанклубови
(членски клубови), клуб на пушачи

ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје
ул.8-ма Ударна Бригада бр. 20Б, Скопје,

(111) 30510

(151) 18/03/2022

MK

(210) TM 2021/655

(220) 11/06/2021
(181) 11/06/2031

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов

(450) 31/03/2022
(732) МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,
1400, Велес, MK

бр. 75, 1000 Скопје
(540)

(540)

BM CIGAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите,
кибрити
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; рекламирање, рекламен
материјал, маркетинг и промотивен
материјал; малопродажба или
големопродажба на тутун, цигари,

(591) зелена, жолта, сива, црна
(551) индивидуална

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари
поврзани со истите; лулиња, секачи,

(510, 511)
кл. 1 ѓубрива

пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,

кл. 42 лабораториски услуги
кл. 44 хортикултура

кутии, пакувања, футроли, опаковки,
торбички и други пушачки реквизити;
услуги на клубови и нивните членови за
комерцијални, промотивни, рекламни
цели; онлајн услуги за малопродажба
големопродажба на тутун, цигари,

(111) 30511

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/656

(220) 11/06/2021

(181) 11/06/2031
(450) 31/03/2022
(732) МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,
1400, Велес, MK

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари
поврзани со истите; лулиња, секачи,
пепелници, запалки, кибрити, хјумидори,

(540)

кутии, пакувања, футроли, опаковки и
други пушачки реквизити

МАКФЕРТ

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање

(551) индивидуална

патувања; складирање, испорака и

(510, 511)

транспорт на тутун, цигари, цигарилоси,
пури, додатоци и акцесоари поврзани со

кл. 1 ѓубрива
кл. 42 лабораториски услуги

истите; лулиња, секачи, пепелници,
запалки, кибрити, хјумидори, кутии,

кл. 44 хортикултура
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(111) 30513

(151) 18/03/2022

(111) 30491

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/657

(220) 11/06/2021

(210) TM 2021/660

(220) 11/06/2021

(181) 11/06/2031
(450) 31/03/2022
(732) МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,
1400, Велес, MK

(181) 11/06/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за информатички услуги,
телекомуникации и маркетинг ПОРТАЛ

(540)

ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје ул. Јордан
Мијалков бр. 62, Скопје, MK

ЦВЕТОЛ

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 ѓубрива
кл. 42 лабораториски услуги
кл. 44 хортикултура
(111) 30515

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/658

(220) 11/06/2021
(181) 11/06/2031

(450) 31/03/2022
(732) МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,
1400, Велес, MK

(591) црна, виолетова, темно и светло
сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

ЛИСТОЛ

кл. 38 телекомуникации

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 30492

(151) 18/03/2022

кл. 1 ѓубрива
кл. 42 лабораториски услуги

(210) TM 2021/661

(220) 11/06/2021
(181) 11/06/2031

кл. 44 хортикултура

(450) 31/03/2022
(732) Приватна здравствена установа-

(111) 30516

(151) 18/03/2022

поликлиника со ординации од

(210) TM 2021/659

(220) 11/06/2021
(181) 11/06/2031

специјалистичко-консултативната
здравствена заштита НЕУРОМЕДИКА

(450) 31/03/2022
(732) МАКФЕРТ ДОО ул. Вардарска 41,

Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62,
Скопје, MK

1400, Велес, MK

(540)

(540)

ЛИМОНФЕРТ
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, жолта
(551) индивидуална

кл. 1 ѓубрива
кл. 42 лабораториски услуги

(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

кл. 44 хортикултура
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(111) 30493

(151) 18/03/2022

Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62,

(210) TM 2021/662

(220) 11/06/2021

Скопје, MK

(181) 11/06/2031
(450) 31/03/2022
(732) Приватна здравствена установа Специјализирана болница за општа

(540)

хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ
Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62, MK

(591) црна, жолта
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 44 медицински услуги
(591) жолта, црна, сива
(551) индивидуална

(111) 30475

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/678

(220) 17/06/2021

(510, 511)

(181) 17/06/2031
(450) 31/03/2022
(732) Друштво за производство,

кл. 44 медицински услуги
(111) 30494

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/663

(220) 11/06/2021

трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извозувоз Скопје
ул. Качанички пат бр. 254, Визбегово,
Скопје, MK

(181) 11/06/2031
(450) 31/03/2022
(732) Приватна здравствена установа -

(540)

Специјализирана болница за општа
хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ
Скопје ул. Јордан Мијалков бр. 62, MK
(540)

(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите,

(591) жолта, црна, сива

кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на производи за пушачите

кл. 44 медицински услуги
(111) 30495

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/664

(220) 11/06/2021
(181) 11/06/2031

(111) 30469

(151) 17/03/2022

(210) TM 2021/695

(220) 22/06/2021
(181) 22/06/2031

(450) 31/03/2022
(732) Димитар Митевски ул. Вера Јоциќ
бр. 16-48, Скопје, MK

(450) 31/03/2022
(732) Приватна здравствена установаполиклиника со ординации од
примарната здравствена заштита и

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000,

биохемиска лабораторија МЕДИКА

Скопје
(540)
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(732) Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д. ул. „Леце Котески“ бр.
23, 7500, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(591) розова, виолетова, жолта, бела

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

CAKEUP

кл. 29 екстракти од месо; виршли;

(551) индивидуална

подготвени производи од месо;свинско
месо;крокети; чипс од компири

(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки,

кл. 30 сендвичи
кл. 43 ресторани;ресторани со

колачиња, колачиња со чоколадно
полнење, тортички - мафини, кекси,
прехранбени производи кои содржат какао

самопослужување;служење храна и
пијалаци;снек-барови
(111) 30476

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/741

(220) 01/07/2021

како главна состојка, тортички со крем,
слаткарски проиаводи

(181) 01/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) СТАЈЛИНГ ПРОФЕСИОНАЛ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Лепенец

(111) 30478

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/753

(220) 08/07/2021

(181) 08/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) FMC Agricultural Caribe Industries,
Ltd. Clarendon House, 2 Church Street,

1409/29, 1000, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

Hamilton, HM11, BM
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, бела

OMNERA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 направи за третирање на коса,
инструменти за третирање на коса,

кл. 5 пестициди; хербициди

електрични и неелектрични
кл. 9 апарат за нега на коса со примена на
нано технологија

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/752

(220) 08/07/2021

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/754

(220) 08/07/2021
(181) 08/07/2031

кл. 43 услуги на фризерски и козметички
салони за третмани на коса
(111) 30477

(111) 30479

(450) 31/03/2022
(732) Спортско здружение РАКОМЕТЕН
КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје Булевар
„Александар Македонски“ бр. 12, 1000,
Скопје, MK

(181) 08/07/2031
(450) 31/03/2022

(540)
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(732) Спортско здружение РАКОМЕТЕН
КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје Булевар
„Александар Македонски“ бр. 12, 1000,
Скопје, MK
(540)

РК АЛКАЛОИД СКОПЈЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 дресови (облека); маици со кратки
ракави; облека; обувки; спортски дресови;

(591) сина, бела, сива
(551) индивидуална

спортски обувки; ракавици (облека);

(510, 511)
кл. 25 дресови (облека); маици со кратки

спортски трегер-маици; штитници од пот
кл. 35 деловно управување на спортисти;

ракави; облека; обувки; спортски дресови;
спортски обувки; ракавици (облека);

рекламирање; компјутерско рекламирање
преку интернет; водење на работење;

спортски трегер-маици; штитници од пот

управување со работи; канцелариски
работи; маркетинг

кл. 35 деловно управување на спортисти;
рекламирање; компјутерско рекламирање

кл. 41 изнајмување спортски терени;

преку интернет; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

изнајмување стадиони; обезбедување
спортска опрема; обука (тренирање);

работи; маркетинг
кл. 41 изнајмување спортски терени;

организирање време на спортски
натпревари; организирање спортски

изнајмување стадиони; обезбедување

натпревари; организирање натпревари
(образование или забава); продавање

спортска опрема; обука (тренирање);
организирање време на спортски

билети (забава); услуги на спортски

натпревари; организирање спортски
натпревари; организирање натпревари

кампови; забава; обезбедување спортски
информации; спортски услуги; спортски

(образование или забава); продавање
билети (забава); услуги на спортски

активности; услуги за спортско
образование; едуцирање на спортисти;

кампови; забава; обезбедување спортски

организирање спортски настани; услуги на
спортски клуб; услуги поврзани со

информации; спортски услуги; спортски
активности; услуги за спортско

спортски вести; спортски и културни

образование; едуцирање на спортисти;
организирање спортски настани; услуги на

активности

спортски клуб; услуги поврзани со
спортски вести; спортски и културни
активности
(111) 30480

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/755

(220) 08/07/2021
(181) 08/07/2031

(111) 30481

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/756

(220) 08/07/2021

(181) 08/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) Спортско здружение РАКОМЕТЕН
КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје Булевар
„Александар Македонски“ бр. 12, 1000,

(450) 31/03/2022

Скопје, MK
(540)
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РАКОМЕТЕН КЛУБ
АЛКАЛОИД СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 9 оперативни системи за мобилни

(551) индивидуална

телефони, паметни телефони, паметни
часовници, паметни очила, таблет

(510, 511)
кл. 25 дресови (облека); маици со кратки

компјутери, лаптоп компјутери, компјутери,
паметни телевизори и паметни звучници;

ракави; облека; обувки; спортски дресови;

софтвер за оперативен систем за мобилни
телефони, паметни телефони, паметни

спортски обувки; ракавици (облека);
спортски трегер-маици; штитници од пот

часовници, паметни очила, таблет

кл. 35 деловно управување на спортисти;
рекламирање; компјутерско рекламирање

компјутери, лаптоп компјутери, компјутери,
паметни телевизори и паметни звучници

преку интернет; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

(111) 30483

(151) 18/03/2022

работи; маркетинг

(210) TM 2021/758

(220) 09/07/2021
(181) 09/07/2031

кл. 41 изнајмување спортски терени;
изнајмување стадиони; обезбедување
спортска опрема; обука (тренирање);
организирање време на спортски

(450) 31/03/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, Скопје, MK

натпревари; организирање спортски
натпревари; организирање натпревари

(540)

EOS ITech

(образование или забава); продавање

(551) индивидуална
(510, 511)

билети (забава); услуги на спортски
кампови; забава; обезбедување спортски

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и

информации; спортски услуги; спортски
активности; услуги за спортско

софтвер

образование; едуцирање на спортисти;
организирање спортски настани; услуги на

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг

спортски клуб; услуги поврзани со

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

спортски вести; спортски и културни
активности
(111) 30482

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/757

(220) 08/07/2021
(181) 08/07/2031

видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за надомест;
услуги на кредитните институции што не
се банки, како што се кооперативните

(450) 31/03/2022
(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION
CO., LTD. No. 168 Jinghai East Rd.,

кредитни здруженија, индивидуалните
финансиски претпријатија, заемодавачите
итн.; услуги на „инвестициска доверба" на
холдинг претпријатијата; услуги на

Chang'an, Dongguan, Guangdong , CN
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул.

трговските посредници со акции и имот;

Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

услуги поврзани со монетарните работи
што се одвиваат со посредство на

OriginOS

посредници; услуги поврзани со
издавањето патнички чекови и кредитни

(551) индивидуална
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писма

издавањето патнички чекови и кредитни

кл. 38 телекомуникации

писма

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

кл. 45 правни услуги; лични и социјални

хардвер и софтвер

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

поединците

задоволување на потребите на
поединците

(111) 30484

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/759

(220) 09/07/2021

(111) 30485

(151) 18/03/2022

(181) 09/07/2031

(210) TM 2021/760

(220) 09/07/2021

(450) 31/03/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

(181) 09/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, Скопје, MK

Аминта Трети бр. 1, Скопје, MK
(540)

(540)

EOS iTech

ЕОЅ ИТек

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутери, сите компјутерски програми и

кл. 9 опрема за обработка на податоци и

софтвер
кл. 35 водење на работењето;

компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер

управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите
видови банкарски заводи или институции

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

поврзани со нив, како што се

видови банкарски заводи или институции

менувачниците или службите за надомест;
услуги на кредитните институции што не

поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за надомест;

се банки, како што се кооперативните
кредитни здруженија, индивидуалните

услуги на кредитните институции што не
се банки, како што се кооперативните

финансиски претпријатија, заемодавачите
итн.; услуги на „инвестициска доверба" на

кредитни здруженија, индивидуалните
финансиски претпријатија, заемодавачите

холдинг претпријатијата; услуги на

итн.; услуги на „инвестициска доверба" на

трговските посредници со акции и имот;
услуги поврзани со монетарните работи

холдинг претпријатијата; услуги на
трговските посредници со акции и имот;

што се одвиваат со посредство на
посредници; услуги поврзани со

услуги поврзани со монетарните работи
што се одвиваат со посредство на
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посредници; услуги поврзани со

што се одвиваат со посредство на

издавањето патнички чекови и кредитни

посредници; услуги поврзани со

писма
кл. 38 телекомуникации

издавањето патнички чекови и кредитни
писма

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со

услуги; изработка и развој на компјутерски

нив; индустриски анализи и истражувачки

хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; лични и социјални

услуги;изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

поединците

задоволување на потребите на
поединците

(111) 30486

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/761

(220) 09/07/2021
(181) 09/07/2031

(450) 31/03/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

(111) 30487

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/762

(220) 09/07/2021

(181) 09/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.
Аминта Трети бр. 1, Скопје, MK

Аминта Трети бр. 1, Скопје, MK
(540)

ЕОЅ иТек

(540)

ЕОС ИТек

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и

(510, 511)
кл. 9 опрема за обработка на податоци и

софтвер
кл. 35 водење на работењето;

компјутери, сите компјутерски програми и
софтвер

управување со работата; аутсорсинг
услуги [поддршка на бизниси]

кл. 35 водење на работењето;
управување со работата; аутсорсинг

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

услуги [поддршка на бизниси]

видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се

кл. 36 финансиски работи, услуги на сите
видови банкарски заводи или институции

менувачниците или службите за надомест;
услуги на кредитните институции што не

поврзани со нив, како што се
менувачниците или службите за надомест;

се банки, како што се кооперативните
кредитни здруженија, индивидуалните

услуги на кредитните институции што не
се банки, како што се кооперативните

финансиски претпријатија, заемодавачите

кредитни здруженија, индивидуалните

итн.; услуги на „инвестициска доверба" на
холдинг претпријатијата; услуги на

финансиски претпријатија, заемодавачите
итн.; услуги на „инвестициска доверба" на

трговските посредници со акции и имот;
услуги поврзани со монетарните работи

холдинг претпријатијата; услуги на
трговските посредници со акции и имот;
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услуги поврзани со монетарните работи

трговските посредници со акции и имот;

што се одвиваат со посредство на

услуги поврзани со монетарните работи

посредници; услуги поврзани со
издавањето патнички чекови и кредитни

што се одвиваат со посредство на
посредници; услуги поврзани со

писма
кл. 38 телекомуникации

издавањето патнички чекови и кредитни
писма

кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе
кл. 42 научни и технолошки услуги и

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 обука, услуги на подучување луѓе

истражување и планирањето поврзано со

кл. 42 научни и технолошки услуги и

нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски

истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки

хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; лични и социјални

услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на

кл. 45 правни услуги; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за

поединците

задоволување на потребите на
поединците

(111) 30488

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/763

(220) 09/07/2021
(181) 09/07/2031

(450) 31/03/2022
(732) ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје ул.

(111) 30558

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/765

(220) 12/07/2021

(181) 12/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

Аминта Трети бр. 1, Скопје, MK

Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No: 156,
Sancaktepe, Istanbul, TR

(540)

ЕОС иТек

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје
(540)

кл. 9 опрема за обработка на податоци и
компјутери, сите компјутерски програми и

Tiopram

софтвер
кл. 35 водење на работењето;

(551) индивидуална

управување со работата; аутсорсинг

(510, 511)

услуги [поддршка на бизниси]
кл. 36 финансиски работи, услуги на сите

кл. 5 фармацевтски производи

видови банкарски заводи или институции
поврзани со нив, како што се

(111) 30559

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/772

(220) 13/07/2021

менувачниците или службите за надомест;
услуги на кредитните институции што не
се банки, како што се кооперативните

(181) 13/07/2031
(450) 31/03/2022
(732) Novartis AG 4002 Basel, CH

кредитни здруженија, индивидуалните
финансиски претпријатија, заемодавачите

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО

итн.; услуги на „инвестициска доверба" на
холдинг претпријатијата; услуги на

КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(540)

LEPTICAP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба
(111) 30489

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/786

(220) 15/07/2021
(181) 15/07/2031

(591) бела, зелена, светло виолетова,
темно виолетова, сива

(450) 31/03/2022
(732) НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје
бул. Св. Климент Охридски бр.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

15/приземје, Скопје, MK
(540)

(111) 30553

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/905

(220) 02/09/2021
(181) 02/09/2031

(450) 31/03/2022
(732) Gap (ITM) Inc. 2 Folsom Street, San
Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје
(540)

GAP

(591) тиркизна, бела, розева, црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

кл. 9 научни, поморски, истражувачки,
навигациски, геодетски, електрични,

(111) 30490

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/788

(220) 15/07/2021

фотографски, кинематографски,
аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни,

(181) 15/07/2031

сигнализациски, детектирачки, тестирачки,

(450) 31/03/2022
(732) НАТУРА ТЕРАПИ ДОО Скопје бул.

инспекциски, спасувачки и наставни
апарати и инструменти; апарати и

Св. Климент Охридски бр. 15/приземје,
Скопје, MK

инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање,

(540)

акумулирање, регулирање или
контролирање на дистрибуцијата или
употребата на електичната енергија;
апарати и инструменти за снимање,
пренос, репродукција или обработка на
звук, слики или податоци; снимени и
превземачки медиуми, компјутерски
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софтвер, празни дигитални и аналогни
медиуми за снимање и складирање;

(111) 30554

(151) 21/03/2022

механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони;

(210) TM 2021/907

(220) 03/09/2021
(181) 03/09/2031

регистар каси, уреди за сметање;
компјутери и компјутерски периферни

(450) 31/03/2022
(732) Драган Живковиќ and Сашо

уреди; костими за нуркање, маски за
нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки

Орданоски ул. Црниче бр. 13, Скопје,
MK and ул. Дебарца бр. 74/1-3, Скопје,

за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за

MK

нуркачи, апарати за дишење за подводно
пливање; апарати за гаснење пожар;

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

нумерички и магнетни носачи на податоци,
фонографски записи, касети и компакт

Скопје
(540)

дискови, футроли и навлаки за мобилни
телефони, преносни медиа плеери,

UTRINSKI BRIFING
(551) индивидуална

слушалки; компјутери и опрема за

(510, 511)
кл. 16 печатени материјали, печатени

обработка на податоци; софтвер,
компјутерски мемории, модеми; видео

публикации, весници, магазини, каталози,

дискови, оптички и нумерички дискови,
тастатури, компјутерски терминали,

брошури, постери, летоци, списанија,
периодични публикации,часописи

екрани, компјутерски печатачи; телематски
апарати; картички за лојалност, имено,

кл. 35 рекламирање (огласување),
рекламни огласи (ширење на рекламни

електронски картички што се користат во

огласи), рекламни текстови (објавување
рекламни текстови), рекламирање преку

врска со програми за наградување
лојалност на клиенти, превземачки

радио, рекламирање преку интернет и

електронски брошури, заштитна облека,
обувки, капи, шлемови, ракавици, ремени

сите други неспоменати облици на
рекламирање, водење на работењето,

и очила; патни адаптери; очила за сонце и
оптички рамки; торби за лаптоп; очила;

управување со работата, комуникациски
медиуми

магнетно кодирани кредитни картички;

кл. 38 емитување на кабелска телевизија;
емитување радио програми; емитување

футроли за персонални дигитални
асистенти; футроли за таблети; слушалки

телевизиски програми; информации од

и слушалки со микрофон вклучително
безжични слушалки и слушалки со

областа на телекомуникациите;
обезбедување телекомуникациски канали

микрофон; заштитни маски; заштитни
маски за лице за спречување на несреќа

за телевизиско купување (телешопинг);
повикување (радиотелефонски или други

или повреда; ланчиња за очила; врвки за

средства за електронска комуникација);
радиопрограми (емитување радио

очила; футроли за очила; електрични
брави; мерни лажици, мерни чаши; кујнски

програми); телекомуникации (информации

тајмери; футроли за лаптопи; футроли за
подлоги за допир (електронски); футроли

од областа на телекомуникациите);
телекомуникациски услуги; пренесување

за електронски бележници; компјутерски
додатоци

преку сателит; пренесување слики и
пораки со помош на компјутери
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кл. 41 едукативни и забавни услуги, услуги

кл. 38 емитување на кабелска телевизија;

на организирање на едукативни настани,

емитување радио програми; емитување

културни активности, планирање, он-лајн
публикување, организирање на програми

телевизиски програми; информации од
областа на телекомуникациите;

за обуки на млади, пишување на текстови
што не се рекламни текстови, објавување

обезбедување телекомуникациски канали
за телевизиско купување (телешопинг);

на текстови што не се рекламни текстови,
радио и телевизиски програми (продукција

повикување (радиотелефонски или други
средства за електронска комуникација);

на радио и телевизиски програми), радио и

радиопрограми (емитување радио

телевизиски апарати(изнајмување радио и
телевизиски апарати), образовни услуги,

програми); телекомуникации (информации
од областа на телекомуникациите);

он-лајн публикување електронски текстови
и списанија, услуги на објавување вести,

телекомуникациски услуги; пренесување
преку сателит; пренесување слики и

портали, блогови

пораки со помош на компјутери
кл. 41 едукативни и забавни услуги, услуги

(111) 30555

(151) 21/03/2022

на организирање на едукативни настани,

(210) TM 2021/908

(220) 03/09/2021
(181) 03/09/2031

културни активности, планирање, он-лајн
публикување, организирање на програми

(450) 31/03/2022
(732) Драган Живковиќ and Сашо

за обуки на млади, пишување на текстови
што не се рекламни текстови, објавување

Орданоски ул. Црниче бр. 13, Скопје,
MK and ул. Дебарца бр. 74/1-3, Скопје,

на текстови што не се рекламни текстови,
радио и телевизиски програми (продукција

MK

на радио и телевизиски програми), радио и

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,

телевизиски апарати(изнајмување радио и
телевизиски апарати), образовни услуги,

Скопје
(540)

он-лајн публикување електронски текстови
и списанија, услуги на објавување вести,
портали, блогови

УТРИНСКИ БРИФИНГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени материјали, печатени
публикации, весници, магазини, каталози,

(111) 30556

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/913

(220) 07/09/2021
(181) 07/09/2031

(450) 31/03/2022
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI

брошури, постери, летоци, списанија,
периодични публикации,часописи

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

кл. 35 рекламирање (огласување),
рекламни огласи (ширење на рекламни

shi, Aichi-ken, JP

огласи), рекламни текстови (објавување
рекламни текстови), рекламирање преку

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

радио, рекламирање преку интернет и
сите други неспоменати облици на
рекламирање, водење на работењето,

(540)

управување со работата, комуникациски
медиуми

(551) индивидуална
(510, 511)

LM350h
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кл. 12 автомобили и нивните структурни

интерактивна онлајн забава во вид на веб-

делови

сајт што содржи фотографски, видео,

(111) 30557

(151) 21/03/2022

аудио и прозни презентации, видео
клипови и други мултимедијални

(210) TM 2021/923

(220) 09/09/2021
(181) 09/09/2031

материјали кои може да се преземат
(симнат) кои се однесуваат на филмови и

(450) 31/03/2022
(732) Home Box Office, Inc. 30 Hudson

телевизиски програми во областите на
комедијата, драма, акција, различни

Yards, 10001 New York, New York, US

(посебен вид), авантура, спорт, мјузикли,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

тековни (актуелни) настани и забавни
вести, документарни и анимација

(540)

HBO MAX
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 30568

(151) 18/03/2022

(210) TM 2021/926

(220) 13/09/2021
(181) 13/09/2031

(450) 31/03/2022
(732) Јакупи Авни; Jakupi Avni с.Горно
Свиларе, Сарај; fsh.Svilarë e Epërme,

кл. 9 мобилни софтверски апликации кои
може да се преземат (симнат) за употреба
при испорака и дистрибуција на аудио,

Saraj, Скопје;Shkup, MK

видео и мултимедијални забавни
содржини вклучувајќи текст, податоци,

(540)

слики, аудио, видео и аудиовизуелни
датотеки
кл. 38 мобилни медиумски услуги во вид
на електронски пренос, емитување и

(591) бела, црна, златна; e bardhë, ezezë,
e artë

испорака на аудио, видео и

(551) индивидуална

мултимедијална забавна содржина,
вклучувајќи текст, податоци, слики, аудио,

(510, 511)
кл. 35 рекламирање;водење на

видео и аудиовизуелни датотеки со помош
на интернет, безжична комуникација,

работење;управување со
работи;канцелариски работи; reklamimi;

електронски комуникациски мрежи и
компјутерски мрежи

drejtimin e një biznesi; menaxhimi i biznesit;
punë zyre

кл. 41 услуги за забава, во вид на давање

кл. 41 подготвување на

забавни програми и содржини, имено,
филмови, телевизиски програми, видео

наставата;забава;спортски и културни
активности; përgatitje evenimente;

клипови, графика и информации поврзани
со филмови и телевизиски програми во

argëtuese; aktivitete sportive dhe kulturore
кл. 43 услуги за подготвување на храна и

областите на комедијата, драма, акција,
различни (посебен вид), авантура, спорт,

пијалоци;привремено сместување;
shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe

мјузикли, тековни (актуелни) настани и
забавни вести, документарни и
анимирани, преку интернет, електронски

pijeve; akomodimi i përkohshëm

комуникациски мрежи, компјутерски мрежи
и безжични комуникациски мрежи;

(111) 30560

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/936

(220) 14/09/2021
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пренос на средства; финансиско

(181) 14/09/2031
(450) 31/03/2022
(732) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.
СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје,

управување; финансиско спонзорирање;

MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

информации; советување во врска со
финансии; финансиски услуги;

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

обезбедување финансиски информации
преку интернет; пренесување средства

(540)

(електронско пренесување средства);

кредитни бироа; агенции за наплата на
долгови; финансиски анализи; финансиски

банкарски трансакции од дома; банкарски
служби за дебитни картички; гаранции за
осигурување; гаранции за животно
осигурување; осигурителни консултации;

(591) зелена, бела
(551) индивидуална

штедни банки; издавање кредитни
картички; служби за кредитни картички;

(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни

услуги за кредитни картички; услуги за
дебитни картички; услуги за осигурителни
гаранции; заеднички фондови; финансиски

картички, магнетни картички, платежни
картички, картички за пристап, картички со
интегрирани кола и смарт картички,

консултантски услуги; вреднување на
недвижен имот; менаџмент со недвижен

компјутерски софтвер; автоматски
благајни за депонирање, повлекување или

имот; берзански котирања; брокерство со
хартии од вредност; осигурително

трансфер на парични средства [АТМ]
кл. 16 канцелариски материјали; брошури;

брокерство; систем за плаќање на рати;
депозити на вредности; издавање
патнички чекови; штедни банки;

билтени; периодични публикации;
весници; печатени материјали; печатени
публикации; печатени формулари и

финансиски проценки (осигурување,
банкарско работење, недвижен имот);

обрасци; печати; печати [жигови,
отпечатоци]; плика [канцелариски

осигурителни информации; директно
банкарство; капитални инвестиции;

материјали]; чековни книшки, печатени
банковни формулари; постери; регистар

размена на пари; монетарни трансакции;
отплата на кредити; плаќање средства;
кредити (финансирање); давање под наем

[главни книги]; регистри; списанија
кл. 35 рекламирање (огласување),
телевизиско рекламирање, рекламирање

врз основа на хартии од вредност; услуги
за верификација на чекови; финансиски и

преку интернет и сите останати видови
рекламирање, водење на работењето,

банкарски менаџмент; истражување и
прогнозирање на финансиските пазари и

управување со работата, канцелариски
работи; бизнис администрација; бизнис

на менаџментот со преносливи хартии од
вредност

консултации; бизнис информации или
побарувања
кл. 36 банкарство; банкарско работење;
финансиски работи; монетарни работи;
работи поврзани со недвижен имот;

(111) 30561

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/937

(220) 14/09/2021
(181) 14/09/2031
(450) 31/03/2022

финансиски трансакции; електронски
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(732) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.

кредитни бироа; агенции за наплата на

СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3, Скопје,

долгови; финансиски анализи; финансиски

MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

информации; советување во врска со
финансии; финансиски услуги;

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

обезбедување финансиски информации
преку интернет; пренесување средства

(540)

(електронско пренесување средства);
банкарски трансакции од дома; банкарски
служби за дебитни картички; гаранции за
осигурување; гаранции за животно
осигурување; осигурителни консултации;

(591) сина, бела
(551) индивидуална

штедни банки; издавање кредитни
картички; служби за кредитни картички;

(510, 511)

услуги за кредитни картички; услуги за
дебитни картички; услуги за осигурителни

кл. 9 кредитни картички, дебитни
картички, магнетни картички, платежни

гаранции; заеднички фондови; финансиски

картички, картички за пристап, картички со
интегрирани кола и смарт картички,

консултантски услуги; вреднување на
недвижен имот; менаџмент со недвижен

компјутерски софтвер; автоматски
благајни за депонирање, повлекување или

имот; берзански котирања; брокерство со
хартии од вредност; осигурително

трансфер на парични средства [АТМ]

брокерство; систем за плаќање на рати;
депозити на вредности; издавање

кл. 16 канцелариски материјали; брошури;
билтени; периодични публикации;

патнички чекови; штедни банки;

весници; печатени материјали; печатени
публикации; печатени формулари и

финансиски проценки (осигурување,
банкарско работење, недвижен имот);

обрасци; печати; печати [жигови,
отпечатоци]; плика [канцелариски

осигурителни информации; директно
банкарство; капитални инвестиции;

материјали]; чековни книшки, печатени

размена на пари; монетарни трансакции;
отплата на кредити; плаќање средства;

банковни формулари; постери; регистар
[главни книги]; регистри; списанија

кредити (финансирање); давање под наем

кл. 35 рекламирање (огласување),
телевизиско рекламирање, рекламирање

врз основа на хартии од вредност; услуги
за верификација на чекови; финансиски и

преку интернет и сите останати видови
рекламирање, водење на работењето,

банкарски менаџмент; истражување и
прогнозирање на финансиските пазари и

управување со работата, канцелариски

на менаџментот со преносливи хартии од
вредност

работи; бизнис администрација; бизнис
консултации; бизнис информации или
побарувања
кл. 36 банкарство; банкарско работење;
финансиски работи; монетарни работи;
работи поврзани со недвижен имот;

(111) 30562

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/938

(220) 14/09/2021
(181) 14/09/2031
(450) 31/03/2022

финансиски трансакции; електронски
пренос на средства; финансиско
управување; финансиско спонзорирање;
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(732) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

долгови; финансиски анализи; финансиски

А.Д.СКОПЈЕ ул. Орце Николов бр. 3,

информации; советување во врска со

Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

финансии; финансиски услуги;
обезбедување финансиски информации

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

преку интернет; пренесување средства
(електронско пренесување средства);

(540)

банкарски трансакции од дома; банкарски
служби за дебитни картички; гаранции за
осигурување; гаранции за животно
осигурување; осигурителни консултации;
штедни банки; издавање кредитни

(551) индивидуална

картички; служби за кредитни картички;
услуги за кредитни картички; услуги за

(510, 511)
кл. 9 кредитни картички, дебитни

дебитни картички; услуги за осигурителни
гаранции; заеднички фондови; финансиски

картички, магнетни картички, платежни
картички, картички за пристап, картички со

консултантски услуги; вреднување на

интегрирани кола и смарт картички,

недвижен имот; менаџмент со недвижен
имот; берзански котирања; брокерство со

компјутерски софтвер; автоматски
благајни за депонирање, повлекување или

хартии од вредност; осигурително
брокерство; систем за плаќање на рати;

трансфер на парични средства [АТМ]
кл. 16 канцелариски материјали; брошури;

депозити на вредности; издавање
патнички чекови; штедни банки;

билтени; периодични публикации;
весници; печатени материјали; печатени

финансиски проценки (осигурување,

публикации; печатени формулари и

банкарско работење, недвижен имот);
осигурителни информации; директно

обрасци; печати; печати [жигови,
отпечатоци]; плика [канцелариски

банкарство; капитални инвестиции;
размена на пари; монетарни трансакции;

материјали]; чековни книшки, печатени
банковни формулари; постери; регистар

отплата на кредити; плаќање средства;
кредити (финансирање); давање под наем

[главни книги]; регистри; списанија
кл. 35 рекламирање (огласување),

врз основа на хартии од вредност; услуги

телевизиско рекламирање, рекламирање

за верификација на чекови; финансиски и
банкарски менаџмент; истражување и

преку интернет и сите останати видови
рекламирање, водење на работењето,

прогнозирање на финансиските пазари и
на менаџментот со преносливи хартии од

управување со работата, канцелариски
работи; бизнис администрација; бизнис

вредност

консултации; бизнис информации или
побарувања
кл. 36 банкарство; банкарско работење;

(111) 30563

(151) 21/03/2022

финансиски работи; монетарни работи;
работи поврзани со недвижен имот;

(210) TM 2021/939

(220) 14/09/2021
(181) 14/09/2031

финансиски трансакции; електронски
пренос на средства; финансиско

(450) 31/03/2022
(732) Друштво за трговија и услуги
КАЛИНА ТТ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје
Булевар Кочо Рацин бр. 42, Скопје, MK

управување; финансиско спонзорирање;
кредитни бироа; агенции за наплата на
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(591) бела, розева, сива и сите нијанси на

(540)

сина

КАЛИНА

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и газирана вода и
други безалкохолни пијалоци; овошни

кл. 25 облека, готова облека (конфекциска
облека)
(111) 30564

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/942

(220) 16/09/2021
(181) 16/09/2031

пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други
препарати за правење напитоци

(450) 31/03/2022
(732) Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Akpinar Mah.OsmangaziCad. No:156,

(111) 30566

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/945

(220) 16/09/2021

(181) 16/09/2031
(450) 31/03/2022
(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o.
Batajnicki drum 18, 11080 Zemun,

34885 Sancaktepe, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Belgrade, RS

ул.”Димитрие Чуповски” 4/ 1-1, 1000,
Скопје

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

(540)

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

Vetria
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 30565

(151) 21/03/2022

(210) TM 2021/944

(220) 16/09/2021
(181) 16/09/2031

(450) 31/03/2022
(732) Allied Beverages Adriatic d.o.o.
Batajnicki drum 18, 11080 Zemun,

(591) бела, сина и сите нијанси на зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и газирана вода и

Belgrade, RS
(740) Друштво за застапување од областа

други безалкохолни пијалоци; овошни
пијалоци и овошни џусеви; сирупи и други

на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

препарати за правење напитоци

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE
SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit
(510)

(111)

1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
8

30510
30511
30513
30515
30516
30498
30509
30514
30517
30531
30532
30478
30489
30490
30496
30497
30499
30504
30505
30509
30514
30518
30521
30524
30532
30535
30538
30539
30543
30558
30559
30564
30519
30536
30476

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
12
16
16
16
16
16
16
16
16
17
18
21
24
25
25
25
25
25

30476
30482
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30530
30533
30545
30553
30557
30560
30561
30562
30547
30556
30509
30514
30530
30554
30555
30560
30561
30562
30519
30550
30532
30523
30479
30480
30481
30523
30540

25
25
25
26
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
141

30542
30550
30563
30542
30503
30540
30541
30468
30469
30470
30471
30472
30512
30514
30527
30543
30469
30477
30512
30514
30520
30522
30525
30528
30534
30543
30468
30469
30512
30514
30543
30469
30514
30522
30537

32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

30543
30565
30566
30469
30506
30507
30508
30514
30544
30567
30473
30474
30475
30500
30501
30502
30546
30470
30471
30472
30473
30474
30475
30479
30480
30481
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30519
30520
30523
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37

30529
30540
30542
30548
30549
30550
30552
30554
30555
30560
30561
30562
30568
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30560
30561
30562
30533
30548
30549

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
41
41
41
41
41
41
41
41

30483
30484
30485
30486
30487
30488
30491
30529
30545
30554
30555
30557
30473
30474
30528
30552
30469
30473
30474
30479
30480
30481
30483
30484
30485

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

142

30486
30487
30488
30503
30526
30529
30545
30554
30555
30557
30568
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30503
30510
30511
30513
30515
30516
30530
30533

42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45

30548
30549
30552
30469
30476
30526
30528
30568
30492
30493
30494
30495
30510
30511
30513
30515
30516
30551
30483
30484
30485
30486
30487
30488
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare
(111) регистарски број / numri i regjistrimit
(210) број на пријавата / numri i aplikimit
(732)

(111)

(210)

A.F. JONES EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED

30522

MK/T/2021/0320

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30538

MK/T/2021/0501

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30539

MK/T/2021/0502

Acer Incorporated

30536

MK/T/2021/0498

Allied Beverages Adriatic d.o.o.

30565

MK/T/2021/0944

Allied Beverages Adriatic d.o.o.

30566

MK/T/2021/0945

Biofarma Ilaç San ve Tic. A.Ş,

30558

MK/T/2021/0765

Biofarma Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

30564

MK/T/2021/0942

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC

30500

MK/T/2021/0276

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC

30501

MK/T/2021/0277

CAHAN TOBACCO INTERNATIONAL LLC

30502

MK/T/2021/0278

Dell Inc.

30533

MK/T/2021/0496

Energy Beverages LLC

30537

MK/T/2021/0499

FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd.

30478

MK/T/2021/0753

Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.

30527

MK/T/2021/0233

Gap (ITM) Inc.

30553

MK/T/2021/0905

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac

30504

MK/T/2021/0283

Home Box Office, Inc.

30557

MK/T/2021/0923

Lidl Stiftung & Co. KG

30468

MK/T/2020/0770

Lidl Stiftung & Co. KG

30543

MK/T/2021/0554

Lidl Stiftung & Co. KG

30544

MK/T/2021/0556

Lidl Stiftung & Co. KG

30531

MK/T/2021/0557

MOMENT EGITIM ARASTIRMA SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

30551

MK/T/2018/1179

NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S.

30497

MK/T/2021/0258

Novartis AG

30547

MK/T/2021/0526

Novartis AG

30559

MK/T/2021/0772

Philip Morris Brands Sàrl

30546

MK/T/2021/0525

Smyk S.A.

30540

MK/T/2021/0518

Smyk S.A.

30541

MK/T/2021/0519

Smyk S.A.

30542

MK/T/2021/0520

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

30556

MK/T/2021/0913

The Procter & Gamble Company

30518

MK/T/2021/0302

The West Indies Rum Distillery Limited

30567

MK/T/2020/0300
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UPL CORPORATION LIMITED

30535

MK/T/2021/0497

Unilever IP Holdings B.V.

30532

MK/T/2021/0491

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

30482

MK/T/2021/0757

Zentiva, k.s.

30505

MK/T/2021/0288

Zentiva, k.s.

30524

MK/T/2021/0333

Јакупи Авни; Jakupi Avni

30568

MK/T/2021/0926

АЛКАЛОИД АД Скопје

30521

MK/T/2021/0317

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип

30506

MK/T/2021/0289

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип

30507

MK/T/2021/0290

Аневски Винарија ДООЕЛ Штип

30508

MK/T/2021/0291

Атанасов Миле

30470

MK/T/2021/0436

Атанасов Миле

30471

MK/T/2021/0437

Атанасов Миле

30472

MK/T/2021/0438

Димитар Митевски

30469

MK/T/2021/0695

Драган Живковиќ

30554

MK/T/2021/0907

Драган Живковиќ

30555

MK/T/2021/0908

Друштво за информатички инженеринг СОЛС ДОО Скопје

30530

MK/T/2021/0315

ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје

30491

MK/T/2021/0660

Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ
ДООЕЛ Скопје

30548

MK/T/2021/0537

Друштво за проектирање, изградба и трговија СТРУКТУРА КОНЦЕПТ
ДООЕЛ Скопје

30549

MK/T/2021/0538

Друштво за производство и трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО Скопје

30519

MK/T/2021/0310

Друштво за производство, трговија и маркетинг Алтиус Солушнс ДООЕЛ
Тетово

30529

MK/T/2021/0239

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛА ДООЕЛ извоз-увоз Скопје

30475

MK/T/2021/0678

Друштво за производство, трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт
Скопје

30550

MK/T/2021/0549

Друштво за промет и услуги ВВ ДИГИТАЛ 2018 ДОО Скопје

30552

MK/T/2020/1109

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ дооел

30517

MK/T/2021/0301

Друштво за сообраќај и услуги РЕСОРТ МАВРОВО ДОО с. Маврово

30526

MK/T/2021/0263

Друштво за трговија и услуги БМ ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје

30473

MK/T/2021/0635

Друштво за трговија и услуги БМ ЦИГАР-ТОБАКО ШОП ДООЕЛ Скопје

30474

MK/T/2021/0636

Друштво за трговија и услуги КАЛИНА ТТ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје

30563

MK/T/2021/0939

Друштво за услуги СВОД МАСТЕР ДОО Скопје

30545

MK/T/2021/0524

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

30496

MK/T/2020/0701

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

30483

MK/T/2021/0758

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

30484

MK/T/2021/0759

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

30485

MK/T/2021/0760

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

30486

MK/T/2021/0761

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

30487

MK/T/2021/0762

ЕОЅ Матрих ДООЕЛ Скопје

30488

MK/T/2021/0763

Друштво за информатички услуги, телекомуникации и маркетинг ПОРТАЛ
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ИЗВОР Вадин ДООЕЛ

30534

MK/T/2021/0300

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

30560

MK/T/2021/0936

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

30561

MK/T/2021/0937

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д.СКОПЈЕ

30562

MK/T/2021/0938

МАКФЕРТ ДОО

30511

MK/T/2021/0656

МАКФЕРТ ДОО

30513

MK/T/2021/0657

МАКФЕРТ ДОО

30515

MK/T/2021/0658

МАКФЕРТ ДОО

30516

MK/T/2021/0659

МАКФЕРТ ДОО

30510

MK/T/2021/0655

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона

30520

MK/T/2021/0316

НАТУРА ТЕРАПИ ДОО Скопје

30489

MK/T/2021/0786

НАТУРА ТЕРАПИ ДОО Скопје

30490

MK/T/2021/0788

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје

30509

MK/T/2021/0292

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје

30512

MK/T/2021/0293

ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје

30514

MK/T/2021/0297

Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

30477

MK/T/2021/0752

Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА“ А.Д.

30525

MK/T/2021/0353

хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ Скопје

30493

MK/T/2021/0662

Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа
хирургија НЕУРОМЕДИКА ХОСПИТАЛ Скопје

30494

MK/T/2021/0663

Приватна здравствена установа-поликлиника со ординации од примарната
здравствена заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА Скопје

30495

MK/T/2021/0664

Приватна здравствена установа-поликлиника со ординации од
специјалистичко-консултативната здравствена заштита НЕУРОМЕДИКА
Скопје

30492

MK/T/2021/0661

Раде Цветковски

30523

MK/T/2021/0322

СТАЈЛИНГ ПРОФЕСИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

30476

MK/T/2021/0741

Спортско здружение РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје

30479

MK/T/2021/0754

Спортско здружение РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје

30480

MK/T/2021/0755

Спортско здружение РАКОМЕТЕН КЛУБ АЛКАЛОИД Скопје

30481

MK/T/2021/0756

Тhe Procter & Gamble Company

30498

MK/T/2021/0265

Тhe Procter & Gamble Company

30499

MK/T/2021/0266

ТОМИСЛАВ ШЕСТАКОВ

30503

MK/T/2021/0281

Хирди Кемаледин

30528

MK/T/2021/0245

Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа
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ПРЕНОС / BARTJE
(111) 386
(732) АР - НИ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 458
(732) АР-НИ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 75А, Скопје, MK
(111) 429
(732) АР - НИ ДОО Скопје бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 8705
(732) Delphi Technologies IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, BB
(111) 12674
(732) Advanced Medical Optics, Inc. 2525 Dupont Drive, Irvine, 92612 CA, US
(111) 14447
(732) Entain Operations Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11
1AA, GI
(111) 14449
(732) Entain Operations Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11
1AA, GI
(111) 20844
(732) АР - НИ ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 24658
(732) ViiV Healthcare Company, Corporation Service Company 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US
(111) 26098
(732) Four Seasons Hotels (Netherlands) Ltd. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
(111) 26769
(732) Bacardi & Company Limited Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(111) 27796
(732) Друштво за трговија, производство и услуги БИО 422 ДОО Скопје ул. Даме Груев
бр. 5, 1000, Скопје, MK
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ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ / BARTËSI I MËPARSHËM
(111) 30075
(732) Абдураман Калику; Амир Калику and Фитим Нуредини ул. Јане Сандански бр. 98-15,
1200, Тетово, MK; ул. Јане Сандански бр. 98-15, 1200, Тетово, MK and с. Порој, ул. 101 бб,
1200, Тетово, MK

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME
(111) 386
(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 386
(732) ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 458
(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 458
(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 429
(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 429
(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје Бул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 3870
(732) Pioneer Kabushiki Kaisha 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP
(111) 3871
(732) Pioneer Kabushiki Kaisha 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP
(111) 3893
(732) Syngenta Limited Jealott's Hill International, Research Centre, Bracknell, Berkshire,
United Kingdom, RG42 6EY, GB
(111) 4842
(732) Royal Unibrew A/S Faxe Alle 1, 4640 Faxe, DK
(111) 3960
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(732) Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, Illinois 60143, US
(111) 4468
(732) Subway IP LLC 325 Sub Way, Milford, CT 06461, US
(111) 2264
(732) REHAU Industries SE & Co. KG Otto-Hahn-Str. 2, 95111 REHAU, DE
(111) 8705
(732) Delphi Technologies IP Limited The Grove, 21 Pine Road Belleville, St. Michael
BB11113, BB
(111) 10840
(732) Gildan Apparel USA Inc 1980 Clements Ferry Road, Charleston, South Carolina 29492,
US
(111) 12674
(732) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA
92799-5162, US
(111) 9567
(732) Алкалоид АД Скопје бул. Александар Македонски бр.12, 1000, Скопје, MK
(111) 11044
(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH
(111) 11041
(732) JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8, 1202, Geneva, CH
(111) 11607
(732) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(111) 12735
(732) Yokohama Off-Highway Tires America, Inc 201 Edgewater Drive, Suite 285, Wakefield,
MA 01880, US
(111) 13904
(732) Yokohama Off-Highway Tires America, Inc 201 Edgewater Drive, Suite 285, Wakefield,
MA 01880, US
(111) 14835
(732) Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY
, GB
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(111) 18266
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, IE
(111) 18266
(732) Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, IE
(111) 14997
(732) Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US
(111) 15001
(732) Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US
(111) 14998
(732) Yahoo Inc. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US
(111) 17990
(732) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA ,
GB
(111) 20930
(732) ENEOS Corporation 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, JP
(111) 20076
(732) ENEOS Corporation 1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, JP
(111) 26776
(732) ARTEKS d.o.o. Svetolika lazarevića 22, 31230 Arilje, RS
(111) 20562
(732) BUSINESS WIRE, Inc. 101 California Street, 20th Floor, San Francisco, California 94111,
US
(111) 20422
(732) Next Holdings Limited Desford Road Enderby, Leicester, Leicestershire LE19 4AT, GB
(111) 20744
(732) Друштво за производство, трговија и услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје ул.Крсте Асенов бр. 2А - ЛАМ А/ЛОК 1, 1000, Скопје, MK
(111) 20844
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(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 20844
(732) ЈАКА НОВА ДООЕЛ Скопје ул. Борис Трајковски бр. 75А, 1000, Скопје, MK
(111) 22942
(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG
(111) 26928
(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG
(111) 24690
(732) TP-Link Corporation Limited Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science
Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK
(111) 24693
(732) TP-Link Corporation Limited Room 901,9/F, New East Ocean Centre, 9 Science
Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK
(111) 24474
(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG
(111) 25000
(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG
(111) 25001
(732) Fortex Nutraceuticals LTD Sofia Suhodol, 10 Prohladen Kat street, 1000, Sofia, BG
(111) 26769
(732) Bacardi Martini Patrón International GmbH Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
(111) 27979
(732) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА / RIPËRTËRITJA LICENCËS
(111) 21525 MK/T/ 2013/403
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ / VAZHDIMËSIA E
VLEFSHMËRISË
(111) 386

(186) 10/12/2031

(111) 3870

(186) 12/09/2032

(111) 3871

(186) 20/05/2032

(111) 3893

(186) 24/03/2032

(111) 3994

(186) 06/06/2032

(111) 1452

(186) 02/12/2031

(111) 4842

(186) 22/11/2031

(111) 3960

(186) 01/03/2032

(111) 3754

(186) 12/02/2032

(111) 5017

(186) 31/01/2032

(111) 5104

(186) 14/01/2032

(111) 5067

(186) 05/03/2032

(111) 5064

(186) 05/03/2032

(111) 5082

(186) 05/03/2032

(111) 5057

(186) 05/03/2032

(111) 5054

(186) 05/03/2032

(111) 5052

(186) 05/03/2032

(111) 5051

(186) 05/03/2032

(111) 5125

(186) 05/03/2032

(111) 5127

(186) 05/03/2032

(111) 5133

(186) 05/03/2032

(111) 5134

(186) 05/03/2032

(111) 5135

(186) 05/03/2032

(111) 5148

(186) 05/03/2032

(111) 5089

(186) 05/03/2032

(111) 5525

(186) 20/12/2031

(111) 1532

(186) 24/04/2032

(111) 2562

(186) 10/11/2032

(111) 4211

(186) 10/12/2031

(111) 2100

(186) 10/12/2031

(111) 2843

(186) 05/01/2032

(111) 2847

(186) 12/12/2031
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(111) 3191

(186) 01/03/2032

(111) 4419

(186) 01/03/2032

(111) 1367

(186) 14/02/2032

(111) 11547

(186) 19/12/2031

(111) 10876

(186) 09/01/2032

(111) 10873

(186) 09/01/2032

(111) 9567

(186) 10/01/2032

(111) 10955

(186) 06/02/2032

(111) 10851

(186) 11/02/2032

(111) 11129

(186) 26/02/2032

(111) 11130

(186) 26/02/2032

(111) 14826

(186) 28/02/2032

(111) 11021

(186) 01/03/2032

(111) 11692

(186) 06/03/2032

(111) 11235

(186) 15/03/2032

(111) 11213

(186) 20/03/2032

(111) 11071

(186) 22/03/2032

(111) 11080

(186) 27/03/2032

(111) 17705

(186) 28/03/2032

(111) 11350

(186) 28/03/2032

(111) 13489

(186) 08/04/2032

(111) 11117

(186) 06/06/2032

(111) 11122

(186) 10/06/2032

(111) 11044

(186) 05/07/2032

(111) 11694

(186) 08/07/2032

(111) 11324

(186) 04/09/2032

(111) 11041

(186) 24/09/2032

(111) 11607

(186) 10/10/2032

(111) 11309

(186) 30/10/2032

(111) 19393

(186) 15/04/2031

(111) 19695

(186) 31/05/2031

(111) 20037

(186) 04/11/2031

(111) 20821

(186) 24/11/2031

(111) 20226

(186) 29/11/2031

(111) 20227

(186) 29/11/2031

(111) 19955

(186) 29/11/2031
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(111) 20805

(186) 06/12/2031

(111) 26776

(186) 14/12/2031

(111) 20007

(186) 27/12/2031

(111) 20254

(186) 12/01/2032

(111) 20306

(186) 24/01/2032

(111) 20298

(186) 27/01/2032

(111) 20299

(186) 27/01/2032

(111) 20300

(186) 27/01/2032

(111) 20375

(186) 24/02/2032

(111) 20376

(186) 27/02/2032

(111) 20377

(186) 27/02/2032

(111) 20378

(186) 27/02/2032

(111) 20379

(186) 27/02/2032

(111) 20398

(186) 05/03/2032

(111) 20399

(186) 05/03/2032

(111) 20562

(186) 12/03/2032

(111) 22533

(186) 14/03/2032

(111) 25348

(186) 03/04/2032

(111) 25349

(186) 04/04/2032

(111) 25350

(186) 06/04/2032

(111) 20624

(186) 09/04/2032

(111) 20625

(186) 09/04/2032

(111) 20626

(186) 09/04/2032

(111) 20627

(186) 09/04/2032

(111) 20628

(186) 09/04/2032

(111) 20629

(186) 09/04/2032

(111) 20630

(186) 09/04/2032

(111) 20631

(186) 09/04/2032

(111) 20632

(186) 09/04/2032

(111) 20647

(186) 12/04/2032

(111) 21167

(186) 17/04/2032

(111) 21168

(186) 17/04/2032

(111) 20651

(186) 14/04/2032

(111) 25352

(186) 18/04/2032

(111) 20422

(186) 19/04/2032

(111) 20684

(186) 23/04/2032
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(111) 20738

(186) 26/04/2032

(111) 20739

(186) 26/04/2032

(111) 20740

(186) 26/04/2032

(111) 20741

(186) 26/04/2032

(111) 20744

(186) 26/04/2032

(111) 20122

(186) 30/05/2032

(111) 20120

(186) 30/05/2032

(111) 22493

(186) 13/06/2032

(111) 20662

(186) 27/07/2032

(111) 20665

(186) 27/07/2032

(111) 20478

(186) 27/07/2032

(111) 20844

(186) 22/08/2032

(111) 21396

(186) 27/09/2032

(111) 21194

(186) 27/11/2032
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve
për disenjo industrialе.
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(22) датум на поднесување / data e depozitimit
(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
(45) датум на објавување / data e publikimit
(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i
përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej
Locarno)
(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(21) ID 2022/1

(45) 31/03/2022
(22) 18/01/2022

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Марија Павловиќ Латас and Јана Јаневска Терзиоска
(73) Друштво за инженеринг и консалтинг СМАРТ КОНЦЕПТ ДОО Скопје Бул.ВМРО
бр.1/6-22, 1000, Скопје, MK
(74) Коцарева Ирена, адвокат Бул."Крсте Мисирков" бр.11, ДТЦ Мавровка Ламела Ц-1/10,
1000 Скопје
(51) 25-03
(54) "КОНТЕЈНЕР"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ
ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR
DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)

(21)

25-03

MK/I/ 2022/1
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA
SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Друштво за инженеринг и консалтинг СМАРТ КОНЦЕПТ ДОО Скопје
Бул.ВМРО бр.1/6-22, 1000, Скопје, MK
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(21)
MK/I/ 2022/1

Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
VENDIMET PЁR DISENJOT INDUSTRIALE
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin
154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11,
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për
disenjot industriale.
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat
shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):
(11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
(18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
(22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
(18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit,
theksohet numri i përgjithshëm i disejnove industriale
(30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
(45) Дата на објавување / Data e publikimit
(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar I
Disenjove Industriale (Locarno)
(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose
vizatimi
(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose
paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
(57) Назначување на боите или комбинации на бои / caktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
(72) Автор / Autori
(73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
(74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

_________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(11) 942

(45) 31/03/2022

(21) ID 2019/7

(22) 21/03/2019

(18) 21/03/2024
(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален
(73) Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-Willows,
Merseyside, WA12 0HF,, UK
(74) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, лок. 5, Бизнис Центар
Аура,1000 Скопје
(51) 12-15
(54) "Дизајн на гуми"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(11) 936

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/24

(22) 20/08/2021
(18) 20/08/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Шереф Кан Џеладин (ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје)
(73) Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола
Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, MK
(51) 20-03
(54) "РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(11) 937

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/25

(22) 20/08/2021

(18) 20/08/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Шереф Кан Џеладин (ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје)
(73) Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола
Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, MK
(51) 20-03
(54) "РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА"

(11) 938

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/26

(22) 20/08/2021
(18) 20/08/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Шереф Кан Џеладин (ул. Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје)
(73) Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул. Никола
Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, MK
(51) 20-03
(54) "РЕКЛАМНО ПАНО ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(11) 939

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/28

(22) 05/10/2021

(18) 05/10/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Марко Стојковски (Бул. АСНОМ бр. 80/2-17, Скопје)
(73) Стојковски Марко Бул. АСНОМ бр. 80/2-17, Скопје, MK
(51) 21-02
(54) Дизајн на скејтборд
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(11) 940

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/32

(22) 14/10/2021

(18) 14/10/2026
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Горан Антевски (ул. Партение Зографски бр. 3А, 1000, Скопје)
(73) Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000, Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. Скопје ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(51) 13-03
(54) "Ниско напонска табла"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

(11) 941

(45) 31/03/2022

(21) ID 2021/34

(22) 15/10/2021
(18) 15/10/2026

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Јусуф Морина (ул. Црвени Брегови бр. 22б, 1000, Скопје)
(73) БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул. Скупи 20, бр. 41, 1000, Скопје, MK
(51) 09-01
(54) "Шише"
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT
NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodi sipas
kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale
(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjos
(51)

(11)

12-15

MK/I/ 2019/942

20-03

MK/I/ 2021/936

20-03

MK/I/ 2021/937

20-03

MK/I/ 2021/938

21-02

MK/I/ 2021/939

13-03

MK/I/ 2021/940

09-01

MK/I/ 2021/941
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale

Гласник/ Buletini Бр./Nr. 3/2022 - 31/03/2022

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН /
PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS
INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR
(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos
industriale
(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit
(21) број на пријавата / numri i aplikimit
(73)
Davanti Tyres Limited Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-leWillows, Merseyside, WA12 0HF,, UK
Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул.
Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, MK
Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул.
Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, MK
Друштво за трговија и услуги ИДЕАЛ ХОРИЗОН ГРУП ДООЕЛ Скопје ул.
Никола Малешевски бр. 24/3-5, Скопје, MK
Стојковски Марко Бул. АСНОМ бр. 80/2-17, Скопје, MK
Раде Кончар - ТЕП ДООЕЛ Скопје Бул. 3-та Македонска бригада 52, 1000,
Скопје, MK
БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје ул. Скупи 20, бр. 41, 1000, Скопје, MK

169

(11)
942
936
937
938
939
940
941

(21)
MK/I/ 2019/942
MK/I/ 2021/936
MK/I/ 2021/937
MK/I/ 2021/938
MK/I/ 2021/939
MK/I/ 2021/940
MK/I/ 2021/941

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1135. На ден
31/12/2021 гпдина, вп Службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска сппственпст,
Гласник бр. 12/2021 пбјавенп е решение за тргпвска марка ТМ/2020/1135 сп рег. бр. 30274, на
ппднпсителпт Друштвп за визуелна кпмуникација и графички услуги СОФИЈА ЕФЕКТИВА ДООЕЛ,
ул. 29-ти Нпември бр. 4Д, Скппје, МК. Вп врска сп тпа вп делпт 450 кпј се пднесува на ппдатпци за
датумпт на пбјавата на решениетп за тргпвска марка се прави исправка на грешка, наместп
датумпт кпј стпи 31/12/2021гпдина, треба да стпи датумпт 31/03/2022 гпдина.

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1104. На ден
31/12/2021 гпдина, вп Службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска сппственпст,
Гласник бр. 12/2021 пбјавенп е решение за тргпвска марка ТМ/2020/1104 сп рег. бр. 30277, на
ппднпсителпт Друштвп за спветуваое, услуги и прганизираое на настани ГЛОБАЛ МЕДИА ГРОУП
ДООЕЛ Скппје , ул 8-ми Септември бр.13, 1000, Скппје, МК. Вп врска сп тпа вп делпт 450 кпј се
пднесува на ппдатпци за датумпт на пбјавата на решениетп за тргпвска марка се прави исправка
на грешка, наместп датумпт кпј стпи 31/12/2021гпдина, треба да стпи датумпт 31/03/2022 гпдина.

ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2020/1123. На ден
31/12/2021 гпдина, вп Службенптп гласилп на Државнипт завпд за индустриска сппственпст,
Гласник бр. 12/2021 пбјавенп е решение за тргпвска марка ТМ/2020/1123 сп рег. бр. 30275, на
ппднпсителпт АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Стппанска
Интересна Заедница Скппје , ул Васил Дпргпв бр.20А, 1000, Скппје, МК. Вп врска сп тпа вп делпт
450 кпј се пднесува на ппдатпци за датумпт на пбјавата на решениетп за тргпвска марка се прави
исправка на грешка, наместп датумпт кпј стпи 31/12/2021гпдина, треба да стпи датумпт
31/03/2022 гпдина.
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