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КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO 

AD - Андора 

AE - Здружените Арапски Емирати 

AF - Авганистан 

AG - Антика и Барбуда 

AI - Антигуа 

AL - Албанија 

AM - Ерменија 

AN - Холандски Антили 

AO - Ангола 

AR - Аргентина 

AT - Австрија 

AU - Австралија 

AW - Аруба 

AZ - Азербејџан 

BA - Босна и Херцеговина 

BB - Барбадос 

BD - Бангладеш 

BE - Велгија 

BF - Горна Волта 

BG - Бугарија 

BH - Бахреин 

BI - Бурунди 

BJ - Бенин 

BM - Бермуди 

BN - Брунеј Даресалам 

BO - Боливија 

BR - Бразил 

BS - Бахами 

BT - Бутан 

BV - Островот на Буве 

BW - Боцвана 

BY - Белорусија 

CF - Централноафриканска Република 

CG - Конго 

CH - Швајцарија 

CI - Брегот на слоновата коска 

CK - Острови на Кук 

CL - Чиле 

CM - Камерун 

CN - Кина 

CO - Колумбија 

CR - Костарика 

CU - Куба 

CV - Капе Верде 

CY - Кипар 

CZ - Чешка 

DE - Германија 

DJ - Џибути 

DK - Данска 

DM - Доминика 

DO - Доминиканска Република 

DZ - Алжир 

EC - Еквадор 

EE - Естонија 

EG - Египет 

EH - Западна Сахара 

ER - Еритреја 

ES - Шпанија 

ET - Етиопија 

FI - Финска 

FJ - Фиџи 

FK - Фокландски Острови 

FO - Овчи Острови 

FR - Франција 

GA - Габон 

GB - Велика Британија 

GD - Гранада 

GE - Грузија 

GH - Гана 

GI - Гибралтар 

GL - Гренланд 

GM - Гамбија 

GN - Гвинеа 

GQ - Екваторијална Гвинеа 

GR - Грција 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич 

GT - Гватемала 

GW - Гвинеа Бисао 

GY - Гвајана 

HK - Хонг Конг 

HN - Хондурас 

HR - Хрватска 

HT - Хаити 

HU - Унгарија 

ID - Индонезија 

IE - Ирска 

IL - Израел 

IN - Индија 

IQ - Ирак 

IR - Иран 

IS - Исланд 

IT - Италија 

JM - Јамајка 

JO - Јордан 

JP - Јапонија 

KE - Кенија 

KG - Киргизија 

KH - Камбоџа 

KI - Кирибати 

KM - Коморски Острови 

KN - Св. Китис и Невис 

KP - Демоктратска Република Кореја 

KR - Република Кореја 

KW - Кувајт 

KY - Кајмански Острови 

KZ - Казакстан 

LA - Лаос 

LB - Либан 

LC - Света Луција 

LI - Лихтенштајн 

LK - Шри Ланка 

LR - Либерија 

LS - Лесото 

LT - Литванија 

LU - Луксермбург 

LV - Латвија 

LY - Либија 

MA - Мароко 

MC - Монако 

MD - Молдавија 

ME - Црна Гора 

MG - Мадагаскар 

MK - Македонија 

ML - Мали 

MM - Бурма 

MN - Монголија 

MO - Макао 

MP - Северни Маријански Острови 

MR - Мавританија 

MS - Монсерато 

MT - Малта 

MU - Маурициус 

MV - Малдиви 

MW - Малави 

MX - Мексико 

MY - Малезија 

MZ - Мозамбик 

NA - Намибија 

NE - Нигер 

NG - Нигерија 

NI - Никарагва 

NL - Холандија 

NO - Норвешка 

NP - Непал 

NR - Неру 

NZ - Нов Зеланд 

OM - Оман 

PA - Панама 

PE - Перу 

PG - Нова Гвинеа 

PH - Филипини 

PK - Пакистан 

PL - Полска 

PR - Порторико 

PT - Португалија 

PY - Парагвај 

QA - Катар 

RO - Романија 

RS - Србија 

RU - Руска Федерација 

RW - Руанда 

SA - Саудиска Арабија 

SB - Соломонски Острови 

SC - Сејшелски Острови 

SD - Судан 

SE - Шведска 

SG - Сингапур 

SH - Света Елена 

SI - Словенија 

SK - Словачка 

SL - Сиера Леоне 

SM - Сан Марино 

SN - Сенегал 

SO - Сомлија 

SR - Суринам 

ST - Сао Томе и Принципе 

SV - Салвадор 

SY - Сирија 

SZ - Свазиланд 

TC - Турки 

TD - Чад 

TG - Того 

TH - Тајланд 

TJ - Таџикистан 

TM - Туркменија 

TN - Тунис 

TO - Тонга 

TP - Источни Тимор 

TR - Турција 

TT - Тринидад и Тобаго 

TV - Тувалу 

TW - Тајван 

TZ - Танзанија 

UA - Украина 

UG - Уганда 

US - Соединети Американски Држави 

UY - Уругвај 

UZ - Узбекистан 

VA - Ватикан 

VC - Св. Винсент и Гренадин 

VE - Венецуела 

VG - Британски Девствени Острови 

VN - Виетнам 

VU - Вануату 

WS - Самоа 

YE - Јемен 

YU - Југославија 

ZA - Јужноафричка Република 

ZM - Замбија 

ZR - Заир 

ZW - Зимбабве 

 

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели 

EA -  Евроазиска патентна организација 

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

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) 

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

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот 
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Патенти Гласник Бр.4/2020 - 30/04/2020 
 

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

согласно членот 276 став (1) од Законот.  

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. 
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Патенти Гласник Бр.4/2020 - 30/04/2020 
 

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот 
 

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

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

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

барања.  
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. 
 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

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

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

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

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

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

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

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти Гласник Бр.4/2020 - 30/04/2020 
 

ПРЕСТАНОК 

 
 

(11) 1088 

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

 

(11) 1068 

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

 

(11) 1162 

(73) BIOSINT S.p.A. Via Treviso 4, 00040 Pomezia, IT 

 

(11) 1318 

(73) ICOS Corporation Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

 

(11) 1382 

(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen, DE 

 

(11) 1472 

(73) Zentaris IVF GmbH Weismullerstrasse 50,  D-60314 Frankfurt, DE 

 

(11) 1604 

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

 

(11) 1716 

(73) Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

(11) 1674 

(73) Sigma-Tau Industrie  Farmaceutiche Riunite S.p.A Viale Shakespeare, 47  00144 Roma, 

IT 

 

(11) 1708 

(73) Crucell Holland B.V Archimedesweg 4   2333 CN Leiden, NL 

 

(11) 1787 

(73) Biogen MA Inc. 250 Binney Street, Cambridge, MA02142, US 

 

(11) 2026 

(73) ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR 

 

(11) 1918 
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Патенти Гласник Бр.4/2020 - 30/04/2020 
 

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE 

 

(11) 2485 

(73) R.P.SCHERER CORPORATION 645 Martinsville Road, Suite 200, Basking Ridge, New 

Jersey 07920, US 

 

(11) 2223 

(73) Sigma-Tau Industrie  Farmaceutiche Riunite S.p.A Viale Shakespeare, 47  00144 Roma, 

IT 

 

(11) 2184 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE 

 

(11) 2164 

(73) SMITHKLINE BEECHAM PLC 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

 

(11) 2129 

(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. Weizmann Institute of Science, P.O. 

Box 95,  Rehovot 76100, IL 

 

(11) 2132 

(73) S.C.Johnson & Son, Inc. 1525 Home Street, Racine, Wisconsin 53403, US 

 

(11) 2363 

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

US 

 

(11) 2491 

(73) Instituto Massone S.A. Arias 4431, 1430 Buenos Aires, AR 

 

(11) 3108 

(73) CONARIS research institute AG, Schauenburgerstrasse 116, 24118 Kiel, DE 

 

(11) 2926 

(73) Merial Limited P.O.Box 327 Sandringham House  Sandringham Avenue  Harlow 

Business Park   Harlow, Essex CM19 5QA, GB 

 

(11) 4005 

(73) Forbes Medi-Tech Inc. 200-750 West Pender Street, Vancouver, British Columbia V6C 

2T8, CA 

 

(11) 3588 

(73) Merial Limited Duluth, GA 30096-4640, US 
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(11) 3208 

(73) ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE OF YESHIVA UNIVERSITY and INDUSTRIAL 

RESEARCH LIMITED 1300 Morris Park Avenue, Bronx, New York 10461, US and Gracefield 

Research Centre 69 Gracefield Road Lower Hutt, NZ 

 

(11) 3553 

(73) MMFX TECHNOLOGIES CORPORATION 2415 Campus Drive Ste 100, Irving, CA 92612, 

US 

 

(11) 3872 

(73) Crucell Holland B.V Archimedesweg 4   2333 CN Leiden, NL 

 

(11) 6108 

(73) ICOS Corporation Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, 

US 

 

(11) 7549 

(73) Victoria Link Limited and Albert Einstein College of Medicine, Inc. EA 120, Easterfield 

Building Kelburn Parade Wellington 6140, NZ and 1300 Morris Park Avenue Bronx, NY 10461, 

US 
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Патенти Гласник Бр.4/2020 - 30/04/2020 
 

(51)  C 07D 473/34, C 07D 471/04, C 07D 519/00, 

A 61K 31/5377, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 

17/06, A 61P 11/06, A 61P 11/00, A 61P 19/02  

(11)  10235   (13) Т1 

(21)  2019/455   (22) 28/05/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  IN 878DE2015  30/03/2015  IN 

(96)  29/03/2016 EP16718910.9 

(97)  24/04/2019 EP3277682 

(73)  Daiichi Sankyo Company, Limited 

3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku 

Tokyo 103-8426, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SAMBY, Kirandeep, Kaur; SURASE, Yogesh, 

Baban; AMALE, Sagar, Ramdas; GORLA, Suresh, 

Kumar; PATEL, Priyanka and VERMA, Ashwani, 

Kumar 

(54)  6-МОРФОЛИНИЛ-2-ПИРАЗОЛИЛ-9Н-

ПУРИНСКИ ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА PI3K 

        

(57) има уште  патентни барања 

 

(51)  C 22B 23/00, C 22B 3/20, C 22B 3/08, C 22B 

23/06  

(11)  10211   (13) Т1 

(21)  2019/791   (22) 16/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US341645P  01/04/2010  US 

(96)  20/01/2011 EPA11761850.4 

(97)  19/06/2019 EP2553129 

(73)  INCOR TECHNOLOGIES LIMITED 

INCOR TECHNOLOGIES LIMITED 

Dixcart House, Fort Charles, 

Charlestown, Nevis, KN 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DREISINGER, David and CLUCAS, James 

(54)  ИЗВЛЕКУВАЊЕ СО МАЛА КОЛИЧИНА 

КИСЕЛИНА НА НИКЕЛ И КОБАЛТ ОД 

СИРОМАШНИ НИКЕЛОВИ РУДИ ШТО 

СОДРЖАТ ЖЕЛЕЗО 

(57)  1  Метода за повраќање никел и кобалт од 

сиромашна руда што содржи околу 7% до околу 

40% железо, помалку од околу 1.5% никел и 

помалку од околу 0.2% кобалт, методата 

содржи:  

извлекување каша од сиромашната руда со 

околу 50 до околу 300 кг киселина по тон од 

сиромашна руда за околу 3 часа до околу 72 

часа на температура помеѓу амбиентална до 

околу точката на вриење на растворот за да се 

формира извлечена каша, назначено со тоа, 

што помалку од околу 3.5% од железо присутно 

во сиромашната руда е извлечено за време на 

извлекување;  

додавање алкали на извлечената каша за да се 

прилагоди pH на кашата до опсег од околу 3.5 

до околу 5 и до талог со контаминирачки 

елементи, каде што е формирана 

неутрализирана каша; и  

или:  

(a) одделување на раствор што содржи никел и 

кобалт од неутрализираната каша; или  

(б) извлекување никел и кобалт од 

неутрализираната каша со употреба на смола-

во-пулпа постапка за да се формира 

натоварена смола;  

миење на натоварената смола; и  

елутирање никел и кобалт од натоварената 

смола со употреба на втора киселина за да се 

формира раствор што содржи никел и кобалт; и  

повраќање никел и кобалт од растворот што 



 

 

7 

 

Патенти Гласник Бр.4/2020 - 30/04/2020 
 

содржи никел и кобалт, каде што околу 60% до 

околу 70% од кобалтот и околу 30% до околу 

55% од никелот присутни во сиромашната руда 

е повратен. 

има уште 14 патентни барања 

 

 

 (51)  C 07D 519/00, C 07D 487/04, A 61K 31/407, 

A 61P 7/00  

(11)  10212   (13) Т1 

(21)  2019/792   (22) 16/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  18716455.3  20/03/2018  EP 

(96)  20/03/2018 EP18716455.3 

(97)  10/07/2019 EP3448859 

(73)  Forma Therapeutics, Inc. 

500 Arsenal St., Suite 100 

Watertown, MA 02472, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  ZHENG, Xiaozhang; ERICSSON, Anna; 

GUSTAFSON, Gary; WANG, Zhongguo; GREEN, 

Neal; HAN, Bingsong; LANCIA, JR., David R.; 

MITCHELL, Lorna; RICHARD, David; 

SHELEKHIN, Tatiana and SMITH, Chase C. 

(54)  СОСТАВИ НА ПИРОЛОПИРОЛ КАКО 

АКТИВАТОРИ НА ПИРУВАТ КИНАЗА (ПКР) 

(57)  1  Соединението е избрано од група која 

се состои од: 

 

Пример Структура Име 

 

                 

 

1  

   

 (S) -1- (5 - ((2,3-дихидро- [1,4] диоксино [2,3-б] 

пиридин-7-ил) сулфонил) -3,4,5,6-

тетрахидропироло [3 , 4-c] пирол-2 (1Н) -ил) -3-

хидрокси-2-фенилпропан-1-он 
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3  

   

 (R) -1- (5 - ((2,3-дихидро- [1,4] диоксино [2,3-б] 

пиридин-7-ил) сулфонил) -3,4,5,6-

тетрахидропироло [3 , 4-ц] пирол-2 (1Н) -ил) -3-

хидрокси-2- (пиридин-2-ил) пропан-1-он 

 

 

 

26  

   

 

(2S, 3R и 2R, 3S) -1- (5 - ((4- (дифлуорометокси) 

фенил) сулфонил) -3,4,5,6-тетрахидропироло 

[3,4-ц] пирол-2 

(1Н) -ил) -3-хидрокси-2-фенилбутан-1-он 

 

 

27  

   

(2R, 3R и 2S, 3S) -1- (5 - ((4- (дифлуорометокси) 

фенил) сулфонил) -3,4,5,6-тетрахидропироло 

[3,4-ц] пирол-2 

(1Н) -ил) -3-хидрокси-2-фенилбутан-1-он 

 

 

 

29  

   

 

(S) -1- (5- (бензо [д] тиазол-6-илсулфонил) -

3,4,5,6-тетрахидропироло [3,4-c] пирол-2 (1Н) -

ил) -3-хидрокси -2- Фенилпропан-1-он 

 

 

31  

   

(S) -1- (5 - ((4- (дифлуорометокси) фенил) 

сулфонил) - 3,4,5,6-тетрахидропироло [3,4-ц] 

пирол-2 (1Н) -ил) -3-хидрокси -2-фенилпропан-

1-он 

 

 

 

37  

   

 

1. - (5 - ((3,4-дихидро-2Н-бензо [б] [1,4] оксазин-

6-ил) сулфонил) -3,4,5,6-тетрахидропироло [3,4-

c] пирол -2 (1Н) -ил) -3-хидрокси-2,2-

диметилпропан-1-он 

 

 

41  

   

(S) -1- (5 - ((4- (дифлуорометокси) фенил) 

сулфонил) - 3,4,5,6-тетрахидропироло [3,4-ц] 

пирол-2 (1Н) -ил) -3-хидрокси -2- (пиридин-2-ил) 

пропан-1-он 
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(продолжение) 

 

Пример Структура Име 

 

 

 

 

 

48  

   

 

1. - (5- (бензо [д] тиазол-6-илсулфонил) -3,4,5,6-

тетрахидропироло [3,4-c] пирол-2 (1Н) -ил) -3-

хидрокси-2-фенилпропан -1-он 

 

 

49  

   

1. - (5 - ((4- (дифлуорометокси) фенил) 

сулфонил) -3,4,5,6-тетрахидропироло [3,4-c] 

пирол-2 (1Н) -ил) -3-хидрокси-2-фенилпропан -

1-он 

 

 

 

51  

   

 

(2S) -3-хидрокси-2-фенил-1- [5- (пиридин-2-

сулфонил) -1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H-пироло [3,4-

c] пирол-2-ил ] пропан-1-он 

 

 

или негови фармацевтски прифатливи соли. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/50, G 01N 33/68, A 61K 31/192, A 

61K 31/235  

(11)  10213   (13) Т1 

(21)  2019/793   (22) 16/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US201361890827P  14/10/2013  US and 

US201462044168P  29/08/2014  US 

(96)  14/10/2014 EP14854074.3 

(97)  26/06/2019 EP2986325 

(73)  Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 15 1 

13 29 Stockholm, SE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SCHARSCHMIDT, Bruce and 

MOKHTARANI, Masoud 

(54)  МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

НАРУШУВАЊА НА ЦИКЛУСОТ НА УРЕА 

(57)  1  Метода за одредување ефективна доза 

на глицерил три-[4-фенилбутират] за 

третирање нарушување на циклус на уреа кај 

субјект на возраст од 6 до 17 години старост кој 

има потреба од истото што содржи: 

пресметување на површината на телото (BSA) 

на субјектот; и 

споредување на BSA со претходно одредена 

вредност на праг која е 1.3 m2, 

назначено со тоа, што ефективната доза е прва 

доза од 7.3 до 8.79 g/m2/ден доколку BSA е на 

или над претходно одредената вредност на 

праг или втора доза од 9 до 9.9 g/m2/ден 

доколку BSA е под претходно одредената 

вредност на праг. 

има уште 6 патентни барања 
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 (51)  C 07K 16/28, C 12N 1/19, C 12N 15/70, C 

12N 15/8C 12N 1/2C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 

61P 35/00  

(11)  10214   (13) Т1 

(21)  2019/794   (22) 16/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  CN201310681942  12/12/2013  CN 

(96)  14/11/2014 EP14868918.5 

(97)  21/08/2019 EP3081576 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang, Jiangsu 222002, CN and 279 

Wenjing Road Minhang District 

Shanghai 200245, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  QU,Xiangdong; LIN,Jufang; YE,Xin; 

CAO,Guoqing; TAO,Weikang; ZHANG,Lianshan; 

ZHANG,Lei and YANG,Li 

(54)  PD-1 АНТИТЕЛО, НЕГОВ АНТИГЕН-

ВРЗУВАЧКИ ФРАГМЕНТ И НЕГОВА 

МЕДИЦИНСКА ПРИМЕНА  

(57)  1  PD-1 антитело или негов антиген-

врзувачки фрагмент, коешто содржи:  

лесна низа на варијабилен регион којашто 

содржи LCDRLCDR2 и LCDR3 како што е 

покажано во SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7 и SEQ 

ID NO: 8, соодветно; и 

тешка низа на варијабилен регион којашто 

содржи HCDRHCDR2 и HCDR3 како што е 

покажано во SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4 и SEQ 

ID NO: 5, соодветно.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/55A 61P 25/18, A 

61P 25/28, A 61P 25/30, A 61P 25/36, A 61P 

43/00, A 61P 25/16, A 61P 25/14, A 61P 25/24  

(11)  10215   (13) Т1 

(21)  2019/795   (22) 17/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  JP2015123478  19/06/2015  JP 

(96)  17/06/2016 EP16811742.2 

(97)  07/08/2019 EP3312181 

(73)  Astellas Pharma Inc. 5-Nihonbashi-

Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-841JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  KAWAKAMI, Shimpei; IMAIZUMI, Tomoyoshi; 

MASUDA,Naoyuki; KUNIKAWA,Shigeki; 

MORITA,Masataka and YARIMIZU,Junko 

(54)  СОЕДИНЕНИЕ ИМИДАЗОДИАЗЕПИН 

 

(57) има уште  патентни барања 
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(51)  C 07D 403/06, A 61K 31/7064, A 61K 

31/7068, A 61K 31/7072, A 61K 31/7076, A 61K 

45/06, A 61K 9/00, A 61K 31/513, A 61K 31/708, 

A 61P 43/00, A 61P 21/00  

(11)  10216   (13) Т1 

(21)  2019/796   (22) 17/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US201562180914P  17/06/2015  US 

(96)  17/06/2016 EP16812537.5 

(97)  28/08/2019 EP3310362 

(73)  The Trustees of Columbia in the City of 

New York and Fundació Hospital Universitari 

Vall d'Hebron-  Institut de Recerca  

412 Low Memorial Library 535 West 116th 

StreetNew York, NY 10027, US and Passeig Vall 

d'Hebron 119-129  

08035 Barcelona, ES 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HIRANO,Michio; GARONE,Caterina and 

MARTI,Ramon 

(54)  ДЕОКСИНУКЛЕОЗИДНА ТЕРАПИЈА ЗА 

БОЛЕСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД 

НЕБАЛАНСИРАНИ НУКЛЕОТИДНИ ГРУПИ 

ВКЛУЧУВАЈЌИ СИНДРОМИ НА 

МИТОХОНДРИЈАЛНО ДНК ИСЦРПУВАЊЕ  

(57)  1  Терапевтска ефективна количина на 

состав којшто содржи смеса на деоксицитидин 

(dC) и деокситимидин (dT) за употреба во 

постапка за лекување на недостаток на 

тимидин киназа 2 (TK2) кај човечки субјект при 

негова потреба  

има уште 21 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61K 31/519, A 

61P 15/08, A 61P 17/10, A 61P 17/14, A 61P 

25/28, A 61P 35/00, A 61P 5/04, A 61P 5/24, A 

61P 15/00, A 61P 13/08, A 61P 1/00, A 61P 15/18

  

(11)  10217   (13) Т1 

(21)  2019/797   (22) 17/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  CN201310525956  30/10/2013  CN 

(96)  30/09/2014 EP14858090.5 

(97)  17/07/2019 EP3064498 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. and 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang, Jiangsu 222002, CN and 279 

Wenjing Road Minhang District 

Shanghai 200245, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 
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(72)  LU,Hejun; SUN,Piaoyang; GUI,Bin and 

DONG,Qing 

(54)  ПИРАЗОЛОПИРИМИДОН ИЛИ 

ПИРОЛОТРИАЗОН ДЕРИВАТИ, ПОСТАПКА 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИТЕ И НИВНИ 

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИМЕНИ  

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

таутомер, мезомер, рацемат, енантиомер, 

диастерeомер или нивна смеса или негова 

фармацевтска прифатлива сол:  

        

кадешто:  

кога G е N, D е C и E е -CH-; 

кога G е C, D и E се N; 

R1 e избран од групата составена од 6-член 

арил и 6-член хетероарил, кадешто  арилот и 

хетероарил се секој независно опционално 

потоа супституиран со една или повеќе групи 

избрани од групата составена од халоген и -

OR6; 

R2 е C1-6 алкил, кадешто алкилот е потоа 

супституиран со фенил, кадешто  фенилот е 

опционално потоа супституиран со една или 

повеќе групи избрани од групата составена од 

халоген, алкил и халоалкил;  

R3 е фенил, кадешто фенилот е секој 

опционално потоа супституиран со една или 

повеќе групи избрани од групата составена од -

NHC(O)R6, -NHC(O)OR6, -NHC(O)NHR6 и -

NHC(O)NHOR6; 

R4 е C1-6алкил; 

R5 е водород;  

R6 е избрано од групата составена од водород 

и алкил;  

n е 1 или 2.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  C 07D 489/08  

(11)  10218   (13) Т1 

(21)  2019/798   (22) 17/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  DK20130000421  11/07/2013  DK 

(96)  10/07/2014 EP14738819.3 

(97)  11/09/2019 EP3019500 

(73)  H.Lundbeck A/S Ottilivej 9 2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  DE DIEGO, Heidi, Lopez 

(54)  СОЛИ НА НАЛМЕФЕН КАКО ЛЕКОВИ ЗА 

НАМАЛУВАЊЕ НА КОНЗУМИРАЊЕ  

НА АЛКОХОЛ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 

ПРЕКУМЕРНО КОНЗУМИРАЊЕ НА  

 

                                                      АЛКОХОЛ 

 

(57)  1  Сол на соединение на формула [I]  

                         

 

 при што наведената сол е избрана од солите 

на водороден адипат, соли на водороден 

малонат, соли на водороден фумарат, соли на 

водороден сукцинат, соли на бензен сулфонат, 

соли на водороден малеат и соли на 

салицилати  на соединени  на формулата [I].  

има уште 11 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/50, C 07K 14/705, C 07K 14/725, 

C 07K 14/47, C 07K 7/02, C 07K 7/08, C 07K 

7/06, C 12N 9/90, C 12Q 1/68, A 61K 39/00  

(11)  10219   (13) Т1 

(21)  2019/799   (22) 18/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  GB201408255  09/05/2014  GB and 

US201461990980P  09/05/2014  US 

(96)  08/05/2015 EP15732544.0 

(97)  10/07/2019 EP3140319 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  STEVANOVIC, Stefan; RAMMENSEE, Hans-

Georg; WALZ, Juliane; KOWALEWSKI, Daniel and 

BERLIN, Claudia 

(54)  Нова имунотерапија против неколку 

тумори на крвта, како на пример, акутна 

миелоидна леукемија (АМЛ) 

(57)  1  Пептид со должина помеѓу 9 до 30 

аминокиселини, што ја содржи 

аминокиселинската секвенца KLQEQLAQL 

според SEQ ID NO: 266, или фармацевтски 

прифатлива сол од него.  

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 10L 5/44, C 10L 5/36  

(11)  10220   (13) Т1 

(21)  2019/800   (22) 18/09/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  NL20151041265  10/04/2015  NL 

(96)  07/04/2016 EP16733724.5 

(97)  17/07/2019 EP3280785 

(73)  Demmer,Johannes Jozef Barsmark 

Bygade 121 6200 Aabenraa, DK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Demmer,Johannes Jozef 

(54)  МЕТОД И СИСТЕМ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА 

ВЛАЖНА БИОМАСА ВО ПЕЛЕТИ ЗА ВИСОКО 

СТАНДАРДНО ГОРИВО  

(57)  1  Метод за претворање на влажна дрвна 

биомаса, вклучувајќи отпад од дрво кој 

потекнува од одржување на зелени површини, 

во пелети за високо стандардно гориво, 

методот се состои од чекорите на: 

- обезбедување на количина или снабдување 

на дрвна биомаса; 

- основно редуцирање на состојките од дрвната 

биомаса во крупни деланки со максимална 

големина од на пример 50 mm; 

- влажно мелење на крупните деланки на 

влажни поситни деланки; 

- сушење на влажните поситни деланки во суви 

поситни деланки; 

- разделување на сувите поситни деланки на 

различни фракции, вклучувајќи  

прва фракција I која има попречен пресек од 

максимум 1 mm, 

втора фракција II која има попречен пресек од 2 

– 4 mm, 

трета фракција III која има попречен пресек од 

1 – 2 mm и  

четврта фракција IV која имам попречен пресек 

поголем од 4 mm; 

- отстранување на првата фракција I, на пример 

со согорување на предложеното погоре 

споменато сушење на влажните поситни 

деланки, 

складирање на втората фракција II, 

доставување на третата фракција III до уред за 

сортирање 

и 

доставување на четвртата фракција IV до уред 

за редуцирање; 

- каде што уредот за сортирање ја сортира 

третата фракција III во, 

прва суб-фракција IIIа која има густина sgкоја е 

пониска од густината на целниот пелетен 

материјал,  

втора суб-фракција IIIб која има густина sg2, 

која одговара на густината на целниот пелетен 

материјал, 

трета суб-фракција IIIв која има густина sg3, 

која е повисока од густината на целниот 

пелетен материјал, 

каде што првата суб-фракција IIIа и третата суб 

фракција IIIв се отстранети и втората суб-

фракција IIIб е додадена на складираната втора 

фракција II од сувите поситни деланки; 

-компресирање на складираните суви поситни 

деланки во пелети, ладење на пелетите со цел 

да се погодни за употреба како високо 

стандардно гориво. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61B 1/00, A 61B 5/06, A 61B 5/07, A 61M 

25/01  

(11)  10221   (13) Т1 

(21)  2019/1041   (22) 06/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  CN201310136094  18/04/2013  CN 

(96)  23/05/2013 EP13882096.4 

(97)  06/11/2019 EP2987447 

(73)  Ankon Technologies Co. Ltd. Donghu 

Higt-tech District High-tech Road,B3-2 Block 

No.666 Wuhan Hubei 430075, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DUAN,Xiaodong; ZHANG, Shaobang; XIAO, 

Guohua; WANG, Xinhong and WANG, Junjie 

(54)  УРЕД ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА 

ДВИЖЕЊЕ НА КАПСУЛИРАН ЕНДОСКОП ВО 

ЧОВЕКОВ ДИГЕСТИВЕН ТРАКТ  

(57)  1  Уред за контролирање на движење на 

капсулиран ендоскоп во човечки ГИ тракт, каде 

што уредот се состои од основа (11), две шини 

што лизгаат по Х-оска (12) фиксирани 

паралелно на основата (11), барем една шина 

што лизга по Y-оска (10) која е вертикална на 

шината што лизга по Х-оската (12) во 

хоризонтална рамнина, два модули по Х-оска 

(9) соодветно фиксирани со двата краеви од 

шина што лизга по Y-оска (10) и споени за да 

лизгаат со шини што лизгаат по Х-оска (12), 

носач по Z-оска (7) вертикално поставен и 

споен за да лизга со шина што лизга по Y-оска 

(10), шина што лизга по Z-оска (4) вертикално 

фиксирана на носачот по Z-оска (7), конзола по 

Z-оска (5) која е паралелна на хоризонтална 

рамнина и чиј еден крај е споен за да лизга со 

шина што лизга по Z-оска (4), рамка (20) 

поврзана со другиот крај од конзолата по Z-оска 

(5), мотор по Z-оска (6) кој ја управува 

конзолата по Z-оска (5) кој се лизга по шината 

што лизга по Z-оска (4), и магнетно топче (1) 

инсталирано во рамката (20), каде што рамката 

(20) е обезбедена со хоризонтален мотор (3) кој 

ја контролира ротацијата на магнетното топче 

(1) во хоризонтална рамнина, и вертикален 

мотор (2) кој ја контролира ротацијата на 
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магнетното топче (1) во вертикална рамнина. има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 12N 15/113, A 61K 31/713  

(11)  10222   (13) Т1 

(21)  2019/1042   (22) 06/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US201462077672P  10/11/2014  US; 

US201462077799P  10/11/2014  US and 

US201562137464P  24/03/2015  US 

(96)  10/11/2015 EP15797762.0 

(97)  09/10/2019 EP3218489 

(73)  Alnylam Pharmaceuticals,Inc. 300 Third 

Street,3rd Floor Cambrige,MA 02142, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  HINKLE,Gregory; SEPP-LORENZINO,Laura; 

JADHAV,Vasant; MAIER,Martin; MILSTEIN,Stuart; 

MANOHARAN,Muthiah and 

RAJEEV,Kallanthottathil,G. 

(54)  ХЕПАТИТИС Б ВИРУС (HBV) ИРНА 

СОЕДИНЕНИЈА И НАЧИН НА НИВНА 

УПОТРЕБА” 

(57)  1  Агент со двојна нишка RNAi за 

спречување на изразување на вирусот на 

хепатитис Б (HBV) во ќелија, каде што 

споменатиот агент со двојна нишка RNAi 

содржи сензитивна нишка и антисензитивна 

нишка, формирајќи регион со двојна нишка, 

каде што споменатата нишка на сензитивната 

нишка се состои од 5’-

GUGUGCACUUCGCUUCACA -3’ (SEQ IDNO:39), 

и споменатата антисензитивна нишка се состои 

од 5’-UGUGAAGCGAAGUGCACACUU -3’ (SEQ 

ID NO:40), каде што во суштина сите 

нуклеотиди од наведената сензитивна нишка и 

во суштина сите нуклеотиди од споменатата 

антисензитивна нишка се модифицирани 

нуклеотиди,  

каде што споменатота сензитивна нишка е 

соединета на лиганд, прицврстен на 3'-

завршеток и каде што лигандот е еден или 

повеќе деривати на GalNAc, прицврстени преку 

бивалентен или тривалентен разгранет 

сврзувач. 

има уште 18 патентни барања 
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(51)  A 61K 39/395, A 61K 39/00  

(11)  10223   (13) Т1 

(21)  2019/1044   (22) 10/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  EP2016020193  27/05/2016  -- and 

EP2016163555  01/04/2016  -- 

(96)  22/03/2017 EP17730376.5 

(97)  23/10/2019 EP3436058 

(73)  Deutsches Krebsforschungszentrum and 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Im 

Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg  

, DE and Grabengasse 1 69117 Heidelberg  

, DE  

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  LEUCHS, Barbara; ROMMELAERE, Jean; 

DAHM, Michael; MARCHINI, Antonio; 

ANGELOVA, Assia; JÄGER, Dirk and WICK, 

Wolfgang 

(54)  ТЕРАПИЈА ЗА КАНЦЕР СО 

ПАРВОВИРУС H-1 КОМБИНИРАНА СО АНТИ-

PD1 АНТИТЕЛО ИЛИ АНТИ PD-L-1 АНТИТЕЛО 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи (a) 

парвовирус H-1 и (б) анти-PD1 антитело или  

анти-PD-L1 антитело. 

има уште 11 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/54, C 12N 15/62, C 12N 15/24  

(11)  10230   (13) Т1 

(21)  2019/1046   (22) 10/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  EP20150157911  06/03/2015  -- 

(96)  07/03/2016 EP16708154.6 

(97)  11/09/2019 EP3265478 

(73)  DKFZ Deutsches 

Krebsforschungszentrum  and Eberhard Karls 

Universität Tübingen Stiftung des öffentlichen 

Rechts Im Neuenheimer F eld 280 69120 

Heidelberg, DE and Medizinische Fakultät 

Geschwister-Scholl-Platz 72074 Tübingen  

, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JUNG, Gundram; SALIH, Helmut; LINDNER, 

Cornelia and LOCHMANN, Berit 

(54)  ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ КОИШТО 

СОДРЖАТ ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН И 

ИНТЕРЛЕУКИН-15 ПОЛИПЕПТИД КОЈШТО 

ИМА РЕДУЦИРAН АФИНИТЕТ ЗА IL15RA И 

НИВНИ ТЕРАПЕВТСКИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Фузиран протеин којшто содржи  

 

a) врзувачки протеин којшто содржи барем едно 

врзувачко место, кадешто врзувачкото место се 

врзува за антиген поврзан со целна клетка; и 

b) IL-15 полипептид, кадешто IL-15 полипептид 

содржи барем една аминокиселинска 

супституција на една или повеќе позиции 

коишто одговараат на позиција(и) 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 112, 113, 114, 115 и/или 116 

на аминокиселинска секвенца прикажана како 

во SEQ ID NO:1  

 

при што има редуциран афинитет за IL-15Rα 

споредено со афинитетот за див тип IL-15 на 

SEQ ID NO: 1 (Унипрот број: P40933-1),  

кадешто IL-15 полипептид се врзува за IL-2/IL-

15Rβγ,  

кадешто врзувачкиот протеин е избран од 

групата составена од антитело, фрагмент на 

дивалентно антитело, фрагмент на 

моновалентно антитело или протеинскa 

врзувачка молекула со антитело-слични 
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врзувачки својства. има уште 14 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/343, A 61K 31/4965, A 61K 

31/506, A 61K 31/5575, A 61K 45/06, A 61K 

31/5578, A 61P 9/00, A 61P 9/10  

(11)  10231   (13) Т1 

(21)  2019/1047   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  IB2008053252  13/08/2008  -- 

(96)  12/08/2009 EP17191033.4 

(97)  09/10/2019 EP3300729 

(73)  Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)   CLOZEL, Martine  

(54)  ТЕРАПЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ 

СОДРЖАТ МАЦИТЕНТАН 

(57)  1  Мацитентан, или негова фармацевтски 

прифатлива сол, за употреба при лекување на 

пулмонална хипертензија, каде мацитентан 

треба да се употребува во комбинација со 

соединение кое има својства на агонист на 

простациклински рецептор (IP) што е 2 {4 [(5,6 

дифенилпиразин-2 ил) (изопропил) амино ] 

бутокси} -N- (метилсулфонил) ацетамид или 

негова фармацевтски прифатлива сол. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  F 03B 17/06, F 03D 3/06  

(11)  10232   (13) Т1 

(21)  2019/1048   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  15748238.1  07/08/2015  EP 

(96)  07/08/2015 EP15748238.1 

(97)  25/09/2019 EP3332116 

(73)  REAC Energy GmH Martelenberger Weg 

26 52066 Aachen, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  NOECK,Michael and BREITBACH, Tobias 

(54)  УРЕД НА ПРОПЕЛЕР, МОДУЛ И 

ТУРБИНА НА ПРОПЕЛЕР 

(57)  1  Апаратура на тркало на пропелер се 

состои од ротирачко тркало на пропелер (12), 

каде што: 

а. тркалото на пропелерот (12) се состои од 
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ротор (14) и повеќебројни лопатки (18) 

рамномерно распределени по обемот на 

роторот (14) и осовински прикачени на роторот 

(14), 

б. лопатките (18) се осовински од прва позиција 

до втора позиција со раширено осовинско 

движење во насока на раширувањето, 

в. лопатките (18) се потпираат на роторот (14) 

во првата позиција, 

г. лопатките (18) се исфрлени од роторот (14) 

во голем дел во радијална насока на втората 

позиција, 

д. тркалото на пропелерот (12) е дизајнирано 

да биде подредено на протокот (19), така што 

протокот (19) ги засилува лопатките (18), барем 

во крајниот дел од раширеното осовинско 

движење, се одвива момент насочен во 

насоката на раширувањето,  

наведената  апаратура на тркало на пропелер 

се состои од механичко спојување (30) 

спојувајќи ги соседните пропелери (18) еден со 

друг, наведеното механичко спојување (30) е 

конфигурирано така што моментот на 

раширување во крајниот дел од раширеното 

осовинско движење од првиот пропелер (18) е 

барем делумно преведен во момент на 

раширување на соседниот пропелер (18) во 

почетниот дел на раширеното осовинско 

движење од соседниот пропелер (18), 

каде што лопатките (18) се осовински 

прикачени на роторот (14) во осовина (17), 

карактеризирано со тоа што осовината (17) ги 

поделува лопатките (18) на работен регион (20) 

коj се раширува радијално нанадвор и 

внатрешен регион (22) кој се раширува 

радијално навнатре, внатрешниот регион (22) 

има влијание да го задржи запирањето (24) на 

роторот (14) во втората позиција. 

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07C 309/04, C 07D 471/04, A 61K 31/519, 

A 61P 35/00  

(11)  10233   (13) Т1 

(21)  2019/1049   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  CN20151056995  03/02/2015  CN 

(96)  12/01/2016 EP16746062.5 

(97)  27/11/2019 3255046 

(73)  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 

No. 7 Kunlunshan Road Economic and 

Technological Development Zone 

Lianyungang, Jiangsu 222002, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WU, Guaili; GAO, Xiaohui and JIA, Junlei 

(54)  ХИДРОКСИЕТИЛ СУЛФОНАТ НА 

ЦИКЛИН-ЗАВИСЕН ПРОТЕИН КИНАЗЕН 

ИНХИБИТОР, НЕГОВА КРИСТАЛНА ФОРМА И 

НЕГОВА ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ  
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(57) 1  Соединение со формула (I),  

 

има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  E 02F 5/08, E 02F 5/14, E 02F 5/12, E 02F 

5/10  

(11)  10234   (13) Т1 

(21)  2019/1050   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  AT20160050797  08/09/2016  AT 

(96)  18/08/2017 EP17764317.8 

(97)  02/10/2019 EP3426850 

(73)  LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft 

m.b.H. Ebersdorf 230 8273 Ebersdorf, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  DUNST,Wolfgang 

(54)  УРЕД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КАБЛИ 

(57)  1  Уредот за возење (100) за подземно 

поставување на најмалку едена флексибилна 

линија, на кабел, на кабелските каналчиња или 

црева за транспорт на флуид, посакувано 

заедно со една предупредувачка лента, 

особено под патиштата или придружните патни 

странични банкини одн. патни ленти, при што 

во основата на банкина со помош на 

тркалезното глодало од единицата за глодање 

се ископува тесен ров од посакувана 

длабочина, каде што  со ова измазнет 

материјал на основата странично се 

отстранува, тој, одн. тие кабли и 

предупредувачката лента се поставуваат во 

ров позиционо исправено, при што се за 

потопување на воведениот вод/кабел или сл. се 

воведува во ровот фино уситнет материјал на 

основата или песок за каблови  и потоа 

претходно странично одстранетиот и 

измазнетиот материјал на основата во истиот 

повторно се воведува и се набива,  

- при што од побавното движечко предното 

возило се извлекува кабел за поставување и се 

постава во штотуку создаден кабелски ров 

синхроно на брзината на движење на предното 

возило, и 

- при што преку еден преку кабелскиот ров 

воден излевен сливник или сл. кој што се движи 

со респективна тренуточна брзина на движење 

се воведуваат утврдени количества на фин 

материјал  или песок за кабли во кабелскиот 
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ров, 

- при што – особено за поставување на кабел 

по должина на некоја меандрирана 

саобраќајница – предното возило (1) кое што е 

изведено како носечко возило со задни носечки 

рамки (20) со странична растегувачка единица 

(2) која што ја има глодачката единица (3) со 

глодачкото тркало  (31) и пратено со единицата 

(4) на оплатата за влечење и за вметнување на 

кабелот, заедно ја чинат возната, движеќи се по 

кривините, механички единствена или 

компактна единица (10), 

во чива внатрешност глодачката единица (3), е 

позиционирана странично кон надворешноста и 

со нејзиното глодачко тркало (35) наспроти 

предното возило (1), оттука преку контурата на 

предното возило (1) е испакната странично за 

да се позиционира и поврже со предното 

возило (1) преку првата поддршка одн. 

ротацион зглоб (230) на страничната 

истегнувачка единица (2) со суштински 

вертикална оска на страничната ротација 

наспроти истата спроти двете страни 

респективно под агол од до ± 25°, и 

- при што на глодачката единица (3) 

придружната единица (4) за оплатата за 

влечење и вметнување на кабел како и песок за 

воведување на кабели, од другата страна 

поврзан со глодачката единица (3) преку 

другата поддршка одн. ротациниот зглоб (340) 

со суштински  вертикалната оска, кој што е 

странично завртен наспроти истата кон двете 

страни – респективно за агол од до ± 25°, 

назначен со тоа, што на ротациониот зглоб 

(340) за единицата (4) на оплатата за влечење 

и вметнување на кабел на глодачката едница 

(3) oдн. на нејзиното куќиште (31) од двете 

страни поврзано со паралелограмскиот 

механизам (400) со првиот хидрауличен 

цилиндар  (405) за спуштање или подигање на 

влечната единица (4) на оплатата и 

вметнување на кабел, особно за подигање на 

глодачката единица (3), oпционо заедно со 

глодачкото тркало (3) од ровот  (K) во случај на 

блокирање на истиот. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07C 277/02, C 07C 277/06, C 07C 279/18, 

A 61K 31/155, A 61P 35/00  

(11)  10236   (13) Т1 

(21)  2019/1051   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  EP20150382424  11/08/2015  -- and 

AR2015P102582  11/08/2015  AR 

(96)  10/08/2016 EP16756641.3 

(97)  09/10/2019 EP3334707 

(73)  Chemo Research, S.L. C/Manuel Pombo 

Angulo 28,3ª y 4ª planta 28050 Madrid, ES 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  AMATO,José 

(54)  ПОДГОТОВКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

СОЕДИНЕНИЕ N-(3,5-ДИМЕТИЛФЕНИЛ)-N-(2-

ТРИФЛУОРОМЕТИЛФЕНИЛ)НА ГВАНДИН 

 

                      

                      

(57) има уште  патентни барања 
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(51)  C 07K 16/22  

(11)  10237   (13) Т1 

(21)  2019/1052   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  GB20140005475  26/03/2014  GB and 

GB20140005477  26/03/2014  GB 

(96)  26/03/2015 EP15712629.3 

(97)  13/11/2019 EP3122775 

(73)  Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Sanderring 2, 97070 Würzburg, DE 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  WISCHHUSEN, Jörg; JUNKER, Markus; 

SCHÄFER, Tina and PÜHRINGER, Dirk 

(54)  МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ЗА 

ФАКТОР 15 (GDF-15) НА РАСТЕЊЕ И 

ДИФЕРЕНЦАЦИЈА, И НИВНИ УПОТРЕБИ ВО 

ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕРСКА КАХЕКСИЈА И 

КАНЦЕР 

(57)  1  Моноклоналното антитело кое што може 

да се врзува за хуманиот GDF-15, или неготиот 

антиген'врзувачки дел, при што тоа врзување 

представува врзување за конформацион или 

дисконтинуирен епитоп на хуманиот GDF-15 кој 

што се состои од аминокиселинските секвенци  

SEQ ID No: 25 и SEQ ID No: 26, при што 

константниот домен на тешкиот ланец ја 

опфаќаат аминокиселинската секвенца SEQ ID 

No: 29, или аминокиселинската секвенца која 

што и е најмалку 85% идентична, при што 

константниот домен на лесниот ланец ја 

опфаќа аминокиселинската секвенца SEQ ID 

No: 32, или аминокиселинската секвенца која 

што и е најмалку 85% идентична. 

има уште 15 патентни барања 

 

(11)  10238   (13) Т1 

(21)  2019/1053   (22) 11/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US20090169665P  15/04/2009  US and 

US20090238052P  28/08/2009  US 

(96)  15/04/2010 EP10765167.1 

(97)  30/10/2019 EP2419732 

(73)  Abraxis BioScience, LLC 86 Morris 

Avenue Summit, NJ 0790US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  SOON-SHIONG, Patrick; DESAI, Neil P. and 

PEYKOV, Viktor 

(54)  СОСТАВИ СО НАНОЧЕСТИЧКИ КОИ 

ШТО НЕ СОДРЖАТ ПРИОНИ 

И МЕТОДИ ЗА НИВНО ПРАВЕЊЕ 

 

(57)  1  Метод за производство на состав кој 

што содржи наночестички кои што содржат 

албумин и во суштина водонерастворлив 

фармаколошки активен агенс, кој што се состои 

од: 

 

а) подложување на мешавина која што содржи 

органска фаза која што го содржи споменатиот 

во суштина водонерастворлив фармаколошки 

активен агенс и раствор со албумин на услови 
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на засилено издвојување, и 

б) отстранување на прионскиот протеин од 

споменатата мешавина, каде што споменатото 

отстранување се состои од: 

 

1) доведување на мешавината во контакт со 

лиганд способен за врзување за прионскиот 

протеин; и 

2) отстранување на лигандот и протеините 

врзани за него од споменатата мешавина; и 

каде што во суштина водонерастворливиот 

фармаколошки активен агенс е таксан, 

епотилон, камптотецин, колхицин, 

геладанамицин, амиодарон, хормон на 

тироида, амфотерицин, кортикостероид, 

пропофол, мелатонин, циклоспорин, 

рапамицин, такролимус, микофенолна 

киселина, ифосфамид, винорелбин, 

ванкомицин, гемцитабин, SU5416, тиотепа, 

блеомицин, или дијагностички радиоконтрастен 

агенс. 

има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 47/12, A 61K 47/18, A 

61K 9/00, A 61K 9/08, A 61K 39/395, A 61K 47/26

  

(11)  10239   (13) Т1 

(21)  2019/1054   (22) 12/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  EP20150154301  09/02/2015  -- 

(96)  05/02/2016 EP16703297.8 

(97)  02/10/2019 EP3256154 

(73)  UCB Biopharma SPRL Allée de la 

Recherche 60 1070 Brussels, BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BOONEN,Michael Joseph Edouard  and 

PEERBOOM, Claude 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛAЦИЈА 

КОЈАШТО СОДРЖИ АНТИТЕЛО 

(57)  1  Течна фармацевтска формулација 

којашто содржи антитело како активна состојка 

и глицин и сукроза, кадешто антителото 

специфично се врзува за колонски 

стимулирачки фактор-1 рецептор (CSF1R) и 

кадешто антителото содржи: 

 

a) лесна низа којашто содржи CDRCDR2 и 

CDR3 како што е дефинирано во SEQ ID NO: 

SEQ ID NO: 2, и SEQ ID NO: 3, соодветно; и 

b) тешка низа којашто содржи CDRCDR2, и 

CDR3 како што е дефинирано во SEQ ID NO: 4, 
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SEQ ID NO: 5 и SEQ ID NO: 6, соодветно. има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 405/14, C 07D 403/14, C 07D 401/14, 

C 07D 413/14, C 07D 487/04, C 07D 451/14, C 

07D 417/14, A 61K 31/55, A 61K 31/54A 61K 

31/5377, A 61K 31/4545, A 61K 31/506, A 61P 

19/02, A 61P 13/02, A 61P 43/00  

(11)  10240   (13) Т1 

(21)  2019/1056   (22) 13/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US201462082231P  20/11/2014  US 

(96)  19/11/2015 EP15801650.1 

(97)  13/11/2019 EP3221306 

(73)  Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 

250 64293 Darmstadt, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  JONES, Reinaldo; DESELM, Lizbeth Celeste; 

JOHNSON, Theresa L.; NGUYEN, Ngan; 

JORAND-LEBRUN, Catherine; WON, Annie Cho 

and PANDA, Kausik 

(54)  ХЕТЕРОАРИЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 

IRAK ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ  

(57)  1  Соединение со формула I,  

  

 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

кадешто:  

 

X е CR или N; 

A е O, S, SO2, SO, -NRC(O), -NRSO2, или N(R); 

или A е отсутен; 

R3 е H, C1-6 алифатичен, C3-10 арил, 3-8 член 

заситен или делумно незаситен карбоцикличен 

прстен, или 3-7 член хетероцикличен прстен 

којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани 

од азот, кислород, или сулфур; секој од нив е 

опционално супституиран; или R3 е халоген, - 

халоалкил, -OR, -SR, -CN, -NO2,  

-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -

NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, или -N(R)2; 

или 

кога A е -NRC(O), -NRSO2, или N(R); тогаш R и 

R3, заедно со атомите кон којшто тој е сврзан, 

може да формира 3-7 член хетероцикличен 

прстен  којшто има 1-4 хетероатоми независно 

избрани од азот, кислород, или сулфур, или 5-6 

член моноцикличен хетероарил прстен којшто 

има 1-4 хетероатоми независно избрани од 

азот, кислород, или сулфур; секој од нив е 

опционално супституиран; 

X’ е CR или N; 

Прстен  Z е 3-7 член хетероцикличен прстен 

којшто има 1-4 хетероатоми независно избрани 

од азот, кислород, или сулфур, или 5-6 член 

моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-

4 хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур; секој од нив е 

опционално супституиран; 

R1 е -R, халоген, -халоалкил, -OR, -SR, -CN, -

NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R,  

-CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -

NRSO2R, или -N(R)2; 

Ra е отсутен, -R, халоген, -халоалкил, -OR, -SR, 

-CN, -NO2, -SO2R, -SOR,  

-C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -

NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, или -N(R)2; 

Прстен  Y е опционално супституиран пиридил, 

пиразол или тиадиазол; 

R2 е -R, халоген, -халоалкил, -OR, -SR, -CN, -

NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R,  

-CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -
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NRSO2R, или -N(R)2; 

Rb е отсутен, -R, халоген, -халоалкил, -OR, -SR, 

-CN, -NO2, -SO2R, -SOR,  

-C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -

NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, или -N(R)2; 

секој R е независно водород, C1-6 алифатичен, 

C3-10 арил, 3-8 член заситен или делумно 

незаситен карбоцикличен прстен , 3-7 член 

хетероцикличен прстен којшто има 1-4 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур, или 5-6 член 

моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-

4 хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур; секој од нив е 

опционално супституиран; или 

две R групи на истиот атом се земени заедно со 

атомот кон којшто тие се сврзани за да се 

формираат C3-10 арил, 3-8 член заситен или 

делумно незаситен карбоцикличен прстен, 3-7 

член хетероцикличен прстен којшто има 1-4 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур, или 5-6 член 

моноцикличен хетероарил прстен којшто има 1-

4 хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур; секој од нив е 

опционално супституиран; 

кадешто кога X е N и A е отсутен, тогаш R3 не е 

H.  

има уште 17 патентни барања 

 

(51)  A 61K 39/12  

(11)  10241   (13) Т1 

(21)  2019/1057   (22) 13/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US201161564877P  30/11/2011  US and 

US201261694957P  30/08/2012  US 

(96)  29/11/2012 EP12801680.5 

(97)  20/11/2019 EP2785373 

(73)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA 

Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 

Duluth, GA 30096, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  BUBLOT, Michel; MEBATSION, Teshome; 

PRITCHARD, Joyce and LINZ, Perry 

(54)  РЕКОМБИНАНТНИ ХВМ ВЕКТОРИ 

КОИШТО ИЗРАЗУВААТ АНТИГЕНИ ИЛИ 

ПАТОГЕНИ ОД ПТИЦА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Состав или вакцина којашто содржи  

прв вектор на рекомбинантен херпесвирус од 

мисирка ХВМ (HVT) којшто содржи хетерологно 

полинуклеотидно кодирање за и изразување на 

антиген на вирус на болест на Њукастел (NDV-

F) оперативно поврзан со SV40 промотер и 

SV40 полиA сигнал, потоа кадешто 

полинуклеотидот го кодира NDV-F 

полипептидот, оперативно поврзан SV40 

промотер и SV40 полиA сигнал се вметнати во 

интергенично место 1 (IG1) локус на HVT геном, 

потоа кадешто полинуклеотидот кодира за и 

изразува на NDV-F ја има секвенцата како што 

е прикажано на SEQ ID NO: 1; и втор 

рекомбинантен HVT вектор којшто содржи 

хетерологен полинуклеотид којшто кодира за и 

изразува инфективен вирус на бурзална болест 

(ИВББ) VP2 антиген, кадешто вториот 

рекомбинантен HVT вектор е  vHVT13.  

има уште 4 патентни барања 
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(51)  C 07D 311/80, C 11C 3/12, A 61K 31/192, A 

61K 31/05, A 61K 31/352, A 61P 35/00  

(11)  10242   (13) Т1 

(21)  2019/1058   (22) 13/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  US201562158025P  07/05/2015  US 

(96)  09/05/2016 EP16790224.6 

(97)  25/09/2019 EP3291807 

(73)  Research Grow Labs 

12108 Dewey Street Los Angeles, CA90066, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  Scialdone,Mark Andrew 

(54)  ХИДРОГЕНИРАНО МАСЛО НА КАНАБИС              

(57)  1  Метод на хидрогенирано масло од 

канабис, кое содржи: 

                       добивање на растение канабис со 

есенцијално масло, кое содржи најмалку         

една од Δ-9-тетрахидроканабинска киселина и 

Δ-9-канабидиолна киселина; 

                      вадење есенцијално масло од 

растението канабис за да се формира екстракт   

од есенцијално масло; и 

                      хидрогенирање на екстракт од 

есенцијално масло за да се формира   

хидрогенирано масло од канабис, кое содржи 

барем едно од хидрогенирана Δ -9-

тетрахидроканабинска киселина и Δ-9-

канабидиолна киселина. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  C 07D 215/26, C 07D 401/14, C 07D 401/12, 

C 07D 401/06, C 07D 413/12, A 61K 31/4709, A 

61K 31/47, A 61P 9/10, A 61P 25/28  

(11)  10243   (13) Т1 

(21)  2019/1059   (22) 16/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  UP1000243  06/05/2010  -- 

(96)    

(97)    

(73)  "Avidin" Kutató, Fejlesztő és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

and SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  Alsó kikötő sor 11 6726 Szeged , HU 

and Illatos út 33 1097 Budapest , HU 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  Puskás, László;  Szabó, Csaba; Kanizsai, 

Iván;  Gyuris, Márió; Madácsi, Ramóna; Ózsvári, 

Béla; Fehér, Liliána and  Tamás, Gábor 

(54)  ДЕРИВАТИ 8-ХИДРОКСИ-КИНОЛИН 

(57)  1  Состав според општата формула (I) 

     

  

 

во која што формула 

 

R1 претставува водороден атом, пониска 

алкилна група, која е разгранета или 

неразгранета алкилна група со 1-4 јаглеродни 

атоми, помала алкенил група, која е разгранета 

или неразгранета алкенилна група со 2-4 

јаглеродни атоми, арил група, аралкил група, 

или хетероциклична група, при што 

горенаведените арил, аралкил и 

хетероциклични групи се опционално 

супституирани во орто, мета и/или пара 

позиција со 2, 3 или 4 електрони за 

повлекување на групи избрани од атоми на 

халоген, трифлуорометил или нитро групи или 

избрани групи за донирање на електрони од 

пониски алкилни групи, кои се разгранети или 

неразгранети алкилни групи со 1-4 јаглеродни 
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атоми;  

R2 претставува атом на водород, понизок алкил 

група, што е разгранета или неранспангирана 

алкилна група со 1-4 јаглеродни атоми, арил 

група, аралкил група или хетероциклична група, 

каде што горенаведените групи се евентуално 

супститирани со еден или повеќе атоми на 

халоген;  

R3 претставува арил група, аралкилна група 

или хетероциклична група, каде што 

горенаведените групи по избор може да бидат 

супституирани во орто, мета или пара позиција 

со 2, 3 или 4 групи за повлекување на 

електрони избрани од халогени атоми, 

трифлуорометил или нитро групи, или групи за 

донирање на електрони избрани од пониски 

алкилни групи, кои се разгранети или 

неразгранети алкилни групи со 1-4 јаглеродни 

атоми;  

R4 претставува водороден атом, помала алкил 

група, која е разгранета или неразгранета 

алкилна група со 1-4 јаглеродни атоми, или 

кисела функционална група избрана од 

метоксикарбонилна група, нитрилна или кисела 

амидна група; n е 1 или 2; и нивна 

фармацевтски прифатлива сол за употреба во 

метод за профилакса или третман на исхемија, 

повреда на реперфузија, кардиоваскуларни 

нарушувања, невродегенеративни нарушувања 

(вклучувајќи особено Алцхајмерова болест и 

Хантингтоновата болест), траума, 

невропсихијатриски заболувања (вклучувајќи 

особено депресија и анксиозни нарушувања), и 

повреди на црниот дроб, бубрезите и белите 

дробови. 

 

 

(51)  C 07D 413/14, A 61K 31/422, A 61K 

31/4439, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 11/00, 

A 61P 31/12  

(11)  10244   (13) Т1 

(21)  2019/1060   (22) 16/12/2019 

(45) 30/04/2020 

(30)  GB20150009492  02/06/2015  GB 

(96)  31/05/2016 EP16726309.4 

(97)  18/09/2019 3303329 

(73)  GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 
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(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.Македонија 

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WILLACY, Robert David; BREAM,Robert 

Nicholas; HAYLER, John David; IRONMONGER, 

Alan Geoffrey; SZETO, Peter; WEBB, Michael 

Robert and WHEELHOUSE, Katherine Marie 

Penelope 

(54)  ПОСТАПКA ЗА ПРАВЕЊЕ НА ИНДАЗОЛ 

ДЕРИВАТИ  

(57)  1   Постапка за добивање на соединение 

со формула (IV) или негова сол 

  

кадешто  

R1 е 

  

и  

R2 е 

  

 

или  

R1 е 

  

и  

R2 е 

  

којашто постапка содржи: 

(a) реакција на соединение со формула 

(VII) или негова сол 

  

кадешто R1a е 

  

со соединение со формула (X) или негова сол 

 

  

кадешто X е халоген и P е заштитна група, во 

присуството на паладиум катализатор за да се 

добие соединение со формула (XI) или негова 
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сол  

  

кадешто R1a и P се дефинирани погоре, 

(b) реакција на соединение со формула (XI) или 

негова сол со агенс за борелирање во 

присуството на катализирачки систем за да се 

добие соединение со формула (XII) или негова 

сол  

  

кадешто R1a и P се дефинирани погоре, 

(c) реакција на соединение со формула (XII) или 

негова сол со соединение со формула (XIV) или 

негова сол  

R2-X1                     (XIV) 

кадешто R2 е како што е дефинирано погоре и 

X1 е халоген, во присуството на паладиум 

катализатор за да се добие соединение со 

формула (XIII) или негова сол 

  

кадешто R1a, R2 и P се како што е дефинирано 

погоре и  

(d) реакција на соединение со формула (XIII) 

или негова сол со редуцирачки агенс 

проследено со дезаштитување. 

има уште 10 патентни барања 
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 (51)  E 21B 41/00, E 21B 21/0B 23Q 11/08, B 

25D 17/11  

(11)  10229   (13) Т1 

(21)  2020/8   (22) 03/01/2020 

(45) 30/04/2020 

(30)  20100005455  26/04/2010  FI 

(96)  26/04/2011 EP11774481.3 

(97)  16/10/2019 EP2563550 

(73)  Finnsuoja Oy 

Tyyppälänjärventie 156 40250 Jyväskylä, FI 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  LAHTINEN, Kari 

(54)  ХИДРАУЛИЧЕН ЧЕКАН 

(57)  1  Комбинацијата на хидрауличен чекан (1) 

и уред за превенција на штета предизвикана со 

парчиња од рикошетувачки комади, при што 

хидрауличен чекан (1) го опфаќа 

хидрауличниот ударен систем , и работниот врв 

(2) за вршење на работата, при што тој уред е 

направен од штитник, кој што е конфигуриран 

за да може да се спушти до нивото на 

работниот врв 

 

(2), назначен со тоа, што штитникот има 

затворен обрач (6) и капак (14), во кој постои 

отвор (15), кој што го формира затворениот 

простор, кој што е формиран така за да се 

позиционира околу телото (3) на хидрауличниот 

чекан, при што тој штитник е направен за да 

може да се спушта и дига со употреба на 

хидрауличниот цилиндер или цилиндрите (7, 8) 

кои што се активираат со хидрауликата на 

чеканот. 

има уште 6 патентни барања 
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 (51)  A 61K 31/135, A 61K 31/137, A 61K 38/08, 

A 61K 9/00, A 61P 9/02 

(11)  10228   (13) Т1 

(21)  2020/9   (22) 03/01/2020 

(45) 30/04/2020 

(30)  201361917576P  18/12/2013  US and 

201461955706P  19/03/2014  US 

(96)  18/12/2014 EP14872684.7 

(97)  16/10/2019 EP2986308 

(73)  The George Washington University 

A Congressionally Chartered Not-For-Profit 

Corporation Rice Hall,Suete 601 2121 I Street, 

NW Washington, dc 20052, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  CHAWLA,Lakhmir 

(54)  АНГИОТЕНЗИН ll ВО КОМБИНАЦИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ХИПОТЕНЗИЈА 

(57)  1  Композиција која опфаќа ангиотензин ll 

за употреба во лекување на субјект кој има шок 

со висок минутен волумен и се подложува на 

лекување со катехоламин или вазопресин, при 

што:  

 

лекувањето содржи давање на композиција  

која опфаќа ангиотензин ll со брзина од  2-10 

ng/kg/мин или 20 ng/kg мин и намалување на 

брзина со кое се дава катехоламин или 

вазопресин; и 

лекувањето е ефективно со цел на 

подигнување и одржување на среден артериски 

притисок (MAP) на субјект над 65 mm Hg. 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/00  

(11)  10227   (13) Т1 

(21)  2020/10   (22) 03/01/2020 

(45) 30/04/2020 

(30)  201662376334P  17/08/2016  US; 

201662376335P  17/08/2016  US; 

201662417217P  03/11/2016  US; 

201762477974P  28/03/2017  US; 

201762513771P  01/06/2017  US; 

201762513775P  01/06/2017  US; 

201762513916P  01/06/2017  US and 

201762538561P  28/07/2017  US 

(96)  17/08/2017 EP17797429.2 

(97)  06/11/2019 EP3347379 

(73)  Compugen Ltd. 26 Harokmim Street 

5885849 Holon, IL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  WHITE, Mark; KUMAR, Sandeep; CHAN, 

Christopher; LIANG, Spencer; STAPLETON, 

Lance; DRAKE, Andrew, W.; GOZLAN, Yosi; 

VAKNIN, Ilan; SAMEAH-GREENWALD, Shirley; 

DASSA, Liat; TIRAN, Zohar; COJOCARU, Gad., 

S.; KOTTURI, Maya; CHENG, Hsin-Yuan; 

HANSEN, Kyle; GILADI, David, Nisim; SAFYON, 

Einav; OPHIR, Eran; PRESTA, Leonard; 

THEOLIS, Richard; DESAI, Radhika and WALL, 

Patrick 

(54)  АНТИ-TIGIT АНТИТЕЛА ,АНТИ-PVRIG 

АНТИТЕЛА И НИВНА КОМБИНАЦИЈА 

(57)  1  Соединение кое содржи домен кој се 

врзува на антиген кој се врзува за хумен Т101Т 

(ЅЕЦ1Р N0: 97) кој содржи: 

 

а) променлив тежок домен што содржи ЅЕО. 10 

N0: 160; и 

 

б) променлив светлосен домен што содржи 

ЅЕЦ10 N0: 165. 

има уште 15 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/665, A 61K 9/08, A 61K 47/12  

(11)  10226   (13) Т1 

(21)  2020/12   (22) 08/01/2020 

(45) 30/04/2020 

(30)  16160698  13/03/2016  EP 

(96)  16/03/2017 EP17710315.7 

(97)  06/11/2019 EP3419598 

(73)  Georgopoulos,Apostolos; Schifer, Albert 

and Rous, Wolfgang Geneegasse 8 1130 Wien, 

AT; Satzingerweg 64/4/430  1210 Wien, AT and 

Cumberlandstraße 113/7  1140 Wien, AT 

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

фронт” 7/4,п.п. 768, 1000 Скопје 

(72)  Schifer, Albert; Rous, Wolfgang and 

Georgopoulos, Apostolos 

(54)  ФОСФОМИЦИН-ФОРМУЛАЦИЈА ЗА 

ПАРЕНТЕРАЛНА ПРИМЕНА 

(57)  1   Затворен контејнер кој содржи воден 

раствор спремен за парентерална примена, 

каде што во растворот се растворени најмалку 

една фармацевтски прифатлива сол на 

фосфомицин и фармацевтски прифатлива 

киселина, каде што киселината е сукцинска 

киселина, при што растворот содржи вкупна 

доза на фосфомицин што одговара на 1 до 15 

грама фосфомицин, при што соодносот на 

масата на сукцинска киселина со фосфомицин 

во растворот е помеѓу 30:1 и 50:при што 

волуменот на растворот е помеѓу 1 ml и 100 

ml/g фосфомицин.   

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/713, A 61K 31/7125, A 61K 

31/712, A 61K 31/7115, A 61K 31/7088, A 61P 

31/14, A 61P 31/12, A 61P 3/06, A 61P 25/28, A 

61P 31/16, A 61P 21/00  

(11)  10225   (13) Т1 

(21)  2020/13   (22) 08/01/2020 

(45) 30/04/2020 

(30)  201261648694P  18/05/2012  US 

(96)  17/05/2013 EP13791584.9 

(97)  30/10/2019 EP2849760 

(73)  Replicor Inc. 6100 Royalmount Avenue 

Suite D-101 Montréal, Québec H4P 2R2, CA 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  VAILLANT, Andrew and BAZINET, Michel 

(54)  Методи за олигонуклеотидни хелатни 

комплекси  

(57)  1  Фармацевтска формулација која содржи 

анти-вирусен олигонуклеотиден хелатен 

комплекс подготвен со дивалентен метален 

катјон за употреба во метод на третирање на 

вирусна инфекција.  

има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 07D 309/30, C 07D 405/12, C 07D 309/32, 

A 61P 35/00  

(11)  10224   (13) Т1 

(21)  2020/14   (22) 08/01/2020 

(45) 30/04/2020 

(30)  201309807  31/05/2013  GB 

(96)  02/06/2014 EP14732514.6 

(97)  16/10/2019 EP3003386 

(73)  Pharma Mar., S.A. Poligono Industrial La 

Mina, Avda. de los Reyes Colmenar Viejo 

28770, Madrid, ES 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CUEVAS MARCHANTE, Carmen; 

FRANCESCH SOLLOSO, Andres; GARRANZO 

GARCIA-IBARROLA, Maria; DOMINGUEZ 

CORREA, Juan Manuel; MUNOZ ALONSO, Marfa 

Jose; SANCHEZ MADRID, Francisco; ZAPATA 

HERNANDEZ, Juan Manuel; GARCIA ARROYO, 

Alicia and URSA PECHARROMAN, Maria Angeles 

(54)  КОНЈУГАТИ НА АНТИТЕЛО И ЛЕК 

(57)  1  1. Конјугат на лек кој содржи 

остаток од  лек ковалентно сврзан за 

преостанатиот дел од конјугатот на лекот, 

соединението со формула [D-(X)b-(AA)w-(L)-]n-

Ab, каде што D е остаток од лек избран од 

формулите (Ia) и (Ib), или негова фармацевтски 

прифатлива сол, естер, солват, тавтомер или 

стереоизомер,  

каде што брановидните линии на (Ia) и (Ib) 

укажуваат на точката на ковалентно сврзување 

за  (X)b доколку има, или (AA)w доколку има, 

или сврзувачката група L; 

A е избран од  

каде што брановидните линии на остатокот A 

укажуваат на точката на ковалентното 

сврзување за преостанатиот дел од остатокот 

од лекот; секој од RR2 и R3 е независно избран 

од водород, ORa, OCORa, OCOORa, NRaRb, 

NRaCORb, NRaC(=NRa)NRaRb, супституиран 

или несупституиран C1-C12 алкил, 

супституиран или несупституиран C2-C12 

алкенил и супституиран или несупституиран C2-

C12 алкинил, каде што опционалните 

супституенти се еден или повеќе супституенти 

Rx;  

 R3’ е избран од водород, CORa, 

COORa, CONRaRb, S(O)Ra, SO2Ra, 

P(O)(Ra)Rb, супституиран или несупституиран 

C1-C12 алкил, супституиран или 

несупституиран C2-C12 алкенил и супституиран 

или несупституиран C2-C12 алкинил, каде што 

опционалните супституенти се еден или повеќе 

супституенти Rx; 

секој од R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 и R12 е 

независно избран од група која се состои од 

водород, супституиран или несупституиран C1-

C12 алкил, супституиран или несупституиран 

C2-C12 алкенил и супституиран или 

несупституиран C2-C12 алкинил, каде што 

опционалните супституенти се еден или повеќе 

супституенти Rx; 

R11 е избран од група која се состои од 

водород, CORa, COORa, супституиран или 

несупституиран C1-C12 алкил, супституиран 

или несупституиран C2-C12 алкенил и 

супституиран или несупституиран C2-C12 

алкинил, или R11 и R12 заедно со соодветниот 

N атом и C атом за кој се сврзани може да 

формираат 5- до 14-члена супституирана или 

несупституирана незаситена или заситена 

хетероциклична група со еден или повеќе 

прстени и опционално содржи еден или повеќе 

дополнителни хетероатоми избрани од 

кислородни, азотни и сулфурни атоми во 

споменатите прстен(и) во дополнение на 

азотниот атом од NR1каде што опционалните 

супституенти се еден или повеќе супституенти 

Rx; 

R13 е избран од група која се состои од 

водород, CORa, COORa, супституиран или 

несупституиран C1-C12 алкил, супституиран 

или несупституиран C2-C12 алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-C12 

алкинил, и супституиран или несупституиран 
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C4-C12 алкенинил, каде што опционалните 

супституенти се еден или повеќе супституенти 

Rx; 

секој од R15, R16, R17, R17’, R18’, R24, R24’, 

R25 и R26 е независно избран од група која се 

состои од водород, супституиран или 

несупституиран C1-C12 алкил, супституиран 

или несупституиран C2-C12 алкенил и 

супституиран или несупституиран C2-C12 

алкинил, каде што опционалните супституенти 

се еден или повеќе супституенти Rx; 

R18 е избран од група која се состои од 

водород, C1-C12 алкил групи кои може 

опционално да бидат супституирани со 

најмалку една група Rx, арил групи кои имаат 

од 6 до 18 јаглеродни атоми во еден или повеќе 

ароматични прстени, споменатите арил групи 

опционално може да бидат супституирани со 

еден или повеќе супституенти Rx, и 5- до 14-

члени супституирани или несупституирани 

незаситени или заситени хетероциклични групи 

со еден или повеќе прстени, каде што 

опционалните супституенти се еден или повеќе 

супституенти Rx; 

R27 е избран од водород, супституиран или 

несупституиран C1-C12 алкил и халоген; 

секој од Ra и Rb е независно избран од група 

која се состои од водород, супституиран или 

несупституиран C1-C12 алкил, супституиран 

или несупституиран C2-C12 алкенил, 

супституиран или несупституиран C2-C12 

алкинил, супституирани или несупституирани 

арил групи кои имаат од 6 до 18 јаглеродни 

атоми во еден или повеќе прстени, и 5- до 14-

члени супституирани или несупституирани 

незаситени или заситени хетероциклични групи 

со еден или повеќе прстени, каде што 

опционалните супституенти се еден или повеќе 

супституенти Rx; супституентите Rx се избрани 

од група која се состои од C1-C12 алкил групи 

кои може опционално да бидат супституирани 

со најмалку една група Ry, C2-C12 алкенил 

групи кои може опционално да бидат 

супституирани со најмалку една група Ry, C2-

C12 алкинил групи кои може опционално да 

бидат супституирани со најмалку една група Ry, 

халогени атоми, оксо групи, тио групи, цијано 

групи, нитро групи, ORy, OCORy, OCOORy, 

CORy, COORy, OCONRyRz, CON- RyRz,  

S(O)Ry,  SO2Ry, P(O)(Ry)ORz, NRyRz, 

NRyCORz, NRyC(=O)NRyRz,  

NRyC(=NRy)NRyRz, арил групи со од 6 до 18 

јаглеродни атоми во еден или повеќе прстени 

кои може да биде опционално супституирани со 

еден или повеќе супституенти кои може да 

бидат исти или различни избрани од група која 

се состои од Ry, ORy, OCORy, OCOORy, 

NRyRz, NRyCORz и NRyC(=NRy)NRyRz, 

аралкил групи кои содржат алкил група со од 1 

до 12 јаглеродни атоми супституирани со 

опционално супституирана арил група како што 

е дефинирано погоре, аралкилокси групи кои 

содржат алкокси група со од 1 до 12 јаглеродни 

атоми супституирани со опционално 

супституирана арил група како што е 

дефинирано погоре, и 5- до 14-члена заситена 

или незаситена хетероциклична група со еден 

или повеќе прстени и содржи најмалку еден 

кислороден, азотен или сулфурен атом во 

споменатите прстен(и), споменатата 

хетероциклична група опционално може да 

биде супституирана со еден или повеќе 

супституенти Ry, и кога има повеќе од еден 

опционален супституент на било која дадена 

група опционалните супституенти Ry може да 

бидат исти или различни; 

секој Ry и Rz е независно избран од група која 

се состои од водород, C1-C12 алкил групи, C1-

C12 алкил групи кои се супституирани со 

најмалку еден халоген атом, аралкил групи кои 

содржат C1-C12 алкил група која е 

супституирана со арил група со од 6 до 18 

јаглеродни атоми во еден или повеќе прстени и 

хетероциклоалкил групи кои содржат C1-C12 

алкил група која е супституирана со 5- до 14-

члена незаситена или заситена хетероциклична 
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група со еден или повеќе прстени и содржи 

најмалку еден кислороден, азотен или 

сулфурен атом во споменатите прстен(и); и 

секоја испрекината линија претставува 

опционална дополнителна врска, но кога постои 

тројна врска помеѓу C атомот за кој R25 е 

сврзан и C атомот за кој R26 и R27 се сврзани, 

тогаш R25 и или R26 или R27 се отсутни; 

L е сврзувачка група избрана од група која се 

состои од: 

 

каде што 

 брановидните линии укажуваат на 

точките на ковалентните сврзувања за Ab 

(брановидната линија од десно) и (AA)w 

доколку има, или (X)b доколку има, или 

остатокот од лекот (брановидната линија од 

лево); 

R19 е избран од -C1-C12 алкилен-, -C3-C8 

карбоцикло, -O-(C1-C12 алкилен), -C6-C18 

арилен во еден или повеќе прстени кои може 

да биде опционално супституирани со еден или 

повеќе супституенти Rx, -C1-C12 алкилен-C6-

C18 арилен- каде што арилен групата е во еден 

или повеќе прстени кои може да бидат 

опционално супституирани со еден или повеќе 

супституенти Rx, -C6-C18 арилен-C1-C12 

алкилен- каде што арилен групата е во еден 

или повеќе прстени кои може да бидат 

опционално супституирани со еден или повеќе 

супституенти Rx, -C1-C12 алкилен-(C3-C8 

карбоцикло)-, -(C3-C8 карбоцикло)-C1-C12 

алкилен-, -C5-C14 хетероцикло- каде што 

споменатата хетероцикло група може да биде 

заситена или незаситена група со еден или 

повеќе прстени и содржи најмалку еден 

кислороден, азотен или сулфурен атом во 

споменатите прстен(и), споменатата група 

опционално може да биде супституирана со 

еден или повеќе супституенти Rx, -C1-C12 

алкилен-(C5-C14 хетероцикло)- каде што 

споменатата хетероцикло група може да биде 

заситена или незаситена група со еден или 

повеќе прстени и содржи најмалку еден 

кислороден, азотен или сулфурен атом во 

споменатите прстен(и), споменатите групи 

опционално се супституирани со еден или 

повеќе супституенти Rx, -(C5-C14 хетероцикло)-

C1-C12 алкилен-каде што споменатата 

хетероцикло група може да биде заситена или 

незаситена група со еден или повеќе прстени и 

содржи најмалку еден кислороден, азотен или 

сулфурен атом во споменатите прстен(и), 

споменатите групи опционално се 

супституирани со еден или повеќе супституенти 

Rx, -(OCH2CH2)r- и -CH2-(OCH2CH2)r-, каде 

што секој од горните алкилен супституенти без 

разлика дали е сам или сврзан за друг остаток 

во јаглеродната  низа може опционално да 

биде супституиран со еден или повеќе 

супституенти Rx; 

 M е избран од група која се состои од -

C1-C6 алкилен-, -C1-C6 алкилен-(C3-C8 

карбоцикло)-, 

-(CH2CH2O)s-, -C1-C6 алкилен-(C3-C8 

карбоцикло)-CON(H или C1-C6алкил-C1-C6 

алкилен-, фенилен која може да биде 

опционално супституирана со еден или повеќе 

супституенти Rx, фенилен-C1-C6 алкилен- каде 

што фенилниот остаток може опционално да 

биде супституиран со еден или повеќе 

супституенти Rx и -C1-C6 алкилен- CON(H или 

C1-C6алкил)C1-C6  

алкилен-; 

 Q е избран од група која се состои од -

N(H или C1-C6 алкил)фенилен- и -N(H или C1-

C6алкил)-(CH2)s;  

 r е цел број што се движи од 1 до 10; и 

s е цел број што се движи од 1 до 10;  

(AA)w е со формула (II): 

 

каде што брановидните линии укажуваат на 

точките на ковалентните сврзувања за (X)b 

доколку има, или остатокот од лекот 

(брановидната линија од лево) и за сврзувачот 

(брановидната линија од десно); 
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R21 е, на секое појавување, избран од група 

која се состои од водород, метил, изопропил, 

изобутил, sec- бутил, бензил,  p-

хидроксибензил,   -CH2OH,   -CH(OH)CH3,   -

CH2CH2SCH3,   -CH2CONH2, -CH2COOH, -

CH2CH2CONH2, -CH2CH2COOH, -

(CH2)3NHC(=NH)NH2, -(CH2)3NH2,

 (CH2)3NHCOCH3, -(CH2)3NHCHO, -

(CH2)4NHC(=NH)NH2, -(CH2)4NH2, -

(CH2)4NHCOCH3, -(CH2)4NHCHO, -

(CH2)3NHCONH2, -(CH2)4NHCONH2, -

CH2CH2CH(OH)CH2NH2, 2-пиридилметил-, 3-

пиридилметил-, 4-пиридилметил-, фенил, 

циклохексил, 

  

и w е цел број што се движи од 0 до 12; 

X е проширена група избрана од група која се 

состои од: 

  

-CONH-(C1-C6 алкилен)NH-; 

-COO-CH2-(фенилен кој може да биде 

опционално супституиран со еден или повеќе 

супституенти Rx)-NH-; 

-CONH-(C1-C6 алкилен)NH-COO-CH2-(фенилен 

кој може да биде опционално супституиран со 

еден или повеќе супституенти Rx)-NH-; 

 

 

  

 

-CH2-(фенилен кој може да биде опционално 

супституиран со еден или повеќе супституенти 

Rx)-NH-; 

 -COCH2N H-COCH2-N H-; 

-COCH2NH-; 

-CONH-(C1-C6 алкилен)S-; 

-CONH-(C1-C6 алкилен)NHCO(C1-C6 

алкилен)S-; 

-(C1-C6 алкилен)NHCO(C1-C6 алкилен)S-; 

 -(C1-C6 алкилен)S-; 

-(C1-C6 алкилен)NH-; и 

-(C1-C6 алкилен)NH-COO-CH2-(фенилен кој 

може да биде опционално супституиран со еден 

или повеќе супституенти Rx)-NH-. 

b е цел број 0 или 1; 

 Ab е остаток кој содржи најмалку едно 

сврзувачко место за антиген; и 

n е односот на групата [D-(X)b-(AA)w-(L)-] кон 

остатокот кој содржи најмалку едно сврзувачко 

место за антиген и е во опсег од 1 до 20. 

има уште 30 патентни барања 
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ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП)  

(51) КодпоМеѓународнатакласификацијанапатентите (МКП) - основен 

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8A61K31/135 8A61K38/08 10228 T1 

8C07C279/18 8C07C277/02 10236 T1 

8A61K47/12 8A61K9/00 10239 T1 

8C07K16/28 8A61K9/00 10239 T1 

8A61P25/28 8A61P25/28 10243 T1 

8C07D215/26 8A61P25/28 10243 T1 

8A61K31/4439 8C07D413/14 10244 T1 

8C22B3/08 8C22B23/00 10211 T1 

8A61K31/235 8A61K31/235 10213 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 10214 T1 

8C12N15/70 8C07K16/28 10214 T1 

8A61P25/24 8C07D487/04 10215 T1 

8A61P43/00 8C07D487/04 10215 T1 

8A61K31/7076 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P17/14 8C07D487/04 10217 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 10218 T1 

8C07K7/02 8C07K14/47 10219 T1 

8A61K31/7115 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61P31/16 8A61K31/7088 10225 T1 

8C12N15/62 8C07K14/54 10230 T1 

8B23Q11/08 8B25D17/11 10229 T1 

8B25D17/11 8B25D17/11 10229 T1 

8E21B21/01 8B25D17/11 10229 T1 

8C07C277/06 8C07C277/02 10236 T1 

8A61K47/18 8A61K9/00 10239 T1 

8A61K9/00 8A61K9/00 10239 T1 

8A61P43/00 8C07D401/14 10240 T1 

8C22B3/20 8C22B23/00 10211 T1 

8C07D519/00 8C07D487/04 10212 T1 

8G01N33/68 8A61K31/235 10213 T1 

8C12N1/19 8C07K16/28 10214 T1 

8A61K31/513 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61K45/06 8A61K31/7068 10216 T1 

8C07D403/06 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P15/18 8C07D487/04 10217 T1 

8C07K14/47 8C07K14/47 10219 T1 

8C07K14/705 8C07K14/47 10219 T1 

8C07K7/08 8C07K14/47 10219 T1 

8C10L5/36 8C10L5/36 10220 T1 

8A61K31/506 8A61K31/343 10231 T1 

8A61K31/5578 8A61K31/343 10231 T1 

8A61B5/06 8A61B1/00 10221 T1 

8A61B5/07 8A61B1/00 10221 T1 

8A61M25/01 8A61B1/00 10221 T1 

8A61K39/395 8A61K39/00 10223 T1 

8C07D309/32 8C07D309/32 10224 T1 

8C07D405/12 8C07D309/32 10224 T1 

8A61K31/5377 8C07D471/04 10235 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D451/14 8C07D401/14 10240 T1 

8A61K39/12 8A61K39/12 10241 T1 

8A61K31/05 8A61K31/352 10242 T1 

8C11C3/12 8A61K31/352 10242 T1 

8C07D401/14 8A61P25/28 10243 T1 

8A61K31/422 8C07D413/14 10244 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10212 T1 

8C12N15/81 8C07K16/28 10214 T1 

8A61P25/30 8C07D487/04 10215 T1 

8A61P25/36 8C07D487/04 10215 T1 

8A61P43/00 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P1/00 8C07D487/04 10217 T1 

8A61P25/28 8C07D487/04 10217 T1 
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8C07K14/725 8C07K14/47 10219 T1 

8C10L5/44 8C10L5/36 10220 T1 

8A61P21/00 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61P31/12 8A61K31/7088 10225 T1 

8C07K14/54 8C07K14/54 10230 T1 

8A61P9/10 8A61K31/343 10231 T1 

8F03B17/06 8F03B17/06 10232 T1 

8C07D309/30 8C07D309/32 10224 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 10233 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10233 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 10235 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 10235 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/14 10240 T1 

8A61P19/02 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 10240 T1 

8A61K31/192 8A61K31/352 10242 T1 

8A61P35/00 8A61K31/352 10242 T1 

8C07D413/12 8A61P25/28 10243 T1 

8A61P11/00 8C07D413/14 10244 T1 

8A61P31/12 8C07D413/14 10244 T1 

8A61P35/00 8C07D413/14 10244 T1 

8A61P25/16 8C07D487/04 10215 T1 

8A61P25/18 8C07D487/04 10215 T1 

8A61K31/7068 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P13/08 8C07D487/04 10217 T1 

8A61P15/08 8C07D487/04 10217 T1 

8A61P5/24 8C07D487/04 10217 T1 

8A61P25/28 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61K9/08 8A61K9/08 10226 T1 

8A61B1/00 8A61B1/00 10221 T1 

8C12N15/113 8C12N15/113 10222 T1 

8A61K39/00 8A61K39/00 10223 T1 

8A61P35/00 8C07D309/32 10224 T1 

8E02F5/08 8E02F5/10 10234 T1 

8E02F5/12 8E02F5/10 10234 T1 

8A61P11/00 8C07D471/04 10235 T1 

8A61P19/02 8C07D471/04 10235 T1 

8C07D473/34 8C07D471/04 10235 T1 

8A61K9/00 8A61K38/08 10228 T1 

8C07C277/02 8C07C277/02 10236 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 10240 T1 

8A61K31/352 8A61K31/352 10242 T1 

8A61K31/192 8A61K31/235 10213 T1 

8C12N1/21 8C07K16/28 10214 T1 

8A61K31/519 8C07D487/04 10217 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10217 T1 

8C12N9/90 8C07K14/47 10219 T1 

8A61K31/713 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61P3/06 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61P31/14 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61K31/665 8A61K9/08 10226 T1 

8A61K39/00 8C07K16/28 10227 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10227 T1 

8A61K31/4965 8A61K31/343 10231 T1 

8A61K31/5575 8A61K31/343 10231 T1 

8A61K31/137 8A61K38/08 10228 T1 

8A61K38/08 8A61K38/08 10228 T1 

8A61K31/155 8C07C277/02 10236 T1 

8A61P35/00 8C07C277/02 10236 T1 

8C07K16/22 8C07K16/22 10237 T1 

8A61K39/395 8A61K9/00 10239 T1 

8A61K47/26 8A61K9/00 10239 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 10240 T1 

8A61P13/02 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 10240 T1 

8A61K31/4709 8A61P25/28 10243 T1 

8C07D401/06 8A61P25/28 10243 T1 

8A61P37/00 8C07D413/14 10244 T1 

8A61K31/551 8C07D487/04 10215 T1 

8A61P25/14 8C07D487/04 10215 T1 

8A61P25/28 8C07D487/04 10215 T1 

8A61K31/7072 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61K31/708 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P15/00 8C07D487/04 10217 T1 

8A61P35/00 8C07D487/04 10217 T1 

8A61K39/00 8C07K14/47 10219 T1 

8C12Q1/68 8C07K14/47 10219 T1 

8A61K31/712 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61K31/7125 8A61K31/7088 10225 T1 

8C12N15/24 8C07K14/54 10230 T1 

8A61K45/06 8A61K31/343 10231 T1 

8F03D3/06 8F03B17/06 10232 T1 
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8E02F5/10 8E02F5/10 10234 T1 

8E02F5/14 8E02F5/10 10234 T1 

8A61P17/06 8C07D471/04 10235 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 10235 T1 

8E21B41/00 8B25D17/11 10229 T1 

8A61K31/5377 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D403/14 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D311/80 8A61K31/352 10242 T1 

8A61K31/47 8A61P25/28 10243 T1 

8A61P9/10 8A61P25/28 10243 T1 

8C07D401/12 8A61P25/28 10243 T1 

8C22B23/00 8C22B23/00 10211 T1 

8C22B23/06 8C22B23/00 10211 T1 

8A61K31/407 8C07D487/04 10212 T1 

8A61P7/00 8C07D487/04 10212 T1 

8G01N33/50 8A61K31/235 10213 T1 

8A61K9/00 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P21/00 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61K31/53 8C07D487/04 10217 T1 

8A61P17/10 8C07D487/04 10217 T1 

8A61K31/7088 8A61K31/7088 10225 T1 

8A61K47/12 8A61K9/08 10226 T1 

8A61K31/713 8C12N15/113 10222 T1 

8C07D519/00 8C07D471/04 10235 T1 

8A61P9/02 8A61K38/08 10228 T1 

8A61K9/08 8A61K9/00 10239 T1 

8A61K31/541 8C07D401/14 10240 T1 

8A61K31/55 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D405/14 8C07D401/14 10240 T1 

8C07D413/14 8C07D413/14 10244 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 10214 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 10214 T1 

8C12N15/13 8C07K16/28 10214 T1 

8C07D487/04 8C07D487/04 10215 T1 

8A61K31/7064 8A61K31/7068 10216 T1 

8A61P5/04 8C07D487/04 10217 T1 

8C07K7/06 8C07K14/47 10219 T1 

8G01N33/50 8C07K14/47 10219 T1 

8A61K31/343 8A61K31/343 10231 T1 

8A61P9/00 8A61K31/343 10231 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 10233 T1 

8C07C309/04 8C07D471/04 10233 T1 

8A61P11/06 8C07D471/04 10235 T1 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

 

(73) носителнаправотонапатент 

(51) кодпоМеѓународнатакласификацијанапатенти (МКП)  

(11, 13) регистарскибројнадокументот, виднадокументот 

 

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

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 9/10 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61P 9/00 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 45/06 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 31/5578 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 31/5575 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 31/506 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 31/4965 MK/P/2019/1047 T1 

Actelion Pharmaceuticals Ltd. A 61K 31/343 MK/P/2019/1047 T1 

Alnylam Pharmaceuticals,Inc. A 61K 31/713 MK/P/2019/1042 T1 

Alnylam Pharmaceuticals,Inc. C 12N 15/113 MK/P/2019/1042 T1 

Ankon Technologies Co. Ltd. A 61B 1/00 MK/P/2019/1041 T1 

Ankon Technologies Co. Ltd. A 61M 25/01 MK/P/2019/1041 T1 

Ankon Technologies Co. Ltd. A 61B 5/07 MK/P/2019/1041 T1 

Ankon Technologies Co. Ltd. A 61B 5/06 MK/P/2019/1041 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/18 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/16 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 43/00 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61K 31/551 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/24 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/28 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/30 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/36 MK/P/2019/0795 T1 

Astellas Pharma Inc. A 61P 25/14 MK/P/2019/0795 T1 

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. A 61K 39/12 MK/P/2019/1057 T1 

Chemo Research, S.L. A 61K 31/155 MK/P/2019/1051 T1 

Chemo Research, S.L. A 61P 35/00 MK/P/2019/1051 T1 

Chemo Research, S.L. C 07C 277/02 MK/P/2019/1051 T1 

Chemo Research, S.L. C 07C 277/06 MK/P/2019/1051 T1 

Chemo Research, S.L. C 07C 279/18 MK/P/2019/1051 T1 

Compugen Ltd. A 61K 39/00 MK/P/2020/0010 T1 

Compugen Ltd. C 07K 16/28 MK/P/2020/0010 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 17/06 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 473/34 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/5377 MK/P/2019/0455 T1 
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Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 11/00 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 11/06 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 519/00 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 19/02 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 37/00 MK/P/2019/0455 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07D 471/04 MK/P/2019/0455 T1 

Demmer,Johannes Jozef C 10L 5/44 MK/P/2019/0800 T1 

Demmer,Johannes Jozef C 10L 5/36 MK/P/2019/0800 T1 

Eberhard Karls Universität Tübingen C 07K 14/54 MK/P/2019/1046 T1 

Eberhard Karls Universität Tübingen C 12N 15/62 MK/P/2019/1046 T1 

Eberhard Karls Universität Tübingen C 12N 15/24 MK/P/2019/1046 T1 

Finnsuoja Oy B 25D 17/11 MK/P/2020/0008 T1 

Finnsuoja Oy B 23Q 11/08 MK/P/2020/0008 T1 

Finnsuoja Oy E 21B 41/00 MK/P/2020/0008 T1 

Finnsuoja Oy E 21B 21/01 MK/P/2020/0008 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 519/00 MK/P/2019/0792 T1 

Forma Therapeutics, Inc. C 07D 487/04 MK/P/2019/0792 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61P 7/00 MK/P/2019/0792 T1 

Forma Therapeutics, Inc. A 61K 31/407 MK/P/2019/0792 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61P 21/00 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61P 43/00 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 9/00 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 45/06 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 31/708 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 31/7076 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 31/7072 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 31/7068 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  C 07D 403/06 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 31/513 MK/P/2019/0796 T1 

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-  Institut 
de Recerca  A 61K 31/7064 MK/P/2019/0796 T1 

Georgopoulos,Apostolos A 61K 47/12 MK/P/2020/0012 T1 

Georgopoulos,Apostolos A 61K 31/665 MK/P/2020/0012 T1 

Georgopoulos,Apostolos A 61K 9/08 MK/P/2020/0012 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited A 61P 31/12 MK/P/2019/1060 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited A 61P 37/00 MK/P/2019/1060 T1 
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GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited C 07D 413/14 MK/P/2019/1060 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited A 61P 11/00 MK/P/2019/1060 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited A 61K 31/4439 MK/P/2019/1060 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited A 61K 31/422 MK/P/2019/1060 T1 

GlaxoSmithKline Intellectual Property Development 
Limited A 61P 35/00 MK/P/2019/1060 T1 

H.Lundbeck A/S C 07D 489/08 MK/P/2019/0798 T1 

INCOR TECHNOLOGIES LIMITED C 22B 23/00 MK/P/2019/0791 T1 

INCOR TECHNOLOGIES LIMITED C 22B 23/06 MK/P/2019/0791 T1 

INCOR TECHNOLOGIES LIMITED C 22B 3/08 MK/P/2019/0791 T1 

INCOR TECHNOLOGIES LIMITED C 22B 3/20 MK/P/2019/0791 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 12Q 1/68 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 12N 9/90 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/08 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH G 01N 33/50 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/705 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/725 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/02 MK/P/2019/0799 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 7/06 MK/P/2019/0799 T1 

Immedica Pharma AB G 01N 33/68 MK/P/2019/0793 T1 

Immedica Pharma AB G 01N 33/50 MK/P/2019/0793 T1 

Immedica Pharma AB A 61K 31/235 MK/P/2019/0793 T1 

Immedica Pharma AB A 61K 31/192 MK/P/2019/0793 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/519 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 487/04 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 5/24 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 5/04 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/53 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 1/00 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 13/08 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 15/00 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 15/08 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 15/18 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 17/10 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 17/14 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 25/28 MK/P/2019/0797 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/1049 T1 
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Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. A 61K 31/519 MK/P/2019/1049 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07C 309/04 MK/P/2019/1049 T1 

Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. C 07D 471/04 MK/P/2019/1049 T1 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg C 07K 16/22 MK/P/2019/1052 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/08 MK/P/2019/1050 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/14 MK/P/2019/1050 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/12 MK/P/2019/1050 T1 

LAYJET Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H. E 02F 5/10 MK/P/2019/1050 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/4545 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 487/04 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/5377 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/541 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/55 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 13/02 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 19/02 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61P 43/00 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 401/14 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 403/14 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 405/14 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 413/14 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 417/14 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH C 07D 451/14 MK/P/2019/1056 T1 

Merck Patent GmbH A 61K 31/506 MK/P/2019/1056 T1 

Pharma Mar S.A. A 61P 35/00 MK/P/2020/0014 T1 

Pharma Mar S.A. C 07D 405/12 MK/P/2020/0014 T1 

Pharma Mar S.A. C 07D 309/32 MK/P/2020/0014 T1 

Pharma Mar S.A. C 07D 309/30 MK/P/2020/0014 T1 

REAC Energy GmH F 03D 3/06 MK/P/2019/1048 T1 

REAC Energy GmH F 03B 17/06 MK/P/2019/1048 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/7088 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/7115 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/712 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/7125 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61K 31/713 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61P 21/00 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61P 25/28 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61P 3/06 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61P 31/12 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61P 31/14 MK/P/2020/0013 T1 

Replicor Inc. A 61P 31/16 MK/P/2020/0013 T1 

Research Grow Labs C 11C 3/12 MK/P/2019/1058 T1 
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Research Grow Labs C 07D 311/80 MK/P/2019/1058 T1 

Research Grow Labs A 61P 35/00 MK/P/2019/1058 T1 

Research Grow Labs A 61K 31/352 MK/P/2019/1058 T1 

Research Grow Labs A 61K 31/192 MK/P/2019/1058 T1 

Research Grow Labs A 61K 31/05 MK/P/2019/1058 T1 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg A 61K 39/00 MK/P/2019/1044 T1 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg A 61K 39/395 MK/P/2019/1044 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság A 61K 31/47 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság C 07D 413/12 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság C 07D 401/14 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság C 07D 401/12 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság C 07D 401/06 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság C 07D 215/26 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság A 61P 9/10 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság A 61P 25/28 MK/P/2019/1059 T1 

SONEAS Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság A 61K 31/4709 MK/P/2019/1059 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. A 61K 39/395 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 12N 15/81 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. A 61P 35/00 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 07K 16/28 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 12N 1/19 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 12N 1/21 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 12N 15/13 MK/P/2019/0794 T1 

Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd. C 12N 15/70 MK/P/2019/0794 T1 

The George Washington University A 61K 31/135 MK/P/2020/0009 T1 

The George Washington University A 61K 38/08 MK/P/2020/0009 T1 

The George Washington University A 61K 31/137 MK/P/2020/0009 T1 

The George Washington University A 61P 9/02 MK/P/2020/0009 T1 

The George Washington University A 61K 9/00 MK/P/2020/0009 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 39/395 MK/P/2019/1054 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 47/12 MK/P/2019/1054 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 47/18 MK/P/2019/1054 T1 

UCB Biopharma SPRL C 07K 16/28 MK/P/2019/1054 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 9/00 MK/P/2019/1054 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 9/08 MK/P/2019/1054 T1 

UCB Biopharma SPRL A 61K 47/26 MK/P/2019/1054 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.  
 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) 

и список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2019/1157 (220) 21/10/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија 

д.д. Краља Ѕвонимир 1, Пожега (Град 

Пожега), HR 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) кафена, бела 

(531) 26.04.18;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, како, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии), мирудии; 

мраз   

 

(210) TM  2019/1378 (220) 12/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за телекомуникации - за 

сателитско позиционирање ГЕОНЕТ 

ГПС ДОО Скопје бул. Партизански 

одреди бр. 15а 1/2, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, светло сива, светло жолта, 

темно жолта, кафена 

(531) 18.01.09;29.01.02;29.01.08;29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  такси превоз  

кл. 42  софтвер како услуга (SaaS)  

 

(210) TM  2019/1386 (220) 10/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Nobel Quest International Limited P. 

O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG 

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

CHAUFFE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун; предмети наменети за 

пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; 

филтери за цигари; држачи за цигари; 

хартија за цигари; врвови за цигари; 

муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; 

пепелници; запалки за пушачи, 

цигарилоси; пури; пепелници за пушачи; 

запалки за пушачи  

 

(210) TM  2019/1420 (220) 17/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Бесир Амети; Besir Ameti ул. 

Јордан Златаноски бр. 51; rr. Jordan 

Zllatanoski nr. 51, Тетово; Tetovë, MK 

(540)  
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(591) црна, бела, црвена; e zezë, e bardhë 

dhe e kuqe 

(531) 27.05.01;27.05.17;29.01.01;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни преработки , масла и 

масти за јадење  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 43  услуги за подготување на храна и 

пијалоци , ресторани, ресторани со 

самопослужување, служење храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2019/1423 (220) 19/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги ВТ ПРОДАКШН ДОО Скопје ул. 

Радишанска бр. 118А, Скопје, MK 

(740) Ивана Митровска, адвокат бул. Кочо 

Рацин бр. 14, Скопје 

(540)  

FirelessVT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  смеши за гаснење и спречување 

пожар; хемиски производи за 

индустријата, науката и фотографиите, 

како и за земјоделството, градинарството 

и шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

ѓубриња; смеси за гаснење пожар; 

производи за калење и заварување; 

хемиски материи за конзервирање 

прехранбени производи; материи за 

штавење; лепливи материи што се 

користат во индустријата  

 

(210) TM  2019/1424 (220) 19/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕШОВСКИ 

ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ експорт-импорт 

Крива Паланка , MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи 

  

 

(210) TM  2019/1425 (220) 19/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ПЕШОВСКИ 

ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ експорт-импорт 

Крива Паланка, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

BELLMONDO BY PESOVSKI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи 

  

 

(210) TM  2019/1439 (220) 23/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Бионовел Плус ДОО Скопје ул. 

Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK 

(540)  
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(531) 27.05.00;28.11.00;29.01.08 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски прехрамбени производи 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2019/1440 (220) 23/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Бионовел Плус ДОО Скопје ул. 

Аминта трети 53/2, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.00;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  диететски прехрамбени производи 

за медицинска употреба  

 

(210) TM  2019/1441 (220) 23/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ 

ДООЕЛ Скопје ул. Македонско-Косовска 

Бригада 28, бр. 6-А, Шуто Оризари, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591) зелена, црвена, златна, црна, бела 

(531) 05.03.13;05.03.14;21.01.01;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони; маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  

кл. 30  кафе, чај, какао, и замена за кафе; 

ориз; тапиокаи саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пепчење; сол; сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи, продажба на 

големо и мало на прехрамбени производи, 

сушено овошје и зрнести производи  

 

(210) TM  2019/1442 (220) 23/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ 

ДООЕЛ Скопје ул. Македонско-Косовска 

Бригада 28, бр. 6-А, Шуто Оризари, 

Скопје, MK 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  
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(591) златна, кафена, црна, бела 

(531) 26.01.00;29.01.02;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; исушени пулси (меурки); супи, 

булони; маслинки преработени, паста од 

маслинки; млеко и млечни производи, 

путер; масла за јадење; конзервирано, 

смрзнато, сушено, варено чадено и солено 

овошје и зеленчук; паста од домати; 

припремени ореви и сушено овошје како 

мезе; намази од лешник и масло од 

кикирики; таан алва (алва од сусамово 

семе); јајца и јајца во прав; чипс од компир  

кл. 30  кафе, чај, какао, и замена за кафе; 

ориз; тапиокаи саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за пепчење; сол; сенф; оцет, 

сосови (како мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работење;управување со 

работи;канцелариски работи, продажба на 

големо и мало на прехрамбени производи, 

сушено овошје и зрнести производи  

 

(210) TM  2019/1446 (220) 24/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Станковиќ Татјана ул. Мијачка бр. 

13б Ѓ.П-2, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена светла темна, жолта, сина 

светла и тамна 

(531) 01.03.02;26.07.00;27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели;диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои, материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; 

вештачки екстремитети, очи и заби; 

ортопедски помагала; хируршки 

материјали за шиење; терапевтски и 

помошни направи приспособени за лица 

со посебни потреби; апарати за масажа; 

апарати, помагала и предмети за доење; 

апарати, помагала и предмети за 

сексуална активност  

кл. 14  благородни метали и нивните 

легури; накит, скапоцени и полускапоцени 

камења; часовници и хронометриски 

инструменти  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинството; садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици; чешли и сунѓери; четки, освен 

сликарски четки; материјали за правење 

четки; производи што се користат за 

чистење; необработено и полуобработено 

стакло [освен градежно стакло]; 

стакларија, порцелан и грнчарија  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни 

услуги; хигиенска нега и нега на убавината 

на луѓето или животните; услуги од 

областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(210) TM  2019/1455 (220) 25/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) ПХД СИСТЕМ ДООЕЛ – Скопје ул. 

Наум Наумовски Борче бр. 76, Скопје, 

MK 

(540)  
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(531) 27.05.17;27.05.25;28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додаток во исхрана за луѓе и 

животни  

 

(210) TM  2019/1460 (220) 27/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за промет на големо и 

мало АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ 

Скопје 

бул. Јане Сандански, Трговски центар 

локал бр. 4, Аеродром, 1000, Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) темносина, светлосина, бела 

(531) 07.15.00;26.02.00;29.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; организирање 

патувања; организирање крстарења; 

придружување патници; превезување 

патници; резервации за превоз; 

резервации за патувања; разгледување на 

културни знаменитости и обиколки 

(туризам); информирање за превоз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување, бироа 

за сместување (хотели и агенции); 

смстување (изнајмување за времено 

сместување); резервирање за 

сместување; услуги во барови; 

резервирање пансиони; пансиони и 

интернати; бифеа (снек-барови); 

кафетерии (експрес ресторани); услуги на 

камповите за летување; служење храна и 

пијалаци; летувалишта; резервирање 

хотели; хотели; изнајмување простории за 

состаноци; изнајмување за времено 

сместување; ресторани  

кл. 44  бањи за хигиенски потреби; бањи 

(турски бањи); козметички салони; услуги 

со лековити бањи; маникирање; масажа; 

услуги со сауна; услуги со солариум  

 

(210) TM  2019/1462 (220) 30/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црна, зелена, бела 

(531) 05.03.14;27.05.25;29.01.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2019/1463 (220) 30/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 
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(540)  

 
(591) црна, црвена, бела 

(531) 05.03.14;27.05.25;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2019/1465 (220) 30/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) SIAK PTE LTD. 531 Upper Cross 

Street #03-15 Hong Lim Complex, 

Singapore, 050531, SG 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) златна, црна, розева, бела 

(531) 07.15.00;27.05.11;27.05.25;29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2019/1469 (220) 31/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ 

Гевгелија ул. Маршал Тито Г.Т.Ц. 23, 

1480, Гевгелија, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 28.05.00;28.11.00;29.01.01;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи];бизнис (помош во водењето 

бизнис);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);истражување (бизнис 

истражување);бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис 

проценки;консултации за раководење со 

персонал;помош во водењето 

бизнис;пребарување (бизнис 

пребарување);рекламирање 

[огласување];собирање информации во 

компјутерски бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;собирање статистички 

податоци;советување за бизнис работење 

и организација;советување за 

организирање на работењето;тестирање 

(психолошко тестирање) за селекција на 

персонал  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];обука (практична обука) 

[демострирање];он-лајн публикување 

електронски книги и 

списанија;организирање и водење 

работилници [обука];текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 
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текстови;текстови (пишување 

текстови)што не се рекламни текстови  

 

(210) TM  2019/1470 (220) 31/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ 

Гевгелија ул. Маршал Тито Г.Т.Ц. 23, 

1480, Гевгелија, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 28.11.00;29.01.01;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи];бизнис (помош во водењето 

бизнис);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);истражување (бизнис 

истражување);бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис 

проценки;консултации за раководење со 

персонал;помош во водењето 

бизнис;пребарување (бизнис 

пребарување);рекламирање 

[огласување];собирање информации во 

компјутерски бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;собирање статистички 

податоци;советување за бизнис работење 

и организација;советување за 

организирање на работењето;тестирање 

(психолошко тестирање) за селекција на 

персонал  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];обука (практична обука) 

[демострирање];он-лајн публикување 

електронски книги и 

списанија;организирање и водење 

работилници [обука];текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови;текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(210) TM  2019/1471 (220) 31/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ 

Гевгелија ул. Маршал Тито Г.Т.Ц. 23, 

1480, Гевгелија, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена 

(531) 28.11.00;29.01.01;29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи];бизнис (помош во водењето 

бизнис);информации (бизнис 

информации);испитување (бизнис 

испитување);истражување (бизнис 

истражување);бизнис консултирање 

(професионално бизнис 

консултирање);бизнис 

проценки;консултации за раководење со 

персонал;помош во водењето 

бизнис;пребарување (бизнис 

пребарување);рекламирање 

[огласување];собирање информации во 

компјутерски бази на 

податоци;систематизација на информации 

во компјутерски бази на 

податоци;собирање статистички 

податоци;советување за бизнис работење 

и организација;советување за 

организирање на работењето;тестирање 

(психолошко тестирање) за селекција на 

персонал  

кл. 41  информирање за 

образование;професионално насочување 
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[совети во врска со образованието и 

оспособувањето];обука (практична обука) 

[демострирање];он-лајн публикување 

електронски книги и 

списанија;организирање и водење 

работилници [обука];текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови;текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(210) TM  2020/1 (220) 02/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Бранислав Ѓероски ул. Златко 

Шнајдер бр. 14-1, Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PANORAMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

каицелариски материјал и реквизити, 

освен мебел; лепила за канцелариска и 

домашна употреба; материјали за цртање 

и материјали за уметници; сликарски 

четки; материјали за обука и настава; 

пластични листови, филмови и кеси за 

завиткување и пакување; печатарски 

букви, клишиња  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2020/3 (220) 03/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Миле Пешевски ул. Лазар 

Поптрајков бр. 17 а/2-4, MK 

(540)  

БИОДАМФИЛ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  сок од Аронија  

кл. 35  продажба при големо и мало на сок 

од Аронија  

 

(210) TM  2020/8 (220) 30/12/2019 

(442) 30/04/2020 

(731) ЈОВЧЕСКИ ЗОРАН ул. Орце 

Николов бр. 206-34, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.07.11;27.07.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  замрзнато овошје  

кл. 30  кафе, чај, кокос и вештачко кафе, 

чоколадо, сладолед, мраз  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(210) TM  2020/12 (220) 08/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar 

Airways Tower, Airport Road P.O. Box 

22550 Doha, QA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 26.13.25;28.01.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  бизнис картички, списанија, билети, 

нотеси  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања, имено воздушен транспорт, 
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организирање крстарења, организирање 

тури, резервирање места за патување, 

поштенски услуги, транспорт на патници, 

резервации за превоз, информирање за 

превоз  

 

(210) TM  2020/31 (220) 17/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за услуги АПОД 

СОЛУШНС ДООЕЛ Гевгелија ул. Бранд 

Петрушев бр. 6, влез 1, приземје, 1480, 

Гевгелија, MK 

(540)  

 
(591) бела, темно сина, светло сина 

(531) 26.03.04;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  аутсорсинг услуги [поддршка на 

бизнизи]; бизнис (помош во водењето 

бизнис); информации (бизнис 

информации); испитување (бизнис 

испитување); истражување (бизнис 

истражување); бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

бизнис проценки; консултации за 

раководење со персонал; помош во 

водењето бизнис; пребарување (бизнис 

пребарување); тестирање (психолошко 

тестирање) за селекција на персонал; 

советување за бизнис работење и 

организација; советување за 

организирање на работењето  

кл. 41  информирање за образование; 

професионално насочување [совети во 

врска со образованието и 

оспособувањето]; обука (практична обука) 

[демострирање]; организирање и водење 

работилници [обука]; текстови (објавување 

текстови) со исклучок на рекламни 

текстови; текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови  

 

(210) TM  2020/36 (220) 21/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

FELKARID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски проиводи  

 

(210) TM  2020/42 (220) 27/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Приватна здравствена установа - 

Поликлиника од примарната 

здравствена заштита ЕНДОМАК 

Струмица ул. Младинска бр. 277 

Струмица, MK 

(540)  

iDentallab Software 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да си симнува од интернет); 

апликации за компјутерски софтвери, што 

можат да се преземат; компјутерски 

софтвер  

кл. 42  изнајмување компјутерски 

програми; програмирање компјутерски 

системи; одржување на компјутерски 

програми;  

кл. 45  издавање лиценци за компјутерски 

програми (правни услуги)  

 

(210) TM  2020/43 (220) 27/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Приватна здравствена установа - 

Поликлиника од примарната 
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здравствена заштита ЕНДОМАК 

Струмица ул. Младинска бр. 277 

Струмица, MK 

(540)  

 
(591) бела, црна црвена 

(531) 26.01.16;26.13.25;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски програми (софтвер што 

може да си симнува од интернет); 

апликации за компјутерски софтвери, што 

можат да се преземат; компјутерски 

софтвер  

кл. 42  изнајмување компјутерски 

програми; програмирање компјутерски 

системи; одржување на компјутерски 

програми;  

кл. 45  издавање лиценци за компјутерски 

програми (правни услуги)  

 

(210) TM  2020/45 (220) 27/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Финансиско друштво ДИЏИТАЛ 

ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ 

Скопје ул. Димитрие Чуповски бр. 12/1-

1, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, 

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) индиго, зелена 

(531) 26.01.16;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2020/46 (220) 27/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство и 

трговија ТЕЛАМОН - ЕВРОПА ДООЕЛ 

Скопје ул.8 бр. 24 Инџиково, Гази Баба, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, 

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црвена, зелена 

(531) 26.11.07;26.13.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  кабли од метал, неелектрични; 

спојки од метал за кабли, неелектрични; 

штрафови за спојување од метал за кабли; 

држачи од метал за кабли и цевки  

кл. 7  контролни кабли за машини и мотори  

кл. 9  кабли, електрични; коаксијални 

кабли; кабли за сондирање; влакна за 

оптички кабли; обвивки за електрични 

кабли; цевки за електрични кабли; цевки 

за спроведување кабли [електрицитет]; 

кабли за анласер за мотори; муфови за 

спојување за електрични кабли; 

електрични мрежи (материјали за 

електрични мрежи) [жици, кабли]  

кл. 17  кабли (изолатори за кабли); кабли 
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од гума  

кл. 20  штипки за кабли или цевки од 

пластика  

кл. 22  кабли што не се од метал  

кл. 38  комуникација со помош на мрежи  

 

(210) TM  2020/55 (220) 28/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела, црна, кафена, 

зелена, портокалова 

(531) 07.01.08;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата  

 

(210) TM  2020/56 (220) 28/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово ул. 1, бр.219 Долно Коњаре, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(591) сина, жолта, бела, црна, зелена, 

портокалова 

(531) 14.07.23;20.01.09;25.01.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата  

 

(210) TM  2020/60 (220) 22/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Трговско друштво за 

Производство Трговија и Услуги НАДА 

М.И.Н.Н. с. Модрич Струга Населено 

место без уличен систем, МОДРИЧ, 

Струга, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЏО. 

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул. 

Македонски просветители 8, Охрид 

(540)  

 
(591) сина, темно сина, бела 

(531) 03.09.01;03.09.24 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  риби што не се живи;производи за 

исхрана направени од риба; филети од 

риба  

 

(210) TM  2020/65 (220) 30/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Каширски Звонко ул. Мирче Ацев 

бр. 15, Берово, MK 

(540)  

 
(591) црвена, црна, сина, жолта 

(531) 02.01.04;05.07.14;25.01.15 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија  

 

(210) TM  2020/69 (220) 31/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Трговско друштво за вработување 

на инвалидни лица за производство, 

трговија и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ 

ДООЕЛ Кочани ул. "Крижевска" бр. 26, 

Кочани, MK 

(740) Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка 

бр. 6/1-3, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, црна, сива, светло 

кафена 

(531) 26.04.00;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  лутеница, туршија, ајвар 

[конзервирана пиперка], кисели 

краставички, малиџано, 

мармалад, џемови, конзервирано овошје  

 

(210) TM  2020/70 (220) 31/01/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.01.18;27.05.17;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили;спортски теренски 

возила  

 

(210) TM  2020/114 (220) 12/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Адвокат Николчо Лазаров ул. 

Димитрие Чуповски бр. 4-1/14, Скопје, 

MK 

(740) Лазаров Драган ул. Димитрие 

Чуповски бр. 4-1/14, Скопје 

(540)  

 
(531) 24.01.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  помош во водењето бизнис;бизнис 

пребарување;бизнис информации;бизнис 

истражување;бизнис 

испитување;професионално бизнис 

консултирање;бизниси (услуги за 

преместување на бизнисите);советување 

за бизнис работење;аутсорсинг 

услуги;[поддршка на бизниси];преговори за 

бизнис контакти со други;раководење 

(советодавни услуги за бизнис 

раководење);советување за бизнис 

работење и организација;консултации за 

раководење со персонал;услуги за 

пријавување данок;обезбедување 

комеоиијални и деловни контакт-

информации;услуги за управување со 

деловни проекти за градежни проекти  

кл. 36  услуги за ликвидирање 

претпријатија, финансиски работи;услуги 
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за советување во врска со задолжување  

кл. 45  регистрација на домени [правни 

услуги]; 

услуги за изработка на правни документи; 

правни услуги во врска со преговори за 

договори за други; 

издавање лиценци за компјутерски 

програми [правни услуги]; 

услуги при водење судски процеси; 

услуги за мирно решавање спорови; 

услуги за надгледување на правата од 

интелектуална сопственост  

 

(210) TM  2020/115 (220) 12/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ Сарај ул. 1 

бр. 192 с. Љубин, Сарај, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  паштета  

 

(210) TM  2020/116 (220) 12/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ Сарај ул. 1 

бр. 192 с. Љубин, Сарај, 1000, Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 01.01.05;26.01.11;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина; екстракти од 

месо; месни преработки, сувомеснати 

производи, паилети; конзервирано, 

смрзнато, сушено и варено овошје и 

зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, 

млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење, ајвар [конзервирана пиперка]  

 

(210) TM  2020/117 (220) 11/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ОН Д ТОП ДОО 

експорт-импорт ДОО Валандово ул. 

ИНДУСТРИСКА бр. 28, Раброво, 

Валандово, MK 

(740) Елена Сотириаду ул. Индустриска 

бр. 28, Раброво, Валандово 

(540)  

 
(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи кои 

не се опфатени со другите класи; покривки 

за кревети и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  
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(210) TM  2020/119 (220) 13/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Wilkinson Sword GmbH Schutzenstr. 

110 D-42659 Solingen, DE 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

WILKINSON SWORD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети  

 

(210) TM  2020/120 (220) 13/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc. 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PS5 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  интерактивен компјутерски софтвер; 

интерактивен софтвер за забава; 

интерактивен мултимедијален софтвер за 

играње игри; интерактивен компјутерски 

софтвер кој овозможува размена на 

информации; интерактивен софтвер за 

забава за играње видео игри кој може да 

се преземе од интернет; софтвер за 

компјутерски игри; Софтвер за развој на 

игри; софтвер за игри на виртуелна 

реалност; софтвер за игри на проширена 

реалност; софтверски апликации за игри 

кои можат да се преземат од интернет; 

софтверски програми за видео игри; 

компјутерски софтвер, имено, софтвер за 

играчки погон за развој и работа на видео 

игри; софтвер за компјутерски игри за 

употреба на мобилни и безжични 

телефони; софтвер за електронски игри за 

мобилни телефони; софтверски апликации 

за мобилни телефони кои можат да се 

преземат од интернет; оптички дискови; 

магнетни дискови; уреди за видео 

стриминг; хардвер за пренос на податоци; 

уреди за стриминг на медиумска содржина 

преку локални безжични мрежи; 

интерактивни апарати за пренос на 

податоци; безжични периферни уреди за 

компјутери; медиуми и уреди за чување на 

податоци; дискови за компјутерски игри; 

носачи на податоци за компјутери кои 

содржат снимен софтвер; уреди за чување 

на податоци; апарати за репродукција на 

податоци; апарати за репродукција на 

слики; апарати за обработка на дигитални 

сигнали; мултимедијални апарати и 

инструменти; апарати за снимање; 

медиуми кои можат да се преземат од 

интернет; електронски изданија, кои можат 

да се преземат од интернет; периферни 

уреди за компјутери; периферна опрема за 

компјутери  

кл. 28  апарати за компјутерски игри; рачни 

конзоли за играње на видео игри; 

интерактивни столици за играње за видео 

игри  

кл. 41  интерактивна забава; услуги на 

забава; услуги на интерактивна забава; 

услуги на онлајн забава; онлајн 

интерактивна забава; услуги на забава на 

видео игри; услуги на забава, имено, 

обезбедување на онлајн видео игри  

 

(210) TM  2020/123 (220) 13/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Карастоев Доне ул. М. 

Хаџивасилев-Јасмин 61/1/20, Струмица, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црна, златна 

(531) 03.07.21;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата; 

бизнис менаџмент на угостителски објекти  

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; угостителски објекти, ресторани, 

привремено сместување, резервирање на 

привремено сместување  

 

(210) TM  2020/124 (220) 13/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул. Железничка бр. 155, MK 

(540)  

 

 

(591) сина, бела, црвена 

(531) 29.01.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2020/125 (220) 13/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул. Железничка бр. 155, MK 

(540)  

 
(591) виолетова, жолта, бела, зелена 

(531) 25.01.19;27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2020/127 (220) 14/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Друштво за услуги АФМБ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје ул. 8-ма Ударна 

бригада бр. 43/3, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА 

АДВОКАТИ ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 

43/3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, светло зелена 

(531) 26.01.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(210) TM  2020/128 (220) 14/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Карастоев Доне ул. М. 

Хаџивасилев - Јасмин 61/1/20, 

Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

 

(591) црна, бела, сина, виолетова 

(531) 02.09.01;07.01.11;26.11.13 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата, 

бизнис менаџмент на хотели  

кл. 39  организирање патувања, 

резервации за патувања, услуги на 

туристички агенции или брокери, имено, 

организирање на туристички пакети, 

обезбедување на информации и 

резервации за сите видови на патување и 

транспорт, информации и резервации за 

одмори, патувања, изнјамување на 

возила, советодавни и консултанстки 

услуги во врска со горенаведеното  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; бироа 

за сместување [хотели, пансиони], домови 

(старечки домови), изнајмување простории 

за состаноци, кафетерии, мотели, хостели, 

пансиони; резервирање на привремено 

сместување, резервирање хотели, 

ресторани, ресторани со 

самопослужување, сместување 

(изнајмување за времено сместување), 

снек-барови, хотели  

 

(210) TM  2020/129 (220) 14/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Карастоев Доне ул.М. Хаџивасилев 

- Јасмин 61/1/20, Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(531) 05.03.14;24.17.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи; односи со јавноста; 

медиумска презентација; бизнис 

информации, бизнис консултирање 

(професионално бизнис консултирање); 

медиуми за комуникација, маркетинг 

услуги, изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите, 

изнајмување рекламен простор, 

информации, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), комуникациски 
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медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; on-line рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, промоција 

/продажба за трето лице/, пропагандни 

дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), ширење на рекламни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

советување за бизнис работење и 

организација; телевизиско рекламирање; 

услуги на увоз-извоз и трговија на големо 

и мало со: текстил и текстилни производи, 

облека, обувки и капи; кожа и имитации на 

кожа и производи направени од овие 

материјали, што не се вклучени во другите 

класи; животинска кожа, делови од 

животинска кожа; торби и куфери  

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 39  транспортни услуги;пакување и 

складирање стока, организирање 

патувања  

 

(210) TM  2020/130 (220) 17/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, жолта, портокалова, кафена, 

црвена, црна, зелена 

(531) 08.05.03;08.07.05;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  сенф естрагон  

 

(210) TM  2020/131 (220) 17/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Прехранбена индустрија 

“ВИТАМИНКА“ АД Прилеп ул. “Леце 

Котески“ бр. 23, 7500, Прилеп, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) бела, портокалова, кафена, црвена, 

жолта, црна 

(531) 08.01.22;25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден флипс, драже со јадро 

од екструдирани житарки, со вкус на 

карамела  
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(210) TM  2020/139 (220) 19/02/2020 

(442) 30/04/2020 

(731) Obshestvo s Ogranichennoy 

Otvetstvennostyu "Parapharm" 440026 

Penza, ul. Sverdlov, build.4, Russia 

(Parapharm LLC), RU 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) зелена, жолта, портокалова, кафена, 

црвена, црна, бела 

(531) 25.01.19;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи; додатоци 

на храна за луѓе и животни; биолошки 

активни додатоци за храната; минерални 

додатоци за храната; диететска храна за 

медицински цели; диететски супстанци за 

медицински цели; течни диететски 

додатоци за медицински цели; диететски и 

хранливи додатоци; ензимски диететски 

додатоци; растителни додатоци; 

минерални додатоци; фармацевтски 

производи за немедицинска употреба, 

имено, природни билни додатоци, 

хомеопатски додатоци; нутрацевтски 

производи за употреба како диететски 

додаток  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 

(510) (210) 

1 MK/T/2019/1423 

1 MK/T/2019/1424 

1 MK/T/2019/1425 

1 MK/T/2020/0055 

1 MK/T/2020/0056 

2 MK/T/2019/1424 

2 MK/T/2019/1425 

3 MK/T/2019/1424 

3 MK/T/2019/1425 

4 MK/T/2019/1424 

4 MK/T/2019/1425 

5 MK/T/2019/1439 

5 MK/T/2019/1440 

5 MK/T/2019/1446 

5 MK/T/2019/1455 

5 MK/T/2020/0036 

5 MK/T/2020/0139 

6 MK/T/2019/1424 

6 MK/T/2019/1425 

6 MK/T/2020/0046 

7 MK/T/2019/1424 

7 MK/T/2019/1425 

7 MK/T/2020/0046 

8 MK/T/2020/0119 

9 MK/T/2020/0042 

9 MK/T/2020/0043 

9 MK/T/2020/0046 

9 MK/T/2020/0120 

10 MK/T/2019/1424 

10 MK/T/2019/1425 

10 MK/T/2019/1446 

12 MK/T/2020/0070 

14 MK/T/2019/1424 

14 MK/T/2019/1425 

14 MK/T/2019/1446 

16 MK/T/2020/0001 

16 MK/T/2020/0012 

17 MK/T/2020/0046 

20 MK/T/2019/1424 

20 MK/T/2019/1425 

20 MK/T/2020/0046 

21 MK/T/2019/1424 

21 MK/T/2019/1425 

21 MK/T/2019/1446 

22 MK/T/2020/0046 

24 MK/T/2019/1424 

24 MK/T/2019/1425 

24 MK/T/2020/0117 

25 MK/T/2019/1424 

25 MK/T/2019/1425 

25 MK/T/2020/0117 

26 MK/T/2019/1424 

26 MK/T/2019/1425 

28 MK/T/2020/0120 

29 MK/T/2019/1420 

29 MK/T/2019/1441 

29 MK/T/2019/1442 

29 MK/T/2020/0008 

29 MK/T/2020/0060 

29 MK/T/2020/0069 

29 MK/T/2020/0115 

29 MK/T/2020/0116 

30 MK/T/2019/1157 

30 MK/T/2019/1441 

30 MK/T/2019/1442 

30 MK/T/2020/0008 

30 MK/T/2020/0130 

30 MK/T/2020/0131 

32 MK/T/2019/1420 

32 MK/T/2020/0003 

32 MK/T/2020/0124 

32 MK/T/2020/0125 

33 MK/T/2019/1462 

33 MK/T/2019/1463 

33 MK/T/2019/1465 

33 MK/T/2020/0065 

34 MK/T/2019/1386 

35 MK/T/2019/1441 

35 MK/T/2019/1442 

35 MK/T/2019/1469 

35 MK/T/2019/1470 

35 MK/T/2019/1471 

35 MK/T/2020/0003 

35 MK/T/2020/0031 

35 MK/T/2020/0114 

35 MK/T/2020/0117 

35 MK/T/2020/0123 

35 MK/T/2020/0124 

35 MK/T/2020/0125 

35 MK/T/2020/0127 

35 MK/T/2020/0128 

35 MK/T/2020/0129 

36 MK/T/2020/0045 

36 MK/T/2020/0114 

36 MK/T/2020/0127 

36 MK/T/2020/0129 

37 MK/T/2019/1424 

37 MK/T/2019/1425 

38 MK/T/2019/1378 

38 MK/T/2020/0046 

39 MK/T/2019/1378 
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39 MK/T/2019/1460 

39 MK/T/2020/0012 

39 MK/T/2020/0127 

39 MK/T/2020/0128 

39 MK/T/2020/0129 

40 MK/T/2019/1424 

40 MK/T/2019/1425 

41 MK/T/2019/1469 

41 MK/T/2019/1470 

41 MK/T/2019/1471 

41 MK/T/2020/0001 

41 MK/T/2020/0031 

41 MK/T/2020/0120 

41 MK/T/2020/0123 

42 MK/T/2019/1378 

42 MK/T/2020/0042 

42 MK/T/2020/0043 

43 MK/T/2019/1420 

43 MK/T/2019/1460 

43 MK/T/2020/0008 

43 MK/T/2020/0123 

43 MK/T/2020/0124 

43 MK/T/2020/0125 

43 MK/T/2020/0128 

44 MK/T/2019/1446 

44 MK/T/2019/1460 

45 MK/T/2020/0042 

45 MK/T/2020/0043 

45 MK/T/2020/0114 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 

 

(731) (210) 

HYUNDAI MOTOR COMPANY MK/T/2020/0070 

Nobel Quest International Limited MK/T/2019/1386 

Obshestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Parapharm" 440026 MK/T/2020/0139 

Qatar Airways Group (Q.C.S.C) MK/T/2020/0012 

SIAK PTE LTD. MK/T/2019/1462 

SIAK PTE LTD. MK/T/2019/1463 

SIAK PTE LTD. MK/T/2019/1465 

Sony Interactive Entertainment Inc. MK/T/2020/0120 

Wilkinson Sword GmbH MK/T/2020/0119 

ЈОВЧЕСКИ ЗОРАН MK/T/2020/0008 

Адвокат Николчо Лазаров MK/T/2020/0114 

Бесир Амети; Besir Ameti MK/T/2019/1420 

Бионовел Плус ДОО Скопје MK/T/2019/1439 

Бионовел Плус ДОО Скопје MK/T/2019/1440 

Бранислав Ѓероски MK/T/2020/0001 

Друштво за производство и трговија ТЕЛАМОН - ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0046 

Друштво за производство, промет и услуги ВТ ПРОДАКШН ДОО Скопје MK/T/2019/1423 

Друштво за производство, трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1441 

Друштво за производство, трговија и услуги НТР ФУД ГМБХ ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1442 

Друштво за производство, трговија и услуги ОН Д ТОП ДОО експорт-импорт ДОО 

Валандово MK/T/2020/0117 

Друштво за производство, трговија и услуги ПЕШОВСКИ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ 

експорт-импорт Крива Паланка MK/T/2019/1424 

Друштво за производство, трговија и услуги ПЕШОВСКИ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ MK/T/2019/1425 
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експорт-импорт Крива Паланка 

Друштво за промет на големо и мало АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ Скопје MK/T/2019/1460 

Друштво за телекомуникации - за сателитско позиционирање ГЕОНЕТ ГПС ДОО 

Скопје MK/T/2019/1378 

Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2019/1469 

Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2019/1470 

Друштво за услуги АПОД ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2019/1471 

Друштво за услуги АПОД СОЛУШНС ДООЕЛ Гевгелија MK/T/2020/0031 

Друштво за услуги АФМБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/2020/0127 

ЗВЕЧЕВО прехранбена индустрија д.д. MK/T/2019/1157 

Карастоев Доне MK/T/2020/0123 

Карастоев Доне MK/T/2020/0128 

Карастоев Доне MK/T/2020/0129 

Каширски Звонко MK/T/2020/0065 

Миле Пешевски MK/T/2020/0003 

ПХД СИСТЕМ ДООЕЛ - Скопје MK/T/2019/1455 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0130 

Прехранбена индустрија “ВИТАМИНКА“ АД Прилеп MK/T/2020/0131 

Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена 

заштита ЕНДОМАК Струмица MK/T/2020/0042 

Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарната здравствена 

заштита ЕНДОМАК Струмица MK/T/2020/0043 

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/2020/0055 

СК-МОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово MK/T/2020/0056 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ MK/T/2020/0124 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ MK/T/2020/0125 

Станковиќ Татјана MK/T/2019/1446 

Трговско друштво за Производство Трговија и Услуги НАДА М.И.Н.Н. с. Модрич 

Струга MK/T/2020/0060 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија 

и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани MK/T/2020/0069 

УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ Сарај MK/T/2020/0115 

УКА-КОМЕРЦ ДООЕЛ Сарај MK/T/2020/0116 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2020/0036 

Финансиско друштво ДИЏИТАЛ ФАЈНАНС ИНТЕРНЕШНАЛ ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/0045 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен 

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

Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените 

права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги 

(Ничанска) и список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еx-YU број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  28445  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2018/1108 (220)  06/11/2018 

(181)  06/11/2028 

(450)  30/04/2020 

(732)  ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ 

ДООЕЛ ул. Маршал Тито бр. 1, Нов 

Дојран, MK 

(540)  

 

(591)  црна, зелена, жолта, кафена, бела, 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  преработки и конзервирање на 

маслинки  

кл. 31  свежи маслинки  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало: преработка и конзервирање на 

маслинки  

 

(111)  28453  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2018/1109 (220)  07/11/2018 

(181)  07/11/2028 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

САНПАП ДОО Скопје бул. Киро 

Глигоров бр. 13, С, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА - 

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов 

бр. 75, 1000 Скопје 

(540)  

SANPAP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење; производи за 

хемиско чистење; цветни мириси (база за 

цветни мириси); производи за кадење 

(мириси); масла за парфеми и мириси; 

аромати (есенцијални масла); сапуни;  

парфеми; абразивни средства; абразивна 

хартија  

кл. 16  хартија; салфети од хартија за 

маса; тоалетна хартија; производи за 

бришење; држачи за хартија; шамичиња 

од хартија  

кл. 35  директно рекламирање преку 

пошта; компјутерско рекламирање преку 

интернет; 

малопродажба и големопродажба на 

фармацевтски, ветеринарни и хигиенски 

препарати и медицински материјал; 

маркетинг;обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

рекламирање; рекламирање преку пошта; 

рекламирање преку радио; презентација 

на стоки преку комуникациски медиуми, за 

малопродажба; претставување на 

производите; телевизиско рекламирање; 

услуги за дизајн на страници, за рекламни 

цели; рекламни огласи  

 

(111)  28514  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2018/1271 (220)  12/12/2018 

(181)  12/12/2028 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов 

бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  услуги при трговија на големо и 

мало на производи за широка 

потрошувачка 

услуги при продажба на големо и мало на: 

прехрамбени производи; кондиторија; 

пијалоци и тутун ; месо и производи од 

месо; риби; леб, пецива и колачи; текстил; 

опрема за домаќинство; кујнски садови, 

прибор за јадење, предмети од пластика, 

предмети од стакло, предмети од 

порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 

дрво; опрема за осветлување; музички и 

видео записи; весници, и канцелариски 

прибор; книги; игри и играчки; облека; 

обувки и предмети од кожа; спортска 

опрема; медицински препарати; цвеќе; 

храна за животни, средства за лична 

хигиена; средства за хигиена во 

домаќинство; козметички средства; детска 

козметика; школски програм; предмети за 

подарок; авто козметика и помагала  

 

(111)  28515  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2018/1272 (220)  12/12/2018 

(181)  12/12/2028 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје ул. Васил Ѓоргов 

бр. 16/1 масандра 1, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при трговија на големо и 

мало на производи за широка 

потрошувачка 

услуги при продажба на големо и мало на: 

прехрамбени производи; кондиторија; 

пијалоци и тутун ; месо и производи од 

месо; риби; леб, пецива и колачи; текстил; 

опрема за домаќинство; кујнски садови, 

прибор за јадење, предмети од пластика, 

предмети од стакло, предмети од 

порцелан и керамика, метална 

галантерија, предмети за домаќинство од 

дрво; опрема за осветлување; музички и 

видео записи; весници, и канцелариски 

прибор; книги; игри и играчки; облека; 

обувки и предмети од кожа; спортска 

опрема; медицински препарати; цвеќе; 

храна за животни, средства за лична 

хигиена; средства за хигиена во 

домаќинство; козметички средства; детска 

козметика; школски програм; предмети за 

подарок; авто козметика и помагала  

 

(111)  28513  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2018/1279 (220)  14/12/2018 

(181)  14/12/2028 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија на големо и мало САМАНТА 

ДОО експорт-импорт Скопје ул. 

Качанички пат бр. 264, Бутел, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија на големо со мебел, подни 

прекривки и неелектрични апарати за 

домаќинствата; трговија на големо со 
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прибор за пишување, книги, списанија и 

весници, фотографски и оптички 

предмети, кожни производии разни 

потреби за патувања, часовници и накит, 

музички инструменти, игри ииграчки, 

спортски предмети, велосипеди и делови и 

прибор за велосипеди, предмети од дрво, 

прачки и плута  

 

(111)  28516  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2018/1291 (220)  18/12/2018 

(181)  18/12/2028 

(450)  30/04/2020 

(732)  MELISSA KIKIZAS ANONYMN 

VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 

TROFIMON 

Vionos 1, 104 43 Athens, GR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PRIMO GUSTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  доматно пире;доматен сок за 

готвење;доматен сос, конзервирани, суви 

и зготвени домати, масла и масти за 

јадење, конзервирани маслинки  

кл. 30  тестенини  

 

(111)  28449  (151)  21/04/2020 

(210)  TM  2019/363 (220)  22/03/2019 

(181)  22/03/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG. Bahnhofstraße 24, 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

САЛУДИНАМ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; 

дезодорански за лична употреба; 

хигиенски производи што се тоалетни 

производи  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјали за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди; хигиенски производи за лична 

хигиена, што не се што не се тоалетни 

производи; дезодорирачки средства што 

не се за лична употреба; цигари без тутун 

за медицинска употреба  

кл. 32  пиво, минерална и сода-вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци; 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28452  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/373 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Здружение на граѓани АВТО МОТО 

СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво 

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела и жолта 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 39  превезување  

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  28510  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/374 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Здружение на граѓани АВТО МОТО 

СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво 

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превезување  

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  28511  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/375 (220)  26/03/2019 

(181)  26/03/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Здружение на граѓани АВТО МОТО 

СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје ул. Иво 

Лола Рибар бр. 51, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превезување  

кл. 41  образовни услуги  

 

(111)  28448  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/386 (220)  27/03/2019 

(181)  27/03/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 

Cambridge, Massachusetts 02142, US 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

IMRALDI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лечење 

на автоимуни болести  

 

(111)  28447  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/389 (220)  29/03/2019 

(181)  29/03/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Таф Индустриес ДООЕЛ ул/ Ѓорѓи 

Стамов бр. 16, Гевгелија, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 19  декоративни елементи што не се од 

метал, за градба  

 

(111)  28484  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/545 (220)  02/05/2019 

(181)  02/05/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Интернационална Организација за 

ЕдукацијаУметност Спорт и Култура - 

АРТ ТЕН ПРОДУКЦИЈА ул. „Илка 

Присаѓанка“ бр. 9, Прилеп, MK 

(740)  Стоикоски Пецо ул.„Илка 

Присаѓанка“ бр. 9, Прилеп 

(540)  

Забавно музичко талент шоу 

„ Ѕвезда број 1„ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  културни активности, образовни 

услуги забавни активности, обука, 

спортски активности  

 

(111)  28485  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/565 (220)  06/05/2019 

(181)  06/05/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Небојша Златевски Долна Баница, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од обработен компир, 

чипс од компири, крцкави производи од 

компир флипс и смоки  

кл. 30  кроасани  

кл. 32  вода, минерална вода, сода вода, 

сокови и безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28486  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/566 (220)  06/05/2019 

(181)  06/05/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Небојша Златевски Долна Баница, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, темно сина, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од обработен компир, 

чипс од компири, крцкави производи од 

компир флипс и смоки  

кл. 30  кроасани  

кл. 32  вода, минерална вода, сода вода, 

сокови и безалкохолни пијалоци  

 

(111)  28494  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/645 (220)  15/05/2019 

(181)  15/05/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 
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ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

пат бр. 168, инд. зона Визбегово, Скопје, 

MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, зелена, жолта, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  какао и слатки  

 

(111)  28487  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/772 (220)  13/06/2019 

(181)  13/06/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески 

бр, 36 Б, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  сина, зелена, жолта, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците  

кл. 19  неметални градежни материјали; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, катран и битумен, неметални 

преносни конструкции; споменици што не 

се од метал  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; услуги при продажба на големо и 

мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства 

за заштита од'рѓа и гниење на дрвото; 

материи за боење; средства за 

нагризување; сурови природни смоли; 

метали во листови и во прав за сликарите, 

декоратерите, печатарите и уметниците; 

средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за коса; 

препарати за нега на забите; неметални 

градежни материјали; текстил и текстилни 

производи кои не се опфатени со другите 

класи; ѕидни тапети (што не се од 

текстил); апарати за гаснење пожар; 

хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

пластични материи во сурова состојба; 

лепливи материи што се користат во 

индустријата; рачни алати и направи; 

пластични материјали за пакување (што не 

се вклучени во другите класи); стаклени 

производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите 

класи  

 

(111)  28459  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/866 (220)  11/07/2019 

(181)  11/07/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за трговија на големо и 

мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје ул. 

Првомајска бб, Скопје, MK 
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(740)  Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, црна  

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, 

производи од тесто и слатки,  прашок за 

печење  

 

(111)  28507  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/888 (220)  18/07/2019 

(181)  18/07/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Милосављевиќ Игор бул. Моша 

Пијаде бр. 4/1-19 , Кавадарци, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  куфери и патни торби, спортски 

торби, ранци  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; увоз-извоз и трговија на мало и 

големо со облека, обувки и капи, куфери и 

патни торби, спортски торби, ранци  

 

(111)  28508  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/890 (220)  22/07/2019 

(181)  22/07/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје 

ул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање  

кл. 39  камионски транспорт, експрес 

транспорт, шлеп служба и мобилна 

гаранција; курирски услуги; логистички 

услуги за транспорт  

 

(111)  28509  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/900 (220)  25/07/2019 

(181)  25/07/2029 

(450)  30/04/2020 

(300)  88298458  12/02/2019  US 

(732)  International Truck Intellectual 

Property Company, LLC 2701 Navistar 

Drive, Lisle, IL 60532, US 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила, имено камиони, 

шасии и нивни резервни делови  

 

(111)  28465  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/924 (220)  05/08/2019 

(181)  05/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  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)  

TIFFANY BREAK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

слатки, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за пециво и други состојки за 

печиво, преливи за салата, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (мирудии), производи од 

тесто припремени за готвење, замрзнато 

тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, 

немлечни замрзнати десерти, замрзнати 

овошни десерти, ледени десерти, кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго 

(sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн 

сируп (treacle), сол, сенф, брашно 

направено од житарици, зачини, хранливи 

пијалаци (од жито и билки), сос од месо 

(Gгауiеѕ), чај од билки, мед  

 

(111)  28455  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/925 (220)  05/08/2019 

(181)  05/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  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)  

QUANTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколади, слаткарски производи, 

слатки, бисквити (сите видови), торти, 

тестенини, макарони, нудли, инстант 

нудли, шпагети, вермичели, квасец, 

прашок за пециво и други состојки за 

печиво, преливи за салата, мајонез, оцет, 

кечап и сосови (мирудии), производи од 

тесто припремени за готвење, замрзнато 

тесто, замрзнати лепчиња, сладоледи, 

немлечни замрзнати десерти, замрзнати 

овошни десерти, ледени десерти, кафе, 

чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго 

(sago), вештачко кафе, леб, тесто, црн 

сируп (treacle), сол, сенф, брашно 

направено од житарици, зачини, хранливи 

пијалаци (од жито и билки), сос од месо 

(Gгауiеѕ), чај од билки, мед  

 

(111)  28463  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/926 (220)  05/08/2019 

(181)  05/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за советодавни услуги 

НИКОДИНОВСКА АДВИЗОРИ ДООЕЛ 

Скопје ул. Васил Главинов бр. 3/1-1, 

Скопје, MK 
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(540)  

 

(591)  златна и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги;безбедносни услуги 

за заштита на имот и лица;лични и 

општествени услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  28472  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/932 (220)  06/08/2019 

(181)  06/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  DuPont Agricultural Caribe 

Industries, Ltd Clarendon House 2 Church 

Street Hamilton, HM1 1, BM 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

CONTAVEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за уништување на плевел; 

пестициди; хербициди  

 

(111)  28462  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/933 (220)  07/08/2019 

(181)  07/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Карев Константин ул. 11ти 

Октомври 6/2-11, 1480, Гевгелија, MK 

(540)  

МАФЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  замени за млеко кандирано овошје 

кефир [пијалок од млеко]; кондензирано 

млеко кори од овошје; мали парчиња 

храна од овошје; маргарин; мармалад; 

масла за јадење; милк-шејк; млеко; млеко 

од бадем за кулинарска употреба; млеко 

од кикирики; млеко од кикирики за 

кулинарска употреба млеко од ориз; млеко 

од соја; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; млечни ферменти за 

кулинарска употреба; намази на база на 

јаткасти плодови; нискокалоричен чипс од 

компир; овесно млеко; овошни желеа; 

овошни каши; овошни салати; 

овошје, варено; овошје во конзерви; 

овошје, конзервирано; овошје 

конзервирано во алкохол; оризово млеко 

за употреба во кулинарството; павлака 

[млечни производи]; пире од јаболка; 

пијалаци на база на бадемово млеко; 

пијалаци на база на кокосово млеко; 

пијалаци на база на млеко од кикирики; 

производи од млеко протеинско млеко 

растителна павлака; семки, подготвени; 

сончогледово семе, подготвено; суво 

грозје; ферментирано млеко [потквасено]; 

чипс од компири чипс од овошје; јаткасто 

овошје [орев, лешник, бадем], подготвени; 

јогурт  

кл. 30  апва;ароматични градинарски 

тревки, конзервирани;ароматични 

подготовки за исхрана;ароми за колач, со 

искпучок на есенцијални масла;ароми за 

пијалаци, со исклучок на есенцијални 

масла;ароми на кафе [ароми];ароми, со 

искпучок на есенцијални масла;бадемови 

слатки 

[тестенини];бакардан;бисквити;бисквити 

петит-
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бер;бонбони;вафли;високопротеински 

плочки од житарки гуми за жвакање што не 

се за медицинска употреба;двопек;десерт 

во форма на мус [слатки];десерт со мраз, 

овошен сок и шеќер;замена за 

кафе;замрзнат јогурт [вид 

сладолед];замрзнати-сушени јадења чија 

главна состојка е ориз;замрзнати-сушени 

јадења чија главна состојка е 

тестенина;зачини;земички;златен сируп 

[сируп од меласа];какао;карамели 

[бонбони];кафе;кафе (непржено 

кафе);кечап [сос];колач;колач од ориз 

колачиња од слад крекери;крем 

пудинг;леден чај;мали кифли 

[печива];мали парчиња храна од 

жита;мали парчиња храна од 

ориз;мусли;намази на база на чоколада 

пастили [слаткарски производи];пеперминт 

бонбони;пијалаци од какао со 

млеко;пијалаци од кафе со млеко;пијалаци 

што се на основа на кафе;пијалаци што се 

на основа на чоколадо;пијалаци што се на 

основа на какао;пијалаци што се на основа 

на чај;плочки од житарки;подготовки од 

жита;пралини;прашок за колач;растителни 

подготовки како замени за кафе 

сладолед;слаткарски производи 

слаткарски производи од кикиритки 

слатки;слатки за украсување божикни 

елки;слатки од бадем;фондани 

[слаткарски производи];храна од овес 

цикорија [замена за кафе];чајни 

колачиња;чипс [производи од 

житарици];чоколаден мус;чоколадни 

пијалаци со млеко;чоколадо  

кл. 43  бифеа; 

кафетерии [експрес ресторани]; 

летувалишта; 

мотели; 

пансиони; 

пансиони за сместување животни 

ресторани; 

ресторани со самопослужување; 

рецепциски услуги за привремено 

сместување [управување со 

пристигнувања и заминувања]; 

служење храна и пијалаци; 

снек-барови; 

услуги во барови; 

услуги на вашоку ресторан; 

услуги на камповите за летување; 

хотели  

 

(111)  28468  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/934 (220)  07/08/2019 

(181)  07/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, темно црвена, бела, 

виолетова, сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински пасти за заби и 

немедицински средства за плакнење на 

уста  

 

(111)  28457  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/936 (220)  08/08/2019 

(181)  08/08/2029 

(450)  30/04/2020 
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(732)  BIOSENSE WEBSTER, INC. 31 

Technology Drive, Suite 200, Irvine CA 

92618, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

CARTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински уреди, имено, 

медицински дијагностички системи за 

мапирање  

 

(111)  28483  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/937 (220)  07/08/2019 

(181)  07/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Allied Beverages Adriatic d.o.o 

Batajnicki drum 18, 11080 Zemun, 

Belgrade, RS 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

СЕКОГАШ СО ТЕБЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пијалаци, вклучувајќи вода за 

пиење, вода со вкус, минерална и 

газирана вода;други безалкохолни 

пијалаци, вклучувајќи безалкохолни 

пијалаци, енергетски пијалаци и пијалаци 

за спортисти;овошни пијалаци и џусеви 

вклучувајќи кокосова вода;сирупи, 

концентрати, прашоци и други препарати 

за подготовка на пијалаци, вклучувајќи 

вода со вкус, минерална и газирана вода, 

безалкохолни пијалаци, енергетски 

пијалаци, пијалаци за спортисти, овошни 

пијалаци и џусеви;зеленчукови пијалаци и 

џусеви  

 

(111)  28460  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/943 (220)  09/08/2019 

(181)  09/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Nobel Quest International Limited P. 

O. Box 3152, Road Town, Tortola, VG 

(740)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ 

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун; полначи 

за електронските уреди кои се користат за 

загревање на тутун; USB полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи за во кола за 

електронски цигари, полначи за во кола за 

уреди кои се користат за загревање на 

тутун; батериски полначи за електронски 

цигари  

кл. 34  тутун; предмети наменети за 

пушачи; кибрити; цигари; кутии за цигари; 

филтери за цигари; држачи за цигари; 

хартија за цигари; врвови за цигари; 

муштикли; лулиња; цигарилоси; пури; 

пепелници; запалки за пушачи  

 

(111)  28467  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/956 (220)  15/08/2019 

(181)  15/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС 

ДООЕЛ ул. „Ѓорче Петров“ бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(111)  28482  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/957 (220)  14/08/2019 

(181)  14/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Cephalon, Inc. 41 Moores Road 

Frazer, PA 19355, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

TRISENOX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за 

третирање на карцином  

 

(111)  28464  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/962 (220)  16/08/2019 

(181)  16/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за едукација и 

консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ ул. Јани 

Лукровски 10/1-46, Скопје, MK 

(740)  Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-

28, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, сива 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирање поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги; изработка и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28476  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/966 (220)  19/08/2019 

(181)  19/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, кафена, жолта, црвена, 

бела, златна, црна, темно зелена 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  28477  (151)  27/04/2020 
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(210)  TM  2019/967 (220)  19/08/2019 

(181)  19/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО IPL 

(591)  зелена, кафена, жолта, црвена, 

бела, златна, сива, темно зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  28473  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/968 (220)  19/08/2019 

(181)  19/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

СКОПСКО IPL 

(591)  зелена, кафена, жолта, црвена, 

бела, златна, темно кафена,  темно 

зелена 

(554)  тродимензионална 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  28475  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/969 (220)  19/08/2019 

(181)  19/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, 

оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. ул. 808 

бр. 12, 1000, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  зелена, кафена, жолта, розева 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  28478  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/972 (220)  19/08/2019 

(181)  19/08/2029 
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(450)  30/04/2020 

(732)  Great Wall Motor Company Limited 

2266 Chaoyang South Street, Baoding, 

Hebei 071000, CN 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сива, црна, бела 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 12  

автобуси;автомобили;трајлери;електрични 

возила;комбиња (возила);коли;возила за 

движење по копно, воздух, вода или 

шини;приколки за кампување;каросерии за 

возила;шасии за возила  

 

(111)  28466  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/974 (220)  20/08/2019 

(181)  20/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за проектирање и 

производство ВЕДА ДОО увоз-извоз 

Скпје ул. Александар Мартулков бр. 45, 

Скопје, MK 

(540)  

VEDA S-FireS 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 1  смеши за гаснење и спречување 

пожар  

кл. 9  апарати за гаснење пожар  

кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

 

(111)  28461  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/975 (220)  20/08/2019 

(181)  20/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за застапување со 

осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД 

Прилеп ул. Кузман Јосифоски бр. 8, 

Прилеп, MK 

(740)  Бошкоски Мартин ул. Македонија бр. 

11/1-5, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, кафена, бела 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 36  посредување при осигурување  

 

(111)  28456  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/979 (220)  22/08/2019 

(181)  22/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD. 50, Techno 

sunhwan-ro 3-gil, Yuga-eup, Dalseong-

gun, Daegu, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  абразивни производи; земјоделски 

направи кои не се рачно управувани; 

земјоделски машини; земјоделски 

распрскувач; воздушна четка за 

нанесување боја; воздушен компресор; 

воздушна дупчалка; воздушен чистач за 

прашина; воздушен чекан; воздушен 

пиштол за надувување; воздушен 

заковувач; воздушни пумпи (инсталации за 
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гаражи); воздушен пиштол за нитни; 

воздушни штрафилици; воздушен 

распрскувач; воздушни хефталици; 

воздушни алати; воздушен клуч; 

алтернатори; аголна брусилица; апарати 

за газирање напитоци; апарати за 

газирање вода; апарати за заварување со 

лак; автоматски машини за миење садови; 

машини за печење за индустриска намена; 

трачна пила; машини за полирање јачмен; 

како делови од машински алати; столна 

брусилица; столна пила; машини за 

виткање; апарати за врзување сено; 

машини и направи за спречување 

паразити кај растенија; дувалки 

(електрични дувалки); дувалки; машини за 

сечење леб; кршачи; пили за тули; 

косилки-тримери; дигалки за коли; синџир 

блокови; моторна пила; пила отсекувач; 

пила циркулар; уреди за прицврстување 

како делови од машински алати; стеги; 

уреди за чистење со употреба на пареа; 

стрижачи {машини}; мелници за кафе за 

домаќинска намена (што не се рачно 

управувани); комбајни; компактори; 

мешалки за бетон; пили за бетон; 

вибратори за бетон; машини за 

производство на кондиторски производи; 

машини за луштење пченки; култиватори 

(машини); машини отсекувачи; секачи; 

секачи за гасно заварување, дупчење на 

копресиран возух; секачи {машини}; 

дискови за сечење и дробење; стакларски 

цевки за сечење {на гас}; машини за 

сечење; пламеници секачи; чекич за 

уривање; дупчалки со дијаманско јадро; 

дизел мотори; машини за миење садови за 

индустриска намена; машини за миење 

садови; копачи (плугови); дупчалки; 

ролери на цилиндри; машини за сушење 

за земјоделството; инсталации за чистење 

што отстрануваат прашина; сврдло за 

земја; апарати за електролачно сечење; 

апарати за заварување со електричен лак; 

електричен апарат за правење арепа; 

електрични блендери за домаќинска 

намена; електрични послужувачи за храна 

што ја одржуваат храната топла; 

електрични отварачи на конзерви; 

електрични секачи за слама; електрични 

чистачи за домаќинска намена; 

електрични дробилки (мелници) за 

домаќинска намена; електрични блендери 

за храна за домаќинска намена; електични 

процесори за храна (што не се за 

домаќинска намена); електрични преси за 

овошје за домаќинска намена; електичен 

чекич; електричен пиштол за топлинско 

лепење; електрични машини за месење; 

електрични машини и апарати за чистење; 

електрични машини за сечење метал; 

електрични машини за сечење метал (со 

лак, гас или плазма): електрични миксери 

за домаќинска намена; електрични 

машини за правење тестенини; 

електрична шлајферица; електрична 

шмиргла; електрични ножици за трева и 

грмушки; електрични резачи за домаќинска 

намена [машини]; електрични машини за 

вакумирање; електрични машини за 

перење; електрични машини за перење за 

домаќинска намена; електрични мапини за 

перење за индустриска намена; 

електрични апарати за заварување; 

електрични маталки за домаќинска 

намена; електроди за машини за 

заварување; електромеханички машини за 

подготвување храна; машини за 

заварување со електронски зрак; ремени 

за лифтови; врати за лифтови; оперативни 

апарати за лифтови; лифтови и делови за 

истите; лифтови; погонски машини; 

погонски машини за чамци; ескалатори; 

направи и машини за дистрибуција на 

ѓубриво; машини за обработка на месо; 

пили за подови; машини за мелење 
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брашно; машини за обработка на храна и 

пијалоци за индустриска намена; пумпи за 

точење гориво на сервисни станици; алати 

што работат на гас; гасни пламеници 

секачи; машини за заварување со гас; 

пламеници за заварување со гас; погонски 

машини на бензин; бензински пумпи за 

бензински станици; опрема за бензински 

станици; пламеници за заварување и 

бренери што работат на гас; генератори; 

дробачи на жита; машини за лупење жито; 

сепаратори на зрна; секачи за трева; 

тримери за трева; дробилки; чекан-

дупчалка; брани; машини за сушење 

жетва; жетвари; машини за жнеење; 

греачи; тример за жива ограда; дигалка; 

капаци (делови од машини); 

инки{механичко отстранување}; лебдечки 

(ховер) косилки; хидраулични алати за 

стегање; хидраулични алати за сечење; 

хидраулични алати; машини за правење 

заледени кондиторски производи; ударни 

дупчалки; индустриски вентилатори; 

индустриски правосмукалки; убодни пили; 

машини за месење; ножеви за машини за 

косење; машини за ласерско сечење; 

машини за ласерска обработка 

(работење); стругови; косилка за тревник; 

глебла за тревници; дигалки; кули за 

осветлување; пили за трупци; расцепувач 

за трупци; пумпи за подмачкување; 

машини за правење тестенини; сецкалки 

за месо (машини); мелници за домаќинска 

намена (што не се рачно управувани); 

мини дампери (со исклучок на тип со 

патници); аголни пили; миксер за градежни 

смеси; мотори; моторизирани култиватори; 

мотори за чамци; мулти секач; мулти 

алатка; машини за правење нудли; 

машини за сечење и заварување со окси-

ацетилен; оксигенско-ацетиленски секачи 

за заварување; уреди за оксигенско 

сечење; машини за спојување; 

шлајферица; плугови; ралници од плугови; 

пневматски пумпи; полирачи; алати што 

работат на прав или барут; електрични 

метачи; електрични алати; мијачи на 

притисок; машини за мешање на песок со 

глина; машини за израмнување; набивачи; 

жнеалки и врзувачи; жнеалки и вршачки; 

машини за врзување арматури (жици); 

реципрочна пила; машини за сортирање 

зрна од ориз; машини за полирање ориз 

или јачмен; машини за садење ориз; 

машини за полирање ориз; машинерија за 

конструкција на патишта; чистачи за 

патишта; роботи; роботи [машини]; 

ротационен чекан; ротациони алати; 

глодалки; шмиргли; пили; машини за 

гребење; машини за рамнење бетон; 

шрафцигер; машини за шиење; машини за 

шиење за домаќинска намена; ножици 

{електрични}; машини за ситнење; ножици 

за трева и грмушки; фрлачи на снег; 

горилник за лемење за машини за сечење 

што работат на гас; апарати за лемење 

{што работат на гас}; стакларски цевки за 

лемење {што работат на гас}; лемила 

{електрични}; лемила {на гас}; гасни лед-

светилки, лемилки; сејачки {машини}; 

центрифуги за сушење за домаќинска 

намена (што не се загреваат); сепаратори 

на стебла {машини}; стартери за мотори и 

погонски машини; челична лента; машини 

за завршување на јаже од сламки; машини 

за заварување со суперсонични бранови; 

столни пили; хефталки; машини за 

превртување сено; машини за перење 

текстил за индустриска намена; секач за 

плочки; орачи; машини за компактирање 

ѓубре; мистрија; плугови за отстранување 

бусен; машини за заварување со ултра 

бранови; универзална пила; вреќи за 

правосмукалки; црева за правосмукалки; 

правосмукалки; правосмукалки за 

индустриска намена; машини за 
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вакумирано пакување; дигалки за товарни 

вагони; апарати за перење; машини за 

перење; апарати за перење (облека); 

машини за перење за индустриска намена; 

машини за дробење ѓубре; водни пумпи; 

машини за заварување на бранови; 

машини за плевење; машини за 

заварување {електрични}; веалки; клучеви 

(машини); машини за цедење перени 

алишта  

кл. 8  прилагодувачки рачвести клучеви; 

тесли {алати}; земјоделски направи {рачно 

управувани}; сврдла {рачни алати}; секири; 

ножички за кастрење; сврдла (шупливи 

сврдла) за дупчење големи отвори {рачни 

алати}; сечилa {рачни алати}; ножици за 

поткастрување огради; ножеви за 

калемење; длета со рамни сечила; клешти 

за сечење (моторцангли); алати за сечење 

{рачни алати}; копачи {рачни алати}; 

бургии за дупчење; дупчалки; одвртувач со 

битови; електрични депилатори; 

електрични испрпавувачи на коса; 

електричен тример за коса; електрична 

пегла; електрични бричеви; турпии{алати}; 

бералки за овошје {рачни алати}; секачи за 

стакло; алати за гравирање {рачни алати}; 

потстрижувачи за коса за лична употреба 

{електрични и не-електрични}; чекани; 

рачни синџир блокови; рачни дупчалки 

{рачни алати}; рачни алати {рачно-

управувани}; рачно управувани алати за 

занитнување; мотики {рачни алати}; 

атомизери за инсектициди {рачни алати}; 

железни чекани; пилички за резбарење; 

клучеви; поткаструвачи за тревници {рачни 

инструменти}; гребла за тревници {рачни}; 

рачки; дигалки; рачни дигалки; дрвени 

чекани {рачни инструменти}; мануелни 

дигалки; секачи за валање {рачни алати}; 

направи за коси резови {рачни алати}; 

комплет за бричење и пострижување; 

мулти-функционален скоплив џебен рачен 

алат; алати за вадење шајки {рачни 

алати}; столарски клешти; пробивни 

чекани за шајки; калаузи {рачни алати}; 

штипалки; стругови; клешти; ножеви за 

кастрење; лозарски ножици; 

перфоратори{рачни алати}; забни 

механизми за движење во една насока 

{рачни алати}; жилети; 

бричеви{електрични или не-електрични}; 

алати за занитнување; пили{рачни алати}; 

нарезници {рачни алати}; ножици за 

стрижење; лопати{рачни алати}; српови; 

големи чекани; лопатчиња за копање 

{рачни алати}; виљушкасти клучеви{рачни 

алати}; ремени за алати; ремени за 

алати{држачи}; кастрачи за дрва; клучеви 

за одвртувачи  

 

(111)  28458  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/980 (220)  23/08/2019 

(181)  23/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Агенција за маркетинг ДИВИСИОН 

ДООЕЛ Скопје ул. 1732 бр. 4 Ламела В 

1/1-9, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Константиновиќ 

и Милошевски ул. Пролет бр. 31, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламни огласи (ширење на 

рекламните огласи); претставување на 

производите; директно рекламирање преку 

пошта; ажурирање на рекламниот 

материјал; дистрибуција на примероци; 
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маркетинг студии; бизнис истражување; 

изнајмување рекламен материјал; 

објавување рекламни текстови; 

рекламирање; рекламирање преку радио; 

односи со јавноста; телевизиско 

рекламирање; уредување излози; агенции 

за рекламирање; ангажирање манекени за 

рекламирање или промовирање на 

производи; маркетинг истражување; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; испитување на јавното 

мислење; изнајмување рекламен простор; 

обработка на текстови; рекламирање 

преку пошта; организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели; компјутерско рекламирање преку 

интернет; изнајмување време за 

рекламирање преку медиумите; услуги за 

следење на печатените вести; 

презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за 

малопродажба; пишување рекламни 

текстови; услуги за дизајн на страници, за 

рекламни цели; барање спонзорства; 

производство на рекламни филмови; 

маркетинг; услуги за телемаркетинг; 

огласување со плаќање по клик; 

дизајнирање рекламен материјал; 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање], консултации за стратегија 

на комуникации во односи со јавноста, 

консултации за стратегија на комуникации 

во рекламирање  

кл. 41  организирање натпревари 

[образование или забава]; организирање и 

водење конференции; организирање и 

водење конгреси; забави (планирање 

забави); организирање и водење 

семинари; организирање и водење 

симпозиуми; организирање и водење 

работилници [обука]  

кл. 42  внатрешно уредување; индустриски 

дизајн; услуги за дизајн на амбалажи; 

графички дизајн; дизајнирање 

[индустриски дизајн]; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; советување за правење веб-

страници  

кл. 45  услуги за онлајн социјални мрежи  

 

(111)  28471  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/983 (220)  26/08/2019 

(181)  26/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

FLOWER LOVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, имено, 

препарати за чистење на кожата и 

телото;тврд сапун;течен сапун за 

раце;гелови и креми за 

туширање;средства за миење на 

тело;препарати за нега на 

коса;дезодоранси, антиперспиранти и 

спрејови за под пазувите за пична 

употреба;навлажнувачи, лосиони и креми 

за тело и кожа;талк во прав;препарати за 

бричење;козметички препарати за 

сончање и препарати за заштита на 

кожата од ефектите на сонцето;влажни 

марамчиња импрегнирани со раствор за 

чистење  

 

(111)  28481  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/984 (220)  26/08/2019 

(181)  26/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zürich, CH 
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(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

Нордитропин НордиФлекс 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, 

вклучувајќи течен хормон за раст  

кл. 10  медицинска опрема, вклучувајќи 

претходно наполнето помагало за 

употреба за течен хормон за раст  

 

(111)  28480  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/985 (220)  26/08/2019 

(181)  26/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Јавен Адвертајзинг дооел Битола 

Климент Охридски бр. 4, локал 4, 7000, 

Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; обезбедување деловни 

информации преку веб-страница; услуги за 

онлајн регистрирање и консултантски 

услуги за земјоделците  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

кл. 45  правни услуги; лични и 

општествени услуги за потребите на 

земјоделците и фирми, како поддршка во 

унапредување и олеснување на 

производството и продажбата на агро 

производи  

 

(111)  28474  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/987 (220)  27/08/2019 

(181)  27/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via twins Iş 

Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

VANCOMAX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  28479  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/988 (220)  27/08/2019 

(181)  27/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Димитријеска Радојка; Талевски 

Стефан and Јончески Стефан ул. 

Прилепска бр. 45-16, 7000, Битола, MK; 

ул.Штипска бр. 23, 7000, Битола, MK and 

ул. Влатко Миленкоски бр. 106, 7000, 

Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; огласување по пат на електронска 

наредба; медиуми за комуникација 

(презентација на добра на медиуми за 
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комуникација) за малопродажни цели; 

спојување, за доброто на другите, на 

различни стоки, овозможувајќи им на 

корисниците полесно да ги видат и купат 

тие стоки; маркетинг услуги, маркетинг и 

рекламирање; размена на информации од 

странство; организација, консултантски 

услуги; услуги на домашни агенции, 

маркетинг истражување и истражување на 

јавното мислење, служби за обезбедување 

на трговски информации од странство; 

компјутерски бази на податоци 

(систематизација на информации во 

комјутерски бази на податоци); 

промовирање на производи и услуги на др. 

лица преку обезбедување купони, попусти, 

информации за спроведување на цени, 

прегледи на производи, линкови до 

малопродажни веб страни на др. лица и 

информации за попусти што ќе бидат 

достапни на интернет страна; 

овозможување на колективно купување, 

купување на рати преку кредит  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос 

на податоци, обезбедување вести и 

информации по пат на глобална 

комуникациска мрежа; обезбедување 

мултикориснички интерактивен пристап на 

глобална комуникациска мрежа; пренос и 

емитување на сите видови аудио и видео 

програми по пат на глобална 

комуникациска мрежа, видео и 

мултимедиуми; обезбедување услуги на 

скпадирање електронски податоци за 

трети лица; обезбедување мрежен 

пристап со цел размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на 

интернет сообраќајот; услуги на 

елекгронски пораки  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги индустриски 

анализи и истражувања; проектирање и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  28470  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/990 (220)  29/08/2019 

(181)  29/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за целокупно чистење; 

препарати за чистење, полирање, чистење 

и абразивни средства; препарати за 

чистење кои спречуваат создавање дамки 

и варова скала; препарати за 

декалцифицирање и намалување за 

употреба во домаќинствата; подготовки за 

чистење на дренажа и мијалник; чистачи 

за тоалети; препарати за чистење 

прозори; препарати за белење; крпи, 

марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани 

со средства за чистење; детергенти; 

детергенти за алишта; препарати за 

миење садови; средство за чистење 

машина за миење садови, освежувач и 

дезодозир; средства за плакнење за 

машини за миење садови; подготовки за 

употреба на алишта; средства за чистење 

на машини за перење; сапуни; 
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антибактериски сапуни; сапуни за лична 

употреба; подготовки за чистење на 

рацете; миење на телото; препарати за 

нега на кожата; парфимирачки подготовки 

за атмосферата; спреј за парфеми во 

соба; есенцијални масла; трска дифузери; 

тенџере; темјан  

кл. 5  препарати за дезинфекција, 

антибактериски и дезодорирачки средства; 

средства за дезинфекција на кујни, 

тоалети и бањи; санирана подготовка за 

домаќинство, комерцијална, индустриска и 

институционална употреба; санитарни 

средства за перење; подготовки за 

дезинфекција на тврда површина за 

домаќинство; дезодоранси на 

домаќинството; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со средства за 

дезинфекција; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антисептички 

препарати; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антибактериски 

препарати; инсектициди; митициди; 

средства за заштита од инсекти; 

фунгициди; гермициди; подготовки за 

уништување и одвраќање на штетници; 

препарати за освежување на воздухот; 

подготовки за неутрализирање на мирис 

за употреба на текстил, теписи и во 

воздухот; препарати за компензација на 

миризбите; препарати за прочистување на 

воздухот  

кл. 21  платно и марамчиња за чистење 

или употреба на домаќинството, имено, 

крпи за чистење и марамчиња; крпи за 

полирање; крпи за чистење; чистачи и 

крпи за прашина; влошки за чистење; 

распрскувачи за крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери за домаќинство; распрскувачи за 

подготовки за чистење домаќинства; 

прибор и контејнери за домаќинства или 

кујни; чешли и сунѓери; четки (освен четки 

за бои); материјали за правење четки; 

производи за чистење; челична волна; 

неработена или полуработена чаша (освен 

стакло што се користи во зграда); 

стакларија, порцелан и глинени производи 

не се вклучени во други класи  

 

(111)  28469  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/991 (220)  29/08/2019 

(181)  29/08/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 

US 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

LYSOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за целокупно чистење; 

препарати за чистење, полирање, чистење 

и абразивни средства; препарати за 

чистење кои спречуваат создавање дамки 

и варова скала; препарати за 

декалцифицирање и намалување за 

употреба во домаќинствата; подготовки за 

чистење на дренажа и мијалник; чистачи 

за тоалети; препарати за чистење 

прозори; препарати за белење; крпи, 

марамчиња, ткива и сунѓери импрегнирани 

со средства за чистење; детергенти; 

детергенти за алишта; препарати за 

миење садови; средство за чистење 

машина за миење садови, освежувач и 

дезодозир; средства за плакнење за 

машини за миење садови; подготовки за 

употреба на алишта; средства за чистење 

на машини за перење; сапуни; 

антибактериски сапуни; сапуни за лична 

употреба; подготовки за чистење на 

рацете; миење на телото; препарати за 

нега на кожата; парфимирачки подготовки 

за атмосферата; спреј за парфеми во 
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соба; есенцијални масла; трска дифузери; 

тенџере; темјан  

кл. 5  препарати за дезинфекција, 

антибактериски и дезодорирачки средства; 

средства за дезинфекција на кујни, 

тоалети и бањи; санирана подготовка за 

домаќинство, комерцијална, индустриска и 

институционална употреба; санитарни 

средства за перење; подготовки за 

дезинфекција на тврда површина за 

домаќинство; дезодоранси на 

домаќинството; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со средства за 

дезинфекција; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антисептички 

препарати; крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери импрегнирани со антибактериски 

препарати; инсектициди; митициди; 

средства за заштита од инсекти; 

фунгициди; гермициди; подготовки за 

уништување и одвраќање на штетници; 

препарати за освежување на воздухот; 

подготовки за неутрализирање на мирис 

за употреба на текстил, теписи и во 

воздухот; препарати за компензација на 

миризбите; препарати за прочистување на 

воздухот  

кл. 21  платно и марамчиња за чистење 

или употреба на домаќинството, имено, 

крпи за чистење и марамчиња; крпи за 

полирање; крпи за чистење; чистачи и 

крпи за прашина; влошки за чистење; 

распрскувачи за крпи, марамчиња, ткива и 

сунѓери за домаќинство; распрскувачи за 

подготовки за чистење домаќинства; 

прибор и контејнери за домаќинства или 

кујни; чешли и сунѓери; четки (освен четки 

за бои); материјали за правење четки; 

производи за чистење; челична волна; 

неработена или полуработена чаша (освен 

стакло што се користи во зграда); 

стакларија, порцелан и глинени производи 

не се вклучени во други класи  

 

(111)  28451  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/1001 (220)  03/09/2019 

(181)  03/09/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, XX 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; желе, 

ѓемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масло и масти за јадење  

кл. 30  кафе, замена за кафе, чај, какао, 

шекер, ориздапиока и саго; брашно и 

прозиводи од жита; леб, производи од 

тесто и слатко; сладолед; шеќер, мед, 

меласа; квасец, прашак за печење; сол; 

сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

офатени со другите класи; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња; 

природни билки и цвеќиња; храна за 

животни; слад  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; услуги на продажба 

на големо и мало на производи од месо, 

риба, живина и дивеч; на месните 
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преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

ѓемови, компоти; јајца; млеко и млечни 

производи; масло и масти за јадење; кафе, 

замена за кафе, чај, какао, шекер, ориз, 

тапиока и саго; брашно и прозиводи од 

жита; леб, производи од тесто и слатко; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашак за печење; сол; сенф; оцет, сосови 

(како мирудии); мирудии; мраз; 

земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

офатени со другите класи; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња; 

природни билки и цвеќиња; храна за 

животни; слад  

 

(111)  28491  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/1030 (220)  18/09/2019 

(181)  18/09/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје 

Источна Индустриска зона бр. 2, 

Маџари, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, сина, темно сина, кафена, 

светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кроасани  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со кроасани  

 

(111)  28488  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/1033 (220)  01/10/2019 

(181)  01/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Коктел Трејд ул. 101 бб, Голема 

Речица, Тетово, MK 

(540)  

SOLZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци, привремено сместување  

 

(111)  28489  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/1034 (220)  18/09/2019 

(181)  18/09/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за испитување и знализа 

РГВ ДОО Скопје ул. Бојмија бр. 8/2-1, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, темно црвена, зелена, темно 

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување; рекламирање; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28490  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/1035 (220)  18/09/2019 
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(181)  18/09/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за испитување и знализа 

РГВ ДОО Скопје ул. Бојмија бр. 8/2-1, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

RGV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување; рекламирање; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  28492  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/1040 (220)  19/09/2019 

(181)  19/09/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Бизнис и Иновејшн Сентр ул. 

Илинденска бр. 335, 1200, Тетово, MK 

(740)  Љубиша Стефаноски ул. Јане 

Сандански бр. 63/27 , Тетово 

(540)  

 

(591)  сива, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење; инсталации за 

греење; елементи за греење  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи 

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и проектирање поврзано со 

нив; услуги за индустриски анализи и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  28493  (151)  27/04/2020 

(210)  TM  2019/1041 (220)  20/09/2019 

(181)  20/09/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Alvogen Pharma Trading Europe 

EOOD 86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. 

Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

Misstala 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  28450  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/1087 (220)  02/10/2019 

(181)  02/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Арменд Салиху ул. Вуковарска бр. 

5/2-14, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  црвена, жолта 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч;месни 

преработки;конзервирано смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи;масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе;брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед;мед, 

меласа;квасец, прашок за печење; сол, 

сенф;оцет, сосови (како 

мирудии);мирудии;мраз  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата; канцелариски 

работи; рекламирање; цени (анализа на 

цени), презентација на производи во 

маркети, каталози, услуги при трговија на 

големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашокза печење; 

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

 

(111)  28454  (151)  24/04/2020 

(210)  TM  2019/1088 (220)  02/10/2019 

(181)  02/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ – 

Скопје ул. Славка Димкова бр. 67, 1000, 

Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  зелена, темно розова, сина, жолта, 

портокалова, бела, виолетова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(111)  28512  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1093 (220)  03/10/2019 

(181)  03/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Друштво за издавачка дејност, 

маркетинг и односи со јавност 

ПЛУСИНФО ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ 

Скопје ул. 50-та Дивизија бр. 15/1, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, односи со јавноста; 

on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа; обработка на 

текстови; изнајмување рекламен простор, 

компјутерско рекламирање преку 

интернет, маркетинг, обезбедување 

деловни информации преку веб страници  

кл. 38  обезбедување на пристап до 
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содржина, веб страни и портали; 

електронска пошта; обезбедување 

кориснички пристап на глобалната 

компјутерска мрежа (провајдери на 

услуги); обезбедување пристап до бази на 

податоци; агенции за информирање  

кл. 41  он-лајн публикување на весници и 

списанија; он-лајн публикување во врска 

со забава, политички, економски, спортски 

и културни активности; електронско 

објавување текстови  

 

(111)  28495  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1117 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZOTREPLIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28496  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1118 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DELSTRIGO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28497  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1119 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZIERVUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28498  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1120 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

ZUMELPRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28499  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1121 (220)  09/10/2019 

(181)  09/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

PIFELTRO 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  28500  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1122 (220)  10/10/2019 

(181)  10/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5   фармацевтски препарати за 

лекување на кардиоваскуларни болести и 

нарушувања, болести и нарушувања на 

централниот нервен систем, 

невродегенеративни болести и 

нарушувања, невролошки болести и 

нарушувања, гастроинтестинални болести 

и нарушувања, метаболички болести и 

нарушувања, како и бубрежни болести и 

нарушувања; фармацевтски препарати за 

лекување на транстиретинска амилоидоза  

 

(111)  28501  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1123 (220)  10/10/2019 

(181)  10/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  SAISTOURS S.p.A. Via Libertà, 58, I-

90143 PALERMO PA, IT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

DES Destination Experiences 

& Services 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  организирање патувања; 

резервирање на патувања; организирање 

тури; резервирање седишта за патувања; 

резервирање транспорт; информации за 

транспорт; услуги за патувања; туристички 

агенции; организирање тури и екскурзии; 

воздушен транспорт; железнички 

транспорт; автомобилски транспорт; 

автобуски транспорт; бродски транспорт; 

камионски транспорт; пакување стоки; 

шпедиција, шпедитерски превоз на стоки; 

водење и придружување на тури; 

резервирање седишта и патни резервации 

за патувања и за билети; советодавни и 

информативни услуги поврзани со 

транспорт, патување и туризам; испорака 

на стоки; испорака на пратки; изнајмување 

паркинг места; изнајмување возила, 

авиони, бродови и чамци; агенциски услуги 

за организирање патувања; услуги за 

организирање транспорт за патници и за 

складирање на стоки поврзани со тоа; 

услуги на резервирање на патувања; 

агенциски услуги за организирање 

транспорт на стоки  

кл. 41  образование; обезбедување обуки; 

забава; спортски и културни активности; 

организирање, договарање и 

спроведување конференции, семинари, 

симпозиуми, состаноци и работилници 

(обезбедување обука); услуги за 

договарање, резервирање и советодавни 

услуги во врска со погоре споменатите 

услуги, вклучително и преку интернет и 

преку центри за повикување и жешки 

телефонски линии исклучиво во врска со 

договарање и резервирање  

кл. 43  обезбедување храна и пијалаци и 
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привремено сместување;услуги во 

областа на обезбедување храна и 

пијалаци и привремено сместување за 

гости и организација за тоа, вклучително 

организација на станови и домови за 

одмор;организирање и изнајмување 

домови за одмор, туристички домови и 

апартмани за одмор;резервирање на соби 

и резервирање на хотели;изнајмување 

сали за состаноци;советување во врска со 

обезбедување храна и пијалаци и 

привремено сместување  

 

(111)  28502  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1130 (220)  14/10/2019 

(181)  14/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Colgate-Palmolive Company 300 

Park Avenue, New York, New York 10022, 

US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, сива, темно сива, 

светло кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински пасти за заби и 

немедицински средства за плакнење на 

уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(111)  28503  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1131 (220)  14/10/2019 

(181)  14/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  RSM International Association c/o 

wadsack co. treuhandgesellschaft 

Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

THE POWER OF BEING 

UNDERSTOOD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер кој се користи 

за извршување функции на деловно 

управување; компјутерски софтвер кој се 

користи за управување со корпоративни 

функции за човекови ресурси; 

компјутерски софтвер кој се користи за 

управување со корпоративни процеси за 

човекови ресурси; компјутерски софтвер 

кој се користи за управување со 

финансиски трансакции, финансиско 

планирање и финансиско управување; 

компјутерски софтвер кој се користи за 

извршување сметководство; компјутерски 

софтвер кој се користи за водење и 

управување со корпоративни ревизии; 

компјутерски софтвер кој се користи за 

водење и управување со финансиски 

ревизии; компјутерски софтвер кој се 

користи за водење и управување со 

ревизии на инвентар; компјутерски 

софтвер кој се користи за обезбедување 

сметководствени услуги; компјутерски 

софтвер кој се користи за водење даночни 

анализи; компјутерски софтвер кој се 

користи за олеснување на правилно 

планирање на дизајнот, развојот, 

примената и одржувањето на компјутерски 

и информатички системи; публикации, 

имено, електронски упатства во областите 

на управување со сметководствена 
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работа, услуги на даночно советување, 

услуги на ревизија и осигурување, 

финансиски статистики и управување со 

човекови ресурси  

кл. 35  сметководствени услуги и услуги на 

советување и консултации во областа на 

сметководството; услуги на 

сметководвствена ревизија и ревизија на 

работењето; услуги на управување со 

бизниси; купување бизниси и советување 

за спојувања; подготовка на даноци; 

услуги на даночно советување, имено, 

услуги на даночно усогласување и 

советодавни услуги; сметководствени 

услуги; услуги на управување со 

богатство, имено, управување со 

финансиски регистри; советодавни услуги 

за деловно работење; советодавни услуги 

за управување со деловни ризици; 

советодавни услуги за управување со 

влади, имено, обезбедување информации 

во областа на владини работи; совети 

поврзани со организација и управување со 

деловни потфати, имено, помагање и 

советување други за организација и 

управување со деловни потфати или 

деловно управување на трговски функции 

на комерцијални или индустриски фирми; 

економски предвидувања и анализи, 

имено, економски истражувања за 

постигнување корист, деловни пречки и 

утврдување на загуби за услуги за 

одредување трошоци; советување за 

вработување и регрутирање; советодавни 

услуги за управување со сметководствена 

работа; советодавни услуги за управување 

со човекови ресурси; услуги за 

распоредување персонал и регрутирање; 

планирање на даноци и оданочување, 

совети, информативни и советодавни 

услуги; осигурителни услуги, имено, 

ревидирање, подготовка и анализа на 

финансиски и не-финансиски информации 

за други, имено, финансиски извештаи, 

ревидирање на сметководствена 

усогласеност, советодавни услуги за 

финансиско сметководство и услуги за 

истражување измами и разрешување на 

спорови; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 36  финансиски услуги и советодавни и 

консултативни услуги во областа на 

финансиски услуги; услуги на финансиско 

управување, услуги на финансиско 

планирање, услуги за управување со 

финансиски портфолија, услуги на 

финансиско предвидување, услуги на 

финансиски гаранции и осигурувања, 

финансиски истражувања, услуги на 

анализи и советување, финансиски 

информации обезбедени преку 

електронски средства и услуги на 

советување и консултации во областа на 

финансиски услуги; финансиско 

планирање и инвестициско советување и 

услуги за управување; услуги за 

осигурителни консултации и советување; 

осигурителни консултации, имено, 

обезбедување совети поврзани со 

осигурителни прашања; актуарски услуги; 

истражувања за достигнување на 

осигурување и придонеси за вработените, 

деловни пречки и утврдување на загуби; 

услуги на инвестирање во недвижности; 

услуги на финансирање; сметководствени 

услуги за индивидуално пензионирање; 

брокерство со општи хартии од вредност и 

услуги на инвестициско банкарство; 

советодавни услуги во областа на 

придонесите на вработените во врска со 

осигурување, финансии и финансиски 

програми за надоместоци; совети 

поврзани со организација и управување со 

деловни потфати, имено, помагање и 

советување други за управување со 
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финансиски трговски функции на 

комерцијални или индустриски фирми; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; советодавни услуги за 

даноци од продажба, имено, 

обезбедување совети на ентитети за 

автоматизација на софтвер и известувачки 

функции за сметање, собирање и плаќање 

даноци од продажба; услуги на 

управување со богатство; финансиско 

советување и осигурително советување, 

имено евалуација на осигурителни 

продукти за управување со планирање на 

богатство;информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 42  компјутерски услуги; дизајнирање и 

развој на компјутерски хардвер, софтвер и 

компјутерски системи по мерка за други; 

советодавни услуги во областа на 

компјутерски базирани информациски 

системи за деловни потфати и влади; 

советодавни услуги во областа на 

идентификување, приоритизација, 

анализа, дизајн, развој и имплементација 

на компјутерски базирани информациски 

системи за осигурување и други 

финансиски услуги, деловни потфати и 

други индустрии;технички советодавни 

услуги и помош со компјутерски базирани 

информациски системи и нивни 

компоненти; советодавни услуги за ИТ и 

информатичка безбедност, имено, 

обезбедување советодавни услуги за ИТ и 

електронска безбедност и управување со 

ризик за ИТ и електронска безбедност за 

банки и други финансиски институции; 

водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ 

советување во областите на проценка на 

ризик, ИТ и безбедност на електронски 

информации, истрајност на ИТ и 

електронски деловни информациски и 

подготвеност за опоравување после 

катастрофи, внатрешна ревизија и 

планирање на ревизија за ИТ и 

електронски информации;компјутерски 

осигурителни услуги поврзани со развој на 

безбедносни системи и планирање 

непредвидливи настани за информациски 

системи;информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото;обезбедување привремено 

користење на онлајн компјутерски софтвер 

кој не може да се презема кој му 

овозможува на корисникот да пристапи до 

централизирано управување со документи 

и портал за комуникација на вработени 

дизајнирани специјално  за користење од 

страна на комерцијални банки и кредитни 

унии; обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува и апликации за електронска 

пошта, ставање во календар и управување 

со документи; онлајн компјутерски програм 

кој не може да се симнува за закажување 

состаноци и настани, управување со 

групни календари, делегирање задачи и 

известување, запишување белешки, 

пренесување податоци до и од бази со 

податоци и до и од компјутерски програми 

и компјутерски датотеки; онлајн 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за управување со адреси; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 45  услуги за поддршка при 

парничарење во вид на истражни ревизии 

и финансиски анализи; поддршка при 

парничарење во економија, сметководство 

и финансии, имено, истражни ревизии и 

финансиски анализи; услуги на даночно 

советување, имено, советувања за 

даночна усогласеност поврзани со 

усогласеност со федерални, државни и 
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странски даночни закони и регулатива, 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; застапување клиенти во 

даночни работи пред даночните управи; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

 

(111)  28504  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1132 (220)  14/10/2019 

(181)  14/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  RSM International Association c/o 

wadsack co. treuhandgesellschaft 

Bahnhofstrasse 7, Zug 6301, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

RSM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер кој се користи 

за извршување функции на деловно 

управување; компјутерски софтвер кој се 

користи за управување со корпоративни 

функции за човекови ресурси; 

компјутерски софтвер кој се користи за 

управување со корпоративни процеси за 

човекови ресурси; компјутерски софтвер 

кој се користи за управување со 

финансиски трансакции, финансиско 

планирање и финансиско управување; 

компјутерски софтвер кој се користи за 

извршување сметководство; компјутерски 

софтвер кој се користи за водење и 

управување со корпоративни ревизии; 

компјутерски софтвер кој се користи за 

водење и управување со финансиски 

ревизии; компјутерски софтвер кој се 

користи за водење и управување со 

ревизии на инвентар; компјутерски 

софтвер кој се користи за обезбедување 

сметководствени услуги; компјутерски 

софтвер кој се користи за водење даночни 

анализи; компјутерски софтвер кој се 

користи за олеснување на правилно 

планирање на дизајнот, развојот, 

примената и одржувањето на компјутерски 

и информатички системи; публикации, 

имено, електронски упатства во областите 

на управување со сметководствена 

работа, услуги на даночно советување, 

услуги на ревизија и осигурување, 

финансиски статистики и управување со 

човекови ресурси  

кл. 35  сметководствени услуги и услуги на 

советување и консултации во областа на 

сметководството; услуги на 

сметководвствена ревизија и ревизија на 

работењето; услуги на управување со 

бизниси; купување бизниси и советување 

за спојувања; подготовка на даноци; 

услуги на даночно советување, имено, 

услуги на даночно усогласување и 

советодавни услуги; сметководствени 

услуги; услуги на управување со 

богатство, имено, управување со 

финансиски регистри; советодавни услуги 

за деловно работење; советодавни услуги 

за управување со деловни ризици; 

советодавни услуги за управување со 

влади, имено, обезбедување информации 

во областа на владини работи; совети 

поврзани со организација и управување со 

деловни потфати, имено, помагање и 

советување други за организација и 

управување со деловни потфати или 

деловно управување на трговски функции 

на комерцијални или индустриски фирми; 

економски предвидувања и анализи, 

имено, економски истражувања за 

постигнување корист, деловни пречки и 

утврдување на загуби за услуги за 

одредување трошоци; советување за 

вработување и регрутирање; советодавни 
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услуги за управување со сметководствена 

работа; советодавни услуги за управување 

со човекови ресурси; услуги за 

распоредување персонал и регрутирање; 

планирање на даноци и оданочување, 

совети, информативни и советодавни 

услуги; осигурителни услуги, имено, 

ревидирање, подготовка и анализа на 

финансиски и не-финансиски информации 

за други, имено, финансиски извештаи, 

ревидирање на сметководствена 

усогласеност, советодавни услуги за 

финансиско сметководство и услуги за 

истражување измами и разрешување на 

спорови; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 36  финансиски услуги и советодавни и 

консултативни услуги во областа на 

финансиски услуги; услуги на финансиско 

управување, услуги на финансиско 

планирање, услуги за управување со 

финансиски портфолија, услуги на 

финансиско предвидување, услуги на 

финансиски гаранции и осигурувања, 

финансиски истражувања, услуги на 

анализи и советување, финансиски 

информации обезбедени преку 

електронски средства и услуги на 

советување и консултации во областа на 

финансиски услуги; финансиско 

планирање и инвестициско советување и 

услуги за управување; услуги за 

осигурителни консултации и советување; 

осигурителни консултации, имено, 

обезбедување совети поврзани со 

осигурителни прашања; актуарски услуги; 

истражувања за достигнување на 

осигурување и придонеси за вработените, 

деловни пречки и утврдување на загуби; 

услуги на инвестирање во недвижности; 

услуги на финансирање; сметководствени 

услуги за индивидуално пензионирање; 

брокерство со општи хартии од вредност и 

услуги на инвестициско банкарство; 

советодавни услуги во областа на 

придонесите на вработените во врска со 

осигурување, финансии и финансиски 

програми за надоместоци; совети 

поврзани со организација и управување со 

деловни потфати, имено, помагање и 

советување други за управување со 

финансиски трговски функции на 

комерцијални или индустриски фирми; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; советодавни услуги за 

даноци од продажба, имено, 

обезбедување совети на ентитети за 

автоматизација на софтвер и известувачки 

функции за сметање, собирање и плаќање 

даноци од продажба; услуги на 

управување со богатство; финансиско 

советување и осигурително советување, 

имено евалуација на осигурителни 

продукти за управување со планирање на 

богатство; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 42  компјутерски услуги; дизајнирање и 

развој на компјутерски хардвер, софтвер и 

компјутерски системи по мерка за други; 

советодавни услуги во областа на 

компјутерски базирани информациски 

системи за деловни потфати и влади; 

советодавни услуги во областа на 

идентификување, приоритизација, 

анализа, дизајн, развој и имплементација 

на компјутерски базирани информациски 

системи за осигурување и други 

финансиски услуги, деловни потфати и 

други индустрии; технички советодавни 

услуги и помош со компјутерски базирани 

информациски системи и нивни 

компоненти; советодавни услуги за ИТ и 

информатичка безбедност, имено, 
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обезбедување советодавни услуги за ИТ и 

електронска безбедност и управување со 

ризик за ИТ и електронска безбедност за 

банки и други финансиски институции; 

водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ 

советување во областите на проценка на 

ризик, ИТ и безбедност на електронски 

информации, истрајност на ИТ и 

електронски деловни информациски и 

подготвеност за опоравување после 

катастрофи, внатрешна ревизија и 

планирање на ревизија за ИТ и 

електронски информации; компјутерски 

осигурителни услуги поврзани со развој на 

безбедносни системи и планирање 

непредвидливи настани за информациски 

системи; информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; обезбедување привремено 

користење на онлајн компјутерски софтвер 

кој не може да се презема кој му 

овозможува на корисникот да пристапи до 

централизирано управување со документи 

и портал за комуникација на вработени 

дизајнирани специјално  за користење од 

страна на комерцијални банки и кредитни 

унии; обезбедување привремено 

користење на онлајн софтвер кој не може 

да се симнува и апликации за електронска 

пошта, ставање во календар и управување 

со документи; онлајн компјутерски програм 

кој не може да се симнува за закажување 

состаноци и настани, управување со 

групни календари, делегирање задачи и 

известување, запишување белешки, 

пренесување податоци до и од бази со 

податоци и до и од компјутерски програми 

и компјутерски датотеки; онлајн 

компјутерски софтвер кој не може да се 

симнува за управување со адреси; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

кл. 45  услуги за поддршка при 

парничарење во вид на истражни ревизии 

и финансиски анализи; поддршка при 

парничарење во економија, сметководство 

и финансии, имено, истражни ревизии и 

финансиски анализи; услуги на даночно 

советување, имено, советувања за 

даночна усогласеност поврзани со 

усогласеност со федерални, државни и 

странски  даночни закони и регулатива, 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото; застапување клиенти во 

даночни работи пред даночните управи; 

информативни, советодавни и 

консултативни услуги поврзани со погоре 

споменатото  

 

(111)  28446  (151)  06/04/2020 

(210)  TM  2019/1135 (220)  15/10/2019 

(181)  15/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Халили Сема; Halili Sema ул.101 

бр. бб, Порој; rr. 101 nr.pn Poroj, Тетово; 

Tetovë, MK 

(540)  

 

(591)  сина у зелена; kaltërt dhr gjelbërt 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање и водење семинари; 

organizime dhe udhëheqje të seminareve  

 

(111)  28505  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1146 (220)  17/10/2019 

(181)  17/10/2029 

(450)  30/04/2020 
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(732)  World Global Holdings Limited 

Simmons Building Wickhams Cay 1 PO 

Box 961, Road Town Tortola, VG 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MISSION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електрични и електронски апарати и 

инструменти; апарати и инструменти за 

пренесување, примање, снимање и 

репродуцирање на аудио и визуелни 

сигнали; звучници, електрични кабли; 

електрични конектори; слушалки; 

компјутери; апарати и инструменти за 

електронска обработка на податоци; 

компјутерски програми за користење во 

врска со контрола и функционирање на HI-

FI производи; грамафонски плочи; 

магнетни носачи на звук и кертриџи за 

нивна употреба; кoмпaкт дискови и мини 

дискови како носачи на звучни и видео 

сигнали; и делови вклучени во класа 9 за 

потребите на сите горенаведени 

производи  

 

(111)  28506  (151)  29/04/2020 

(210)  TM  2019/1148 (220)  18/10/2019 

(181)  18/10/2029 

(450)  30/04/2020 

(732)  Арменд Салиху ул. Вуковарска бр. 

5/2-14, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и 

млечни производи; масла и масти за 

јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, 

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жито, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работата; канцелариски 

работи; рекламирање; цени (анализа на 

цени), презентација на производи во 

маркети, каталози, услуги при трговија на 

големо и мало и увоз-извоз со: месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; 

конзервирано смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; 

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 
 

(510) (111) 

1 28466 

2 28487 

3 28449 

3 28453 

3 28468 

3 28469 

3 28470 

3 28471 

3 28502 

5 28448 

5 28449 

5 28469 

5 28470 

5 28472 

5 28474 

5 28481 

5 28482 

5 28493 

5 28495 

5 28496 

5 28497 

5 28498 

5 28499 

5 28500 

7 28456 

8 28456 

9 28460 

9 28466 

9 28503 

9 28504 

9 28505 

10 28457 

10 28481 

11 28492 

12 28478 

12 28489 

12 28490 

12 28509 

16 28453 

18 28507 

19 28447 

19 28487 

21 28469 

21 28470 

21 28502 

25 28507 

29 28445 

29 28450 

29 28451 

29 28462 

29 28467 

29 28485 

29 28486 

29 28494 

29 28506 

29 28516 

30 28450 

30 28451 

30 28455 

30 28459 

30 28462 

30 28465 

30 28485 

30 28486 

30 28491 

30 28494 

30 28506 

30 28516 

31 28445 

31 28451 

31 28473 

31 28475 

31 28476 

31 28477 

32 28449 

32 28454 

32 28473 

32 28475 

32 28476 

32 28477 

32 28483 

32 28485 

32 28486 

32 28488 

34 28460 

35 28445 

35 28450 

35 28451 

35 28453 

35 28458 

35 28463 

35 28466 

35 28467 

35 28479 

35 28480 

35 28487 

35 28489 

35 28490 

35 28491 

35 28492 

35 28503 

35 28504 

35 28506 

35 28507 

35 28508 

35 28512 

35 28513 

35 28514 

35 28515 

36 28461 

36 28503 

36 28504 

38 28479 

38 28512 

39 28452 

39 28501 

39 28508 

39 28510 

39 28511 

41 28446 

41 28452 

41 28458 

41 28464 

41 28484 

41 28501 

41 28510 

41 28511 

41 28512 

42 28458 

42 28463 

42 28464 
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42 28479 

42 28480 

42 28489 

42 28490 

42 28492 

42 28503 

42 28504 

43 28462 

43 28488 

43 28501 

45 28458 

45 28463 

45 28480 

45 28503 

45 28504 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговски марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 

 

(732) (111) (210) 

Allied Beverages Adriatic d.o.o 28483 MK/T/2019/0937 

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 28493 MK/T/2019/1041 

BIOSENSE WEBSTER, INC. 28457 MK/T/2019/0936 

Biogen MA Inc. 28448 MK/T/2019/0386 

CAMEL SH.P.K. 28451 MK/T/2019/1001 

Cephalon, Inc.  28482 MK/T/2019/0957 

Colgate-Palmolive Company 28468 MK/T/2019/0934 

Colgate-Palmolive Company 28471 MK/T/2019/0983 

Colgate-Palmolive Company 28502 MK/T/2019/1130 

DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd 28472 MK/T/2019/0932 

Great Wall Motor Company Limited 28478 MK/T/2019/0972 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 28456 MK/T/2019/0979 

International Foodstuffs Co LLC 28465 MK/T/2019/0924 

International Foodstuffs Co LLC 28455 MK/T/2019/0925 

International Truck Intellectual Property Company, LLC 28509 MK/T/2019/0900 

MELISSA KIKIZAS ANONYMN VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 

TROFIMON 28516 MK/T/2018/1291 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28495 MK/T/2019/1117 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28496 MK/T/2019/1118 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28497 MK/T/2019/1119 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28498 MK/T/2019/1120 

Merck Sharp & Dohme Corp. 28499 MK/T/2019/1121 

Nobel Quest International Limited 28460 MK/T/2019/0943 

Novo Nordisk Health Care AG 28481 MK/T/2019/0984 

Pfizer Inc. 28500 MK/T/2019/1122 

RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft 28503 MK/T/2019/1131 

RSM International Association c/o wadsack co. treuhandgesellschaft 28504 MK/T/2019/1132 

Reckitt Benckiser LLC 28470 MK/T/2019/0990 

Reckitt Benckiser LLC 28469 MK/T/2019/0991 

SAISTOURS S.p.A. 28501 MK/T/2019/1123 

SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG. 28449 MK/T/2019/0363 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 28474 MK/T/2019/0987 

World Global Holdings Limited Simmons Building 28505 MK/T/2019/1146 

Јавен Адвертајзинг дооел Битола 28480 MK/T/2019/0985 

Јончески Стефан 28479 MK/T/2019/0988 
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Агенција за маркетинг ДИВИСИОН ДООЕЛ Скопје 28458 MK/T/2019/0980 

Арменд Салиху 28450 MK/T/2019/1087 

Арменд Салиху 28506 MK/T/2019/1148 

Бизнис и Иновејшн Сентр 28492 MK/T/2019/1040 

ДПТУ КМ КОМПАНИ МАРСЕЛ ДООЕЛ 28445 MK/T/2018/1108 

ДПТУ СОКО ГОРИЦА ДООЕЛ - Скопје 28454 MK/T/2019/1088 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ  28467 MK/T/2019/0956 

Друштво за едукација и консалтинг ЕДУФРОНТ ДООЕЛ 28464 MK/T/2019/0962 

Друштво за застапување со осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп 28461 MK/T/2019/0975 

Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност ПЛУСИНФО 

ИЗДАВАШТВО ДООЕЛ Скопје 28512 MK/T/2019/1093 

Друштво за испитување и знализа РГВ ДОО Скопје 28489 MK/T/2019/1034 

Друштво за испитување и знализа РГВ ДОО Скопје 28490 MK/T/2019/1035 

Друштво за проектирање и производство ВЕДА ДОО увоз-извоз Скпје 28466 MK/T/2019/0974 

Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО 

експорт-импорт Скопје 28513 MK/T/2018/1279 

Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје 28494 MK/T/2019/0645 

Друштво за советодавни услуги НИКОДИНОВСКА АДВИЗОРИ ДООЕЛ 

Скопје 28463 MK/T/2019/0926 

Друштво за трговија и услуги САНПАП ДОО Скопје 28453 MK/T/2018/1109 

Друштво за трговија на големо и мало МАКО МАРКЕТ ДОО Скопје 28459 MK/T/2019/0866 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 28514 MK/T/2018/1271 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС - МТ ДООЕЛ  

експорт импорт Скопје 28515 MK/T/2018/1272 

Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје 28452 MK/T/2019/0373 

Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје 28510 MK/T/2019/0374 

Здружение на граѓани АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА Скопје 28511 MK/T/2019/0375 

Интернационална Организација за ЕдукацијаУметност Спорт и Култура - 

АРТ ТЕН ПРОДУКЦИЈА 28484 MK/T/2019/0545 

Карев Константин 28462 MK/T/2019/0933 

Коктел Трејд 28488 MK/T/2019/1033 

Кристијан Арсов 28487 MK/T/2019/0772 

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Скопје 28491 MK/T/2019/1030 

Милосављевиќ Игор 28507 MK/T/2019/0888 

Небојша Златевски 28485 MK/T/2019/0565 

Небојша Златевски 28486 MK/T/2019/0566 

Таф Индустриес ДООЕЛ 28447 MK/T/2019/0389 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 28476 MK/T/2019/0966 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 28477 MK/T/2019/0967 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни 28473 MK/T/2019/0968 
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пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 28475 MK/T/2019/0969 

ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје 28508 MK/T/2019/0890 

Халили Сема; Halili Sema 28446 MK/T/2019/1135 
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ПРЕНОС 

(111) 12528 

(732) Tolo Macau Limited Travessa do Coronel Mesquita No.3, Edif. Kam Kun Kok 5 Andar, 

MO 

 

 

ПРОМЕНИ 

(111) 8591 

(732) BASF Agrochemical Products B.V. Groningensingel 1, 6835 EA ARNHEM, NL 

 

(111) 16532 

(732) ДПТУ “КЕНДИ“ дооел експорт – импорт ул. Боро Тодоровиќ 1 бр.2, MK 

 

(111) 18695 

(732) THK Co., Ltd. 2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 17161 

(732) THK Co., Ltd. 2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

(111) 17160 

(732) THK Co., Ltd. 2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ 

 

(111) 2913 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирано, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за 

јадење, конзерви, туршии  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жито, леб, бисквити, колаши, слатки бонбони, сладоелд; мед, сируп ос меласа; 

квасец, прашок за пешење;сол, сенф; бибер, оцет, сосови; заЖини ; мраз  

кл. 42  ресторански услуги  
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ОБНОВУВАЊА 

 

(111) 3894   (186) 05/12/2028 

(111) 3991   (186) 15/05/2030 

(111) 4244   (186) 05/12/2028 

(111) 2611   (186) 16/01/2029 

(111) 3464   (186) 20/04/2029 

(111) 4420   (186) 24/11/2028 

(111) 8591   (186) 12/11/2028 

(111) 16585   (186) 05/09/2028 

(111) 16532   (186) 09/10/2028 

(111) 18695   (186) 20/11/2028 

(111) 17161   (186) 20/11/2028 

(111) 17160   (186) 20/11/2028 

(111) 17225   (186) 24/12/2028 

(111) 17098   (186) 17/03/2029 

(111) 17139   (186) 27/03/2029 

(111) 18549   (186) 07/12/2029 

(111) 25727   (186) 07/12/2029 

(111) 18610   (186) 23/12/2029 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 
 
(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(21) ID  2019/14  (45) 30/04/2020 

(22) 14/08/2019    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Зоран Трајков 

(73) ЕКОСОЛАР ДООЕЛ с. Стар Караорман Штип Населено место без уличен систем, 

2000, Штип, MK 

(54) "Соларна сушара" 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН  

 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  

(21) број на пријавата 

 

 

(51) (21) 

 MK/I/ 2019/14 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (21) 

ЕКОСОЛАР ДООЕЛ с. Стар Караорман Штип Населено место без уличен систем, 2000, 
Штип, MK 

MK/I/ 2019/14 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците за идустрискиот дизајн.. Податоците се означени 
со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)  
 

 

(11) Регистарски број на документот  

(18) Датум на важење на индустриски дизајн  

(21) Број на пријавата  

(22) Дата на поднесување  

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство  

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на 

првенство: датум, држава, број  

(45) Дата на објавување  

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)  

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот  

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот  

(57) Назначување на боите или комбинации на бои  

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / 

решение)  

(72) Автор  

(73) Носител на правото  

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(11) 883  (45) 30/04/2020 

(21) ID  2019/17 (22) 03/09/2019    

(18) 03/09/2024 

(28) 3 (три) дизајни, дводимензионални  

(72) Ристевски Пеце (ул. Широк Сокак бр. 86, Битола) 

(73) Пеце Ристевски ул. Широк Сокак 86, 7000, Битола, MK 

(51) 19-08 

(54) "СТИКЕРИ" 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

(51) код по медународната класификација на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на дизајнот 

 

 

(51) (11) 

19-08 883 

 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (11) (21) 

Пеце Ристевски ул. Широк Сокак 86, 7000, Битола, MK 883 MK/I/ 2019/17 
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ВПИШУВАЊЕ 

 

236. Зоран Андоновски, адвокат 
Ул. Димитрие Чуповски бр. 24/1-1 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
Моб. 078 277848, 071 835710 
e-mail:andonovski@lawyer.com 
 
 
 

ПРОМЕНИ 

 
180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ 
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 2466 001 
 e-mail: info@businesslaw.mk 
 

mailto:info@businesslaw.mk
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