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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.5/2019 - 31/05/2019 
 

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.5/2019 - 31/05/2019 
 

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

Република Северна 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 Северна 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.5/2019 - 31/05/2019 
 

(51)  A 01M 23/00  

(11)  9238  (13) А 

(21)  2018/201  (22) 07/03/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  П20180201  07/03/2018  MK 

(73)  „ПАГМА“- ДОЕЛ - ОХРИД 

„Ариф Мустафа“ А-I/7 Охрид, MK 

(72) ПАСКО ГИНОСКИ 

(54)  СТАПИЦА ЗА КРТОВИ И СЛЕПИ 

КУЧИЊА 

(57)   

Стапицата за кртовг. к слепг ку чкп>а, има 
тело во вид на елип-соидек пресек нѕ 
цева(1), на која, со спојница - завртка(4), 
монткранз е ударна опруга, во вид на долга 

игла(2),која може да се затегнува, да се 
задржи во затегиата состојба со држач 
(3),заптнат на осггурувачот(5),ксј на допир ја 
ослободува зартегнатоста со удар напред.За 
стабилност при поставување, странкчно и 
позади монтирани се ногалки-
стабилизаторк(б). Иаменета е за 
одстрануваље на подземните животни - 
кртови и слепи кучиња од земдиините 
површини. 
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31 Декември  2017 Гласник Бр. 6/2017 

ПРЕГЛЕДИ 
 
 

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 

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

(51) (51) основен (11) (13) 

8A01M23/00 8A01M23/00 9238 A 

 
ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ  

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

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

„ПАГМА“- ДОЕЛ - ОХРИД A 01M 23/00 MK/P/2018/0201 A 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 5752 

(73) Trinity Therapeutics, Inc. 

PO Box 466, Agoura Hills, CA91301, US 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 1093 

(73) Bayer Schering Pharma 

Aktiengesellschaft 

Mullerstrasse 178,13353 Berlin, DE 

 

(11) 1086 

(73) WYETH 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US 

 

(11) 1361 

(73) 3-DIMENSIONAL PHARMACEUTICALS, 

INC. 

Three Lower Makefield Corporate Center, 

1020 Stony Hill Road, Suite 300, Yardley, PA 

19067, US 

 

(11) 1530 

(73) Warner-Lambert Company LLC 

201 Tabor Road Morris Plains, New Jersey 

07950, US 
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Патенти Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

 

(11) 1563 

(73) NPS Pharmaceuticals, Inc. 

550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, NJ 

07921, US 

 

(11) 1556 

(73) PFIZER INC. and OSI 

PHARMACEUTICALS, INC. 

a Delaware corporation  235 East 42nd 

Street  New York, New York 10017-5755, US 

and a Delaware corporation  41 Pinelawn 

Road, Melville,  New York 11747, US 

 

(11) 1564 

(73) Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 1651 

(73) Universita' Degli Studi Di Catania 

Piazza Universita, 2  95124 Catania, IT 

 

(11) 1672 

(73) University of Tennessee Research 

Foundation 

, 1534 White Avenue, Suite 403  Knoxville TN 

37996, US 

 

(11) 1930 

(73) EIDGENOSSISCHE TECHNISCHE 

HOCHSHULE ZURICH 

Ramistrasse 101, ch-8092 Zurich, CH 

 

(11) 1886 

(73) PHARMA MAR, S.A., 

Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de 

Tres Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid,, ES 

 

(11) 2180 

(73) Onc-Immune Limited 

Biocity Nottingham, Pennyfoot Street, 

Nottingham NG1  1GF, , UK 

 

(11) 2150 

(73) GENENTECH, INC. 

1 DNA Way, South San Francisco  CA 94080-

4990, US 

 

(11) 2361 

(73) Aventis Pharma S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, 

FR 

 

(11) 2488 

(73) Merck Serono SA 

Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 2723 

(73) GENENTECH, INC. 

1 DNA Way, South San Francisco  CA 94080-

4990, US 

 

(11) 3463 

(73) Смилески Мирко 

Ул.Маршал Тито бр.3, Македонски Брод, 

MK 
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Патенти Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

(51)  C 07D 487/06, A 61K 31/55, A 61P 35/00  

(11)  9268   (13) Т1 

(21)  2017/923   (22) 30/11/2017 

(45) 31/05/2019 

(96)  31/12/2011 EP11878508.8 

(97)  06/09/2017 EP2797921 

(73)  BeiGene, Ltd. Mourant Ozannes 

Corporate Services (Cayman) Limited 

Harbour Centre 42 North Church Street, PO 

box 1348 Grand Cayman KY1 1108, GC 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  ZHOU, Changyou; REN, Bo and WANG, 

Hexiang 

(54)  КОНДЕНЗИРАНИ ТЕТРА ИЛИ ПАНТА-

ЦИКЛИЧНИ 

ДИХИДРОДИАЗЕПИНОКАРБАЗОЛОНИ 

КАКО ПАРП ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  1. Соединение избрано од 

соединени на Формула (I): 

  

или негов стереоизомер, или негова 

фарамцевстки прифатлива сол,  

при што: RN се избира од водород, алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, 

арил, и хетероарил, при што секој од алкил, 

алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, 

арил, и хетероарил е независно заменет со 

најмалку еден супституент R12; 

X се избира од група која опфаќа C, N, O, и S; 

m и n, кои може да бидат исти или различни, 

независно од број j 0, 1, 2, или 3; 

t е број од 0, 1, 2, или 3; 

R1, во секој случај, е независно избран од 

халоген, CN, NO2, OR9, NR9R10, NR9COR10, 

NR9SO2R10, CONR9R10, COOR9, SO2R9, 

алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероциклил, арил, и хетероарил, при што 

секој од алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил,хетероциклил, арил, и 

хетероарил е независно опционо заменет со 

најмалку еден супституент  R12; 

R2 се избира од водород, COR9, CONR9R10, 

CO2R9, SO2R9, алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил, при што секој од алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил е независно опционо заменет со 

најмалку еден супституент  R12; 

R3, R4, R5, R6, R7 и R8, кои може да бидат 

исти или различни, се секој независно 

избрани од водород, халоген, -NR9R10, -

OR9, okso, -COR9, -CO2R9, -CONR9R10,-

NR9CONR10R11, -NR9CO2R10, -

NR9SO2R10, -SO2R9, алкил, алкенил, 

циклоалкил, арил, хетероциклил, алкинил, и 

хетероарил, при што секој од алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, арил, хетероциклил, и 

хетероарил е независно опционо заменте со 

најмалку еден супституент R12, или (R3 и 

R4), и/или (R4 и R5), и/или(R5 и R6), и/или 

(R6 и R7), и/или (R7 и  R8), заедно со атом(и) 

за кој се врзани, создаваат 3-до 8-член 

заситен делумно или целосно незаситен 

престне кој има 0, 1 или2 хетероатоми кои се 

независно избрани од -NR13-, -O-, -S-, -SO-

или -SO2-, и споменатиот прстен е опционо 

заеменет со најмалку еден сусптитуент R12, 

под услов да кога X е O, R5 и R6 се отсатни, 

кога X е N, R6 е отсатен, кога X е S, R5 и R6 

се отсатни, или најмалку R5 и R6 е оксо,  

кога еден од R3 и R4 е оксо, другиот е 

отсатен, кога еден од R7 и R8 е оксо, другиот 

е отсатен, кога X е C и кога еден од R5 и R6 е 

оксо, другиот е отсатен; 

R9, R10, и R11, кои може да бидат исти или 

различни, при што секој се избира од 

водород, алкил, алкенил, алкинил, 
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циклоалкил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил, при што секој од алкил, алкенил, 

алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил е независно опционо заменет со 

најмалку еден супституент  R12; 

R12 sсе избира од CN, халоген, халоалкил, 

NO2, -NR’R", -OR’, oxo, -COR’, -CO2R’,-

CONR’R", -NR’CONR"R"’, -NR’CO2R", -

NR’SO2R", -SO2R’, алкил, алкенил, алкинил, 

циклоалкил, хетероциклил, арил, и 

хетероарил, при што R’, R", и R’’’ се бираат 

независно од водород, халоалкилa, алкил, 

арилалкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, 

хетероциклил, арил, и хетероарил, или (R’ и 

R"), и/или (R" и R’’’) заедно со атом(и) за кој 

се врзани, создаваат 3-до 8-член заситен, 

делу,но или целосно незаситен прстне кој 

има од 0, 1 или 2 дополнителни хетероатоми 

кои се независно избрани од -NR13-, -O-, -S-, 

-SO- и SO2-. 

R13 е избран од водород, алкил, циклоалкил, 

арил, хетероарил, и хетероциклилa. 

 

, има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/395  

(11)  9265   (13) Т1 

(21)  2017/937   (22) 06/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  US12362P  07/12/2007  US 

(96)  08/12/2008 EP14175301.2 

(97)  22/11/2017 EP2796466 

(73)  ZymoGenetics, Inc. and Merck Serono S.A. 

1201 Eastlake Avenue East Seattle, WA 98102, 

US and 9 Chemin des Mines 1201 Geneva, CH 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  Bondensgaard, Kent and Beckmann, Roland 

(54)  Хуманизирани молекули на антитела 

специфични за IL-31 

(57)  1  1. Изолирано моноклонално 

антитело или негов антиген-сврзувачки 

фрагмент кој специфично се сврзува за човечки 

IL-31 содржи хуманизиран варијабилен домен 

на тешката низа и хуманизиран варијабилен 

домен на лесната низа, 

каде што хуманизираниот варијабилен домен 

на тешката низа содржи CDR1, CDR2 и CDR3 

кои се состојат од аминокиселинските секвенци 

со SEQ ID NOs (секвенци со идентификационен 

број): 1, 2 и 3, соодветно, и рамковни области 

FR1, FR2, FR3, и FR4 со аминокиселинска 

секвенца која е најмалку 90% идентична со 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:12 

(FR1), SEQ ID NO:13 (FR2), SEQ ID NO:14 (FR3) 

и SEQ ID NO:15 (FR4) соодветно; и  

каде што хуманизираниот варијабилен домен 

на лесната низа содржи CDR1, CDR2 и CDR3 

кои се состојат од аминокиселинските секвенци 

со SEQ ID NOs: 5, 6 и 7, соодветно, и рамковни 

области FR5, FR6, FR7, и FR8 со 

аминокиселинска секвенца која е најмалку 90% 

идентична со аминокиселинската секвенца на 

SEQ ID NO:17 (FR5), SEQ ID NO:18 (FR6), SEQ 

ID NO:19 (FR7) и SEQ ID NO:20 (FR8) 

соодветно;  

каде што аминокиселинскиот остаток на 

позиција 29 во SEQ ID NO:12 (FR1) е леуцин, 

аминокиселинскиот остаток на позиција 8 во 

SEQ ID NO:14 (FR3) е лизин, 

аминокиселинскиот остаток на позиција 32 во 

SEQ ID NO:14 (FR3) е фенилаланин и 

аминокиселинскиот остаток на позиција 15 во 

SEQ ID NO:19 (FR7) е тирозин 

  

, има уште 7 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/381, A 61K 31/4184, A 61K 

31/4196, A 61K 31/513, A 61P 31/14  

(11)  9263   (13) Т1 

(21)  2017/958   (22) 13/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161535885P  16/09/2011  US and 

US201161561753P  18/11/2011  US 

(96)  14/09/2012 EP12768967.7 

(97)  29/11/2017 EP2709613 

(73)  Gilead Pharmasset LLC c/o Gilead 

Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive Foster City, 

CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LINK, John O.; RAY, Adrian S.;  WATKINS, 

William J.; OLDACH, David W. and DELANEY, IV, 

William E. 

(54)  Методи за третирање на HCV 

(57)  1  1.    Состав кој содржи: 1) соединение 10 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, и 2) 

соединение 6 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

 , има уште 8 патентни барања 

 

 

(51)  C 12Q 1/68  

(11)  9266   (13) Т1 

(21)  2017/959   (22) 13/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161505919P  08/07/2011  US 

(96)  09/07/2012 EP12732686.6 

(97)  04/10/2017 EP2729579 

(73)  Epigenomics AG Geneststrasse 5 10829 

Berlin, DE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  LEWIN, Joern and KRISPIN, Manuel 
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(54)  Методи и нуклеински киселини за 

одредување на прогнозата кај субјект со 

канцер 

(57)  1  1. Метод за 

(i) одредување на прогнозата на субјект со 

колонски или колоректален канцер после 

отстранување на примарниот тумор со 

операција или ресекција и пред третманот кој 

следи после операцијата или ресекцијата на 

примарниот тумор,  

(ii) одредување на потребата за дополнителен 

медицински третман за субјектот со колонски 

или колоректален канцер после третманот на 

отстранување на примарниот тумор и пред 

третманот кој следи после операција или 

ресекција на тумор и пред третманот кој следи 

после операција или ресекција,   

(iii) избирање на субјект со колонски или 

колоректален канцер за дополнителен третман 

на канцерот после третманот на отстранување 

на примарниот тумор и пред третманот кој 

следи после операција или ресекција, или 

(iv) одредување, после третманот на 

отстранување на примарниот тумор и пред 

третманот кој следи после операција или 

ресекција, дали колонскиот или колоректалниот 

канцер кај субјектот е метастатски, кое ги 

опфаќа следниве чекори: 

a. мерење на нивото на метилирана геномска 

DNA од СЕПТИН9 (СЕК ИД БР: 1) која е 

метилирана кај  колонски или колоректален 

канцер, но е неметилирана кај неканцерозно 

ткиво, или негов фрагмент, во крв добиена од 

субјект пред отстранувањето на примарниот 

тумор со операција или ресекција (пре-третман 

на примерокот);  

b. мерење на нивото на метилирана геномска 

DNA од СЕПТИН9 (СЕК ИД БР: 1) или негов 

фрагмент, во крв добиена од субјектот после 

отстранување на примарниот тумор со 

операција или ресекција и пред третманот кој 

следи после операција или ресекција на 

примарниот тумор (пост-третман на 

примерокот), при што зголемена или 

еквивалентна количина на метилирана 

геномска DNA или фрагмент во пост-

третираниот примерок после отстранување на 

примарниот тумор споредено со пре-

третираниот примерок укажува на 

(i) лоша прогноза, 

(ii) потреба за дополнителен третман на 

канцерот кај субјектот, 

(iii) да се избере субјектот со канцер за 

дополнителен третман на   

канцерот, или   

(iv) канцерот е метастатски. 

  

, има уште 8 патентни барања 
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(51)  C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 17/02, 

A 61P 25/00, A 61P 3/06, A 61P 37/00, A 61P 

37/02, A 61P 43/00, A 61P 7/00, A 61P 7/02, A 

61P 9/08, A 61P 9/10, A 61P 9/12, A 61P 13/12, A 

61P 11/08, A 61P 11/06  

(11)  9260   (13) Т1 

(21)  2017/960   (22) 13/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  2009151727  26/06/2009  JP; 2009151728  

26/06/2009  JP and 2009151729  26/06/2009  JP 

(96)  25/06/2010 EP10792183.5 

(97)  06/12/2017 EP2447254 

(73)  Nippon Shinyaku Co., Ltd. 14, Kisshoin 

Nishinosho Monguchicho Minami-ku Kyoto-shi 

Kyoto 601-8550, JP 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  ITOU, Hideyuki 

(54)  КРИСТАЛИ 

(57)  1  1. Форма I на кристал на 2-{4-[N-

(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-изопропиламино] 

бутилокси}-N-(метилсулфонил)ацетамид, која 

покажува врвни вредности на прекршување во 

спектарот на прекршување на X-зраците врз 

прашок најмалку на следните агли на 

степени и 19,4 степени, назначено со тоа, што 

дијаграмот на прекршување на X-зраците врз 

 

 

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 213/74, C 07D 405/12, C 07D 403/12, 

C 07D 401/14, C 07D 401/12, C 07D 239/49, C 

07D 239/48, C 07D 409/12, A 61K 31/551, A 61K 

31/55, A 61K 31/5377, A 61K 31/506, A 61K 

31/505, A 61P 43/00, A 61P 35/02  

(11)  9264   (13) Т1 

(21)  2017/964   (22) 14/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  JP2012094184  17/04/2012  JP and 

JP20130822479  15/03/2013  JP 

(96)  16/04/2013 EP13778349.4 

(97)  06/12/2017 EP2840080 

(73)  FUJIFILM Corporation 26-30 Nishiazabu 2-

chome Minato-ku Tokyo 106-8620, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  TAKASAKI, Masaru; TSUJINO, Toshiaki; 

TANABE, Shintarou; OOKUBO, Megumi; SATO, 

Kimihiko; HIRAI, Atsushi; TERADA, Daisuke; 

INUKI, Shinsuke and MIZUMOTO, Shinsuke 

(54)  Азотни хетероциклични соединенија 

или нивни соли 

(57)  1  1. Соединение претставено со 

општата формула [1]-(1): 
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(во формулата, R2a претставува водороден 

атом или C1-6 алкил група која може да биде 

супституирана, R4a претставува водороден 

атом или C1-6 алкил група која може да биде 

супституирана, R17a претставува водороден 

атом или C1-6 алкил група која може да биде 

супституирана, под услов R17a да може да 

формира двовалентна азотна хетероциклична 

група која може да се супституира со R4a, 

азотниот атом за кој се врзува R4a, и 

јаглеродниот атом за кој се врзува R17a, R17b и 

R18b се исти или различни, и претставуваат 

водороден атом или C1-6 алкил група која може 

да биде супституирана, под услов R17b и R18b 

да формираат C(=O) заедно со јаглеродниот 

атом за кој се сврзани, или R17b и R18b може 

да формираат хетероциклична група која може 

да се супституира заедно со јаглеродниот атом 

за кој се сврзуваат, 

R9a претставува C1-6 алкил група која може да 

биде супституирана, C1-6 алкокси група која 

може да биде супституирана, хетероциклична 

група која може да биде супституирана или 

N(R15)(R16) (во формулата, R15 претставува 

водороден атом, C1-6 алкил група која може да 

биде супституирана, C2-6 алкенил група која 

може да биде супституирана, C2-6 алкинил 

група која може да биде супституирана или C3-

8 циклоалкил група која може да биде 

супституирана, и R16 претставува C1-6 алкил 

група која може да биде супституирана, C2-6 

алкенил група која може да биде 

супституирана, C2-6 алкинил група која може да 

биде супституирана, C3-8 циклоалкил група која 

може да биде супституирана, арил група која 

може да биде супституирана или 

хетероциклична група која може да биде 

супституирана, или R15 и R16 може да 

формираат циклична амино група која може да 

биде супституирана заедно со азотниот атом за 

кој се сврзуваат), R12a претставува C1-6 алкил 

група која може да биде супституирана, арил 

група која може да биде супституирана или 

хетероциклична група која може да биде 

супституирана, X2a претставува C1-6 алкилен 

група која може да биде супституирана, или 

двовалентна алициклична јаглеводородна 

група која може да биде супституирана, каде 

што двовалентната алициклична 

јаглеводородна група  е избрана од 1,2-

циклобутилен,  1,3-циклобутилен,  1,2-

циклопентилен, 1,3-циклопентилен, 1,2-

циклохексилен, 1,3-циклохексилен,  1,4-

циклохексилен, бицикло(3.2.1)октилен, 

бицикло(2.2.0)хексилен, и бицикло 

(5.2.0)нонилен, или двовалентна ароматична 

јаглеводородна група која може да биде 

супституирана, каде што двовалентната 

ароматична јаглеводородна група е избрана од 

фенилен, инденилен, нафтилен, флуоренилен, 

фенантренилен,  антрилен, и пиренилен, и 

X3a претставува C2-6 алкинилен група која 

може да биде супституирана или N(R22)-C(=O) 

(во формулата, R22 претставува водороден 

атом, C1-6 алкил група која може да биде 

супституирана, C2-6 алкенил група која може да 

биде супституирана, C2-6 алкинил група која 

може да биде супституирана или имино 

заштитна група избрана арил(C1-6 алкил) 

група, (C1-6 алкокси)(C1-6 алкил) група, ацил 

група, C1-6 алкоксикарбонил група, арил(C1-6 

алкокси)карбонил група, арилоксикарбонил 

група, C1-6 алкилсулфонил група, 

арилсулфонил група, и силил група) или негова 

сол. 

  

, има уште 13 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

 

(51)  B 01J 19/24, B 01J 3/04, C 10L 5/44  

(11)  9261   (13) Т1 

(21)  2017/997   (22) 26/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  DE102010012613  24/03/2010  DE 

(96)  24/03/2011 EP11758907.7 

(97)  08/11/2017 EP2574196 

(73)  Antacor Ltd. Whitehall Mansions Level 2 

Ta' Xbiex Seefront Ta' Xbiex, XBX 1026, MT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PEUS, Dominik and LÜBBE, Stephan 

(54)  Метод за третирање на цврстo-течни 

смеси 

(57)  1  1. Метод за производство на 

хидрокар од цврсто-течна смеса од вода и 

компонента што содржи јаглерод, каде што 

цврсто-течната смеса се третира на 

температура од 100-300°C и притисок од 5-70 

бари во ламинарен проточен реактор со 

најмалку два задржувачки оддели (1, 3) во кои  

насоката на средниот проток на цврсто-течната 

смеса е наклонета хоризонтално или е главно 

вертикално, и најмалку еден пренасочувач (2) 

сместен под истиот, и каде што цврсто-течната 

смеса, после поминувањето низ надолно-

насочениот дел (1) од задржувачките оддели и 

во понискиот пренасочувач (2), се движи преку 

нагорно-насочениот дел (3) од задржувачкиот 

оддел (1, 3) и потоа преку горниот 

пренасочувач (4), методот кој се опишува со 

тоа вкупното време на престој во 

разменувачите на топлина под притисок (28, 39) 

и единиците на реакторот (29-38) од 

ламинарниот проточен реактор е повеќе од 2 

часа, и во тоа просечната брзина на проток ν2 

на цврсто-течната смеса во понискиот 

пренасочувач (2) е 1 до 1000 пати поголема 

отколку во придружниот задржувачки оддел (1, 

3). 

  

, има уште 6 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 

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

(11)  9262   (13) Т1 

(21)  2017/998   (22) 26/12/2017 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201562128397P  04/03/2015  US and 

US201562250403P  03/11/2015  US 

(96)  02/03/2016 EP16711723.3 

(97)  18/10/2017 EP3097102 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ZABLOCKI, Jeff; MACKMAN, Richard, L.; 

MISH, Michael, R.; PYUN, Hyung-jung; METOBO, 

Samuel, E.; AKTOUDIANAKIS, Evangelos and 

CHIN, Gregory 

(54)  4,6-диамино-пиридо[3,2-]пиримидински 

соединенија модулатори на толовидни 

рецептори 

(57)  1  1. Соединение избрано од 

  

 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол. 

 , има уште 14 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 31/48, A 61K 31/4745, A 

61K 39/395, A 61P 35/00  

(11)  9272   (13) Т1 

(21)  2018/317   (22) 18/04/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  JP2012225887  11/10/2012  JP 

(96)  10/10/2013 EP13845596.9 

(97)  11/04/2018 EP2907824 

(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)  ASHIDA, Shinji; MASUDA, Takeshi; NAITO, 

Hiroyuki; NAKADA, Takashi; YOSHIDA, Masao;  

MIYAZAKI, Hideki; KASUYA, Yuji; MORITA, Koji; 

ABE, Yuki and OGITANI, Yusuke 

(54)  КОНЈУГАТ АНТИТЕЛО-ЛЕК 

(57)  1  1. Конјугат антитело-лек каде што 

антитуморското соединение претставено со 

следнава формула: 

                 

е конјугирано со антитело преку поврзувач со 

структура претставена со следнава формула: 

-L1-L2-LP-NH-(CH2)n1-La-Lb-Lc каде што 

антителото е поврзано со крајот на L1, 

антитуморското соединение е поврзано со 

крајот на Lc со азотниот атом од амино групата 

на положба 1 како положба за сврзување, 

каде што n1 претставува број од 0 до 6, 

L1 претставува-(Сукцинимид-3-ил-N)-(CH2)n2-

C(=O)-, -CH2-C(=O)-NH-(CH2)n3-C(=O)-, 

-C(=O)-цик.Хекс(1,4)-CH2-(N-ли-3-диминикуS)-, 

или -C(=O)-(CH2)n4-C(=O)-, каде што n2 

претставува број од 2 до 8, n3 претставува број 

од 1 до 8, n4 претставува број од 1 до 8, 

L2 претставува -NH-(CH2-CH2-O)n5-CH2-CH2-

C(=O)-, -S-(CH2)n6-C(=O)-, или единечна врска, 

каде што n5 претставува број од 1 до 6, n6 

претставува број од 1 до 6, LP претставува 

тетрапептиден остаток од GGFG, La 

претставува -O- или единечна врска, Lb 

претставува -CR2(-R3)- или единечна врска, 

каде што R2 и R3 секој независно претставува 

водороден атом, Lc претставува -C(=O)-, 

-(Сукцинимид-3-ил-N)- има структура 

претставена  со следнава формула: 

                              

која е поврзана со антителото на неговата 

положба 3 и е поврзана со метиленска група во 

сврзувачката структура која ја содржи оваа 

структура на азотниот атом на положба 1, 

-(N-ли-3-диминикуS)- има структура 

претставена  со следнава формула: 

  

која е поврзана со L2 на неговата позиција 3 и е 

поврзана со метиленска група во сврзувачката 

структура која ја содржи оваа структура на 

азотниот атом на позиција 1, цик.Хекс(1,4) 

претставува 1,4-циклохексилен група, и кога L2 

е -S-(CH2)n6-C(=O)-, L1 е 

-C(=O)-цик.Хекс(1,4)-CH2-(N-ли-3-диминикуS)-. 

  

, има уште 27 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

 

(51)  C 07D 401/14, C 07D 401/12, A 61K 

31/4427, A 61P 3/10  

(11)  9273   (13) Т1 

(21)  2018/318   (22) 18/04/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201461989651P  07/05/2014  US 

(96)  06/05/2015 EP15723095.4 

(97)  11/04/2018 EP3140296 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  JURICA, Elizabeth A. and HONG, Zhenqiu 

(54)  ПИРОЛИДИН GPR40 МОДУЛАТОРИ ЗА 

ТРЕТМАН НА ЗАБОЛУВАЊА КАКО ШТО Е 

ДИЈАБЕТЕС 

(57)  1  Соединение со Формула (I): 

или негов стереоизомер, тавтомер, 

фармацевтски прифатлива сол, полиморф, или 

солват, каде што: X е независно избран од: 

врска, O, S, NH, N(C1-4 алкил), CH2, CH2CH2, 

CH(C1-4 алкил), OCH2, CH2O OCH2CH2, и 

CH2CH2O 

прстенот A е независно 

 

прстенот B е независно 4- до 7-член заситен 

хетероцикл кој содржи јаглеродни атоми, 

азотен атом прикажан во прстенот B и 0-1 

дополнителен хетероатом избран од N, O, и S; 

и прстенот B е супституиран со 0-4 R2;  
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

R1 е независно 

 

фенил, бензил, нафтил  или 5- до 10-член 

хетероарил кој содржи  јаглеродни атоми и 1-4 

хетероатоми избран од N, NR11, O, и S; каде 

што споменатите фенил, бензил, нафтил и 

хетероарил се секој супституирани со 0-3 R6; 

R2, во секое појавување, е независно избран 

од: =O, OH, халоген, C1-6 алкил супституиран 

со 0-1 R12, 

 C1-6 алкокси супституиран со 0-1 R12, 

C1-4 халоалкил супституиран со 0-1 R12, C1-4 

халоалкокси  супституиран со 0-1 R12, -

(CH2)m-C3-6  карбоцикл супституиран со 0-1 

R12, и -(CH2)m-(5- до 10-член хетероарил кој 

содржи јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми 

избрани од N, NR11, O, и S); каде                                                            

што споменатиот хетероарил е супституиран со 

0-1 R12; 

кога две R2 групи се сврзани за два различни 

јаглеродни атоми, може да се комбинираат за 

да формираат 1- до 3-член јаглероден мост 

преку прстенот B; 

кога две R2 групи се сврзани за ист јаглерод, 

може да се комбинираат, заедно со 

јаглеродниот атом за кој се сврзани, да 

формираат 3- до 6-член јаглероден спиро 

прстен; 

R3 е независно избран од: C1-6 алкил 

супституиран со R10, C2-6 алкенил 

супституиран со R10, C2-6 алкинил  

супституиран со R10 C1-4 халоалкил 

супституиран со R10, -O(CH2)1-2O(CH2)1-4R10, 

OR9, SR9, C(O) OR9, CO2R9, S(O)R9, SO2R9, и 

CONHR9; 

R4 и R4a се независно избрани од: H, халоген, 

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, и -(CH2)m-C3-6 

карбоцикл;  

R5 во секое појавување, е независно избран од: 

халоген, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, и C1-6 халоалкокси; 

R6, во секое појавување, е независно  избран 

од: халоген,  OH, C1-4  алкилтио,  CN, SO2(C1-2  

алкил), N(C1-4алкил)2, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, C1-8 алкил супституиран со 0-1 

R7, C1-6 алкокси супституиран со 0-1 R7, -(O)n-

(CH2)m-(C3-10  карбоцикл супституиран со 0-2 

R7), и -(CH2)m-(5- до 10-член хетероарил кој 

содржи јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми 

избрани од N, NR11, O, и S); каде што 

споменатиот хетероарил е супституиран со 0-2 

R7;  

R7, во секое појавување, е независно избран 

од: халоген, OH, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C1-

4 алкокси, C1-4 алкилтио, C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, SCF3, CN, NO2, NH2, NH(C1-4 

алкил), N(C1-4 алкил)2, SO2(C1-2 алкил), и 

фенил; 

R8 е независно избран од: H и C1-4 алкил; 

 R9, во секое појавување, е независно 

избран од: C1-6 алкил супституиран со R10, и 

C1-4   халоалкил супституиран со R10; 

R10, во секое појавување, е независно избран 

од: CN, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкокси, 

CO2(C1-4 алкил), SO2(C1-4 алкил), и 

тетразолил; 

R11, во секое појавување, е независно избран 

од: H, C1-4 алкил и бензил; 

 R12, во секое појавување, е независно 

избран од: OH, халоген, CN, C1-4 алкил, C1-4 

алкокси, C1-4  халоалкил, C1-4 халоалкокси, 

CO2(C1-4 алкил), и тетразолил; 

m, во секое појавување, е независно 0, 1, или 2; 

и n, во секое појавување, е независно 0 или 1. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

(51)  E 04C 2/38  

(11)  9274   (13) Т1 

(21)  2018/350   (22) 03/05/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  CZ20100000861  24/11/2010  CZ 

(96)  21/11/2011 EP11009211.1 

(97)  28/02/2018 EP2458105 

(73)  Budejovsky, Roman Studenec 93 67502 

Konesin, CZ 

(74)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(72)  Budejovsky, Roman 

(54)  Рамковна единица за модуларна градба 

(57)  1  1. Рамка (1) за модуларна конструкција 

на згради од носечки структури, при што истата 

се состои од систем на основни метални 

профили (10) кои се L профили и кои се 

заварени меѓусебно крај со крај, формирајќи 

надворешна рамка на десна правоаголна 

призма чии рабови се дефинирани од 

основните метални профили (10), каде што 

понатаму истата содржи метални 

армирачки елементи во самата рамка (1) 

паралелно со барем една од страните 

на рамката, каде што карактеристично е тоа 

што армирачките елементи се шипки за 

зајакнување(12), секоја од нив заварена на 

внатрешната страна на две соседни 

паралелни метални профили (10) и дијагонално 

продолжени долж најмалку од дел од страната 

на рамката (1). 

  

, има уште 6 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 233/07, C 07D 239/22, C 07D 261/02, 

C 07D 213/60  

(11)  9275   (13) Т1 

(21)  2018/370   (22) 09/05/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201361791224P  15/03/2013  US 

(96)  12/03/2014 EP14729491.2 

(97)  25/04/2018 EP2970155 

(73)  Bristol-Myers Squibb Company Route 206 

and Province Line Road Princeton, NJ 08543, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CHEN, Libing; CHEN, Bin; BALOG, James 

Aaron; HUANG, Audris; SEITZ, Steven P.; HART, 

Amy C. and MARKWALDER, Jay A. 

(54)  ИНХИБИТОРИ НА ИНДОЛАМИН 2,3-

ДИОКСИГЕНАЗА (IDO) 

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

 

каде X е 

                                                         

E е NH или CH2; 

W е CR10; 

Y е CR11; 

V е CR12; 

                                                                         

е C3-C8 циклоалкил; 

R1 е арил, арил-C1-C10-алкил, или C1-C10 

алкил; 

R2 е COOH, хетероарил или -CONHSO2R14; 

R3 е H, C1-C10 алкил или хало; 

R4 е H, C1-C10 алкил, или хало; 

R6 е H; 

R7 и R8 се независно избрани од 
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Или R9 e 



 

 

20 

 

Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
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R10 е H или хало;  

R11 е H или хало; 

R12 е H, C1-C10 алкил, или C2-C10 

алкенил; и 

R14 е CF3, C3-C8 циклоалкил или C1-C10 

алкил; и/или негов стереоизомер, 

тавтомер или фармацевтски прифатлива 

сол. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

 

(51)  C 07K 16/28, C 12N 15/11, C 12N 9/10, C 

12N 15/63, A 61K 39/00  

(11)  9271   (13) Т1 

(21)  2018/376   (22) 10/05/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  517096P  05/11/2003  US 

(96)  05/11/2004 EP10185313.3 

(97)  09/05/2018 EP2380911 

(73)  Roche Glycart AG Wagistrasse 18 8952 

Schlieren-Zuerich, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. “Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768 

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

Claudia; Suter, Tobias; Püntener, Ursula and 

Mössner, Ekkehard 

(54)  Молекули кои се врзуваат со антиген, 

кои имаат зголемен афинитет за врзување 

со рецепторот Fc и функција на ефектор 

(57)  1  1. Хуманизирано анти-CD20 

антитело тип II, назначено со тоа, што содржи: 

a) променлив регион со тежок ланец одбран од 

SEQ ID NO:62, SEQ ID NO:64, SEQ ID NO:66, 

SEQ ID NO:68, SEQ ID NO:70 и SEQ ID NO:72; и 

b) променлив регион со лесен ланец KV1 на 

SEQ ID NO:76. 

  

, има уште 21 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/56, A 61K 31/569, A 61K 9/20, A 

61K 9/00, A 61K 9/06, A 61K 45/06  

(11)  9258   (13) Т1 

(21)  2018/621   (22) 06/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US20090247642P  01/10/2009  US 

(96)  30/09/2010 EP10821232.5 

(97)  01/08/2018 EP2482822 

(73)  Adare Pharmaceuticals, Inc. 1200 Lenox 

Drive, Suite 100 Lawrenceville, NJ 08648, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  PERRETT, Stephen; COHEN, Fredric Jay 

and VENKATESH, Gopi M. 

(54)  ОРАЛНО АДМИНИСТРИРАНИ 

КОРТИКОСТЕРОИДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Орално дисперзирана таблета којашто 

содржи помалку од или еднакво на 20 mg на 

будесонид или солват или негов естер и барем 

една фармацевтска прифатлива состојка 

којашто го олеснува дисперзирањето на 

таблетата во усната шуплина, кадешто 

таблетата е соодветна за локална 

администрација на будесонид во горниот 

гастроинтестинален тракт.   

 

, има уште 18 патентни барања 

 

 

(51)  A 01D 78/14  

(11)  9256   (13) Т1 

(21)  2018/622   (22) 07/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  IT2015UB00978  05/06/2015  IT 

(96)  06/06/2016 EP16173202.9 

(97)  23/05/2018 EP3100606 

(73)  Repossi Macchine Agricole S.r.l. Via 

Vittorio Emanuele, 40 27022 Casorate Primo 

(PV), IT 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  REPOSSI, Gabriele 

(54)  СЕНОПРЕВРТУВАЧ СОНЦЕ 

(57)  1  Сенопревртувач Сонце се состои од: 

 

рамка (2; 302; 402); 

барем едно преднo гребло тркало (10; 110; 210; 

310; 410) и задно погонско тркало (11; 111; 211; 

311; 411), поврзани со рамката (2; 302; 402) 

така што предното гребло тркало (10; 110; 210; 

310; 410) е кренато над земјата кога задното 

погонско тркало (11; 111; 211; 311; 411) е во 

контакт со земјата; 

карактеризирани со тоа што предното гребло 

тркало (10; 110; 210; 310; 410) и задното 

погонско тркало (11; 111; 211; 311; 411) се 

поврзани едни со други, така што ротација на 

задното погонско тркало (11; 111; 211; 311; 411) 

предизвикува ротација на предното гребло 

тркало (10; 110; 210; 310; 410). 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/165, A 61K 47/02, A 61K 47/32, A 

61K 47/36, A 61K 9/10, A 61K 9/14, A 61P 27/02

  

(11)  9255   (13) Т1 

(21)  2018/623   (22) 07/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US20090266368P  03/12/2009  US 

(96)  01/12/2010 EP15179323.9 

(97)  23/05/2018 EP2965749 

(73)  NOVARTIS AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  ASGHARIAN, Bahram; CHOWHAN, Masood 

A.; GHOSH, Malay and HAN, Wesley Weshin 

(54)  СУСПЕНЗИИ ОД НАНОЧЕСТИЧКИ ШТО 

СОДРЖАТ КАРБОКСИВИНИЛ ПОЛИМЕР 

(57)  1  Офталмолошки состав од водена 

суспензија што се администрира локално што 

содржи: 

карбоксивинил полимер на концентрација од 

0.1 до 0.5 w/v%;  
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галактоманан на концентрација од 0.1 до 0.4 

w/v%; 

борат на концентрација од 0.4 до 2.0 w/v%; и  

соединение од умерено растворливи честички, 

наведеното соединение има растворливост во 

вода на 25°C од 0.001 до 0.1 w/v%.  

  

, има уште 14 патентни барања 

(51)  A 61K 31/56, A 61K 31/565, A 61K 31/566, A 

61K 31/568, A 61K 31/57, A 61K 9/08, A 61K 

47/10, A 61K 47/12, A 61K 47/14, A 61K 9/06, A 

61K 31/573  

(11)  9254   (13) Т1 

(21)  2018/624   (22) 07/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  EP20090178762  10/12/2009  -- and 

US20090255241P  27/10/2009  US 

(96)  27/10/2010 EP10768983.8 

(97)  18/07/2018 EP2493508 

(73)  Besins Healthcare Luxembourg SARL 

2-8 rue Julien Vesque 2668 Luxembourg, LU 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  MASINI-ETEVE, Valérie and CANET, Denis 

(54)  ТРАНСДЕРМАЛНИТЕ ФАРМАЦЕВТСКИ 

КОМБИНАЦИИ КОИ ШТО ГИ ОПФАЌААТ 

АКТИВНИТЕ АГЕНСИ 

(57)  1  Фармацевтска комбинација со 

продолжено ослободување за топикално 

нанесување на површина на кожата, кое што 

опфаќа: 

• фармацевтски активен агенс кој опфаќа еден 

или повеќе стероиди; 

• 2% eтил олеат; 

• вода; 

• C2-C6 моноалкохол; 

• 2 % oлеинска киселина; 

• 0,05mas.% дo 5mas.% агенс за желатинирање; 

и 

• 5% пропилен гликол 

во  кое односот на масата: масата на естар 

масна киселина во таа комбинација според 

вкупно активен агенс во спомнатата 

комбинација е најмалку 4:1 (естар на масната 

киселина : aктивен агенс), пожелно во опсег од 

4:1 дo 20:1. 
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  , има уште 11 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 491/052, A 61K 31/4188, A 61P 9/10, 

A 61P 13/12  

(11)  9253   (13) Т1 

(21)  2018/625   (22) 07/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201462028556P  24/07/2014  US 

(96)  23/07/2015 EP15744459.7 

(97)  13/06/2018 EP3172212 

(73)  Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  BURKE, Jennifer; COGAN, Derek; LORD, 

John; MARSHALL, Daniel Richard; MCKIBBEN, 

Bryan P.; YU, Maolin; ZHANG, Yunlong; CERNY, 

Matthew A.; FADER, Lee; FREDERICK, Kosea S. 

and SURPRENANT, Simon 

(54)  АЛДОСТЕРОН СИНТАЗА ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата  

 

  кадешто: 

Cy е моноцикличен или бицикличен прстенест 

систем избран од C3-10 циклоалкил, 

хетероциклил, арил и хетероарил, кадешто 

секој од споменатите C3-10циклоалкил, 

хетероциклил, арил и хетероарил групи е 

опционално и независно супституиран со еден, 

два или три супституенти групи избрани од 

халоген, -C1-3-алкил, -OC1-3-алкил, -CF3, 

цијано, оксо, -N(C1-3-алкил)2, -NH(C1-3-алкил), 

-NHCOC1-3-алкил, -C(O)C1-3-алкил, -C(O)OC1-

3алкил, хидроксиC1-3алкил, или хетероарил; и  

R1 и R2 се независно избрани од H, C1-3алкил, 

хидрокси C1-3алкил, -CH2NHC(O)OC1-4алкил, -

CH2OC(O)C1-4алкил, -C(O)OC1-4-алкил, -

C(O)H, -COOH, -C(O)NHC1-4-алкил и C(O)N(C1-

4-алкил)2; или R1 и R2 земени заедно 

формираат C3-6циклоалкил или C3-6-

хетероциклил; или негова сол.  

 , има уште 23 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/435, A 61K 31/445, 

A 61P 37/00  

(11)  9252   (13) Т1 

(21)  2018/626   (22) 07/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261657360P  08/06/2012  US 

(96)  07/06/2013 EP13800042.7 

(97)  16/05/2018 EP2858499 

(73)  Biogen MA Inc. and Sunesis 

Pharmaceuticals, Inc. 250 Binney Street 

Cambridge, MA 02142, US and 395 Oyster Point 

Blvd., Suite 400 

South San Francisco, CA 94080, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  HOPKINS, Brian T.; CONLON, Patrick; 

CHAN, Timothy R.; JENKINS, Tracy J.; CAI, 

Xiongwei; HUMORA, Michael; SHI, Xianglin; 

MILLER, Ross A. and THOMPSON, Andrew 

(54)  ПИРИМИДИНИЛ ТИРОЗИН КИНАЗА 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение од формула I: 

 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

кадешто: секој R1 е независно водород, 

опционално супституирана C1-6 алифатна 

група, опционално супституирана 3-7 члена 

моноциклична хетероциклична група, or 

опционално супституирана хетероциклиалкилна 

група која што има 3-7 атоми на јаглерод и 1-3 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур; 

или две R1 групи се земени заедно со нивните 

интервентни атоми за да се формира 

опционално супституиран 3-7 член заситен или 

делумно незаситен моноциклично 

хетероцикличен прстен кој што има 1-2 

хетероатоми независно избрани од азот, 

кислород, или сулфур; 

кадешто опцинално супституираните групи 

може да бидат супституирани од халоген, -NO2, 

-CN, -OR, -SR, -N(R)2, -C(O)R, -CO2R, -

N(R)C(O)OR, -C(O)N(R)2, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, 

-S(O)R, -S(O)2R, or -S(O)2N(R)2; 

секој R е независно водород или C1-6 

алифатик; 

или две R групи прикачени кон ист азот се 

земени заедно со нивните интервентни атоми 

за да се формира опционално супституиран 3-7 

член заситен или делумно незаситен 

моноциклично хетероцикличен прстен кој што 

има 1-2 хетероатоми, во кој секој втор 

хетероатом е независно избран од азот, 

кислород, или сулфур; 

Прстен A е 

 

R2 е -Cl или-F; и R3 е -CF3, -OCF3, или-F 

 , има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/4174, A 61P 25/20, A 61P 25/04 

(11)  9251   (13) Т1 

(21)  2018/627   (22) 08/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161547626P  14/10/2011  US; 

US201213343693  04/01/2012  US and 

US201213471403  14/05/2012  US 

(96)  27/09/2012 EP12840033.0 

(97)  20/08/2014 EP2766014 
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(73)  Hospira, Inc. 275 North Field Drive 

Lake Forest, Illinois 60045, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GARCIA DE ROCHA, Marcelo; ISEMANDLE, 

Wayne; STALKER, Dennis, J. and KOO, Edward 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 

ПЕДИЈАТРИСКИ ПАЦИЕНТИ СО УПОТРЕБА 

НА ДЕКСМЕДЕТОМИДИН 

(57)  1  Дексмедетомидин за употреба во 

седација или аналгезија кај педијатриски 

пациент при нивна потреба,  

кадешто педијатрискиот пациент е од 20 

недели гестациона возраст до 44 недела 

гестациона возраст, кадешто администрацијата 

на дексмедетомидин којшто содржи прва доза 

на полнење администрирана преку период на 

време од 10 до 20 минути пред втората доза на 

одржување, кадешто дозата на полнење е 0.4 

µg/kg или помалку, кадешто во втората доза на 

одржување на дексамедетомидин е 

администрирана како континуирана 

интравенозна доза на педијатрискиот пациент 

со концентрација од помеѓу  0.005 µg/kg/hr до 

0.25 mµg/kg/hr, и кадешто дексмедетомидин е 

администриран како континуирана инфузија за 

период на време од помалку од 36 часа.  

  

, има уште 10 патентни барања 

 

(51)  C 07D 237/08, C 07D 231/12, A 61K 31/415, 

A 61P 25/28  

(11)  9250   (13) Т1 

(21)  2018/628   (22) 08/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261745089P  21/12/2012  US and 

US201313830731  14/03/2013  US 

(96)  18/12/2013 EP13866060.0 

(97)  16/05/2018 EP2934514 

(73)  The Board of Trustees of the Leland 

Stanford Junior University 1705 El Camino Real 

Palo Alto, CA 94306-1106, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GRAEF, Isabella, A. and ALHAMADSHEH, 

Mamoun, M. 

(54)  ТРАНСТИРЕТИН СТАБИЛИЗАТОРИ И 

НИВНА УПОТРЕБА ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА 
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ТРАНСТИРЕТИН АМИЛОИДОЗИ И ПРОТЕИН-

ПРОТЕИН ИНТЕРАКЦИИ 

(57)  1  Соединение (VIIa):  

  

кадешто Ra е OH, CHO, COOH, CONH2, 

CONH(OH), COOR6, CONHR6; и 

R6 е прав или разгранет алкил од 1-3 

јаглеродни атоми; 

или негова фармацевтска прифатлива сол, 

естер, енол етер, енол естер, ацетал, амид, 

кетал, ортоестер, хемиацетал, хемикетал, 

хидрат или негов солват.  

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 12P 21/02  

(11)  9249   (13) Т1 

(21)  2018/629   (22) 09/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US20100415926P  22/11/2010  US 

(96)  22/11/2011 EP11843849.8 

(97)  04/07/2018 EP2643468 

(73)  Amicus Therapeutics, Inc. 1 Cedar Brook 

Drive Cranbury, NJ 08512, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  DO, Hung 

(54)  НОВИ СИГНАЛНИ СЕКВЕНЦИ ЗА 

ПОДОБРУВАЊЕ ЕКСПРЕСИЈА НА 

ПРОТЕИНИ И СЕКРЕЦИЈА НА 

РЕКОМБИНАНТНИ ЕНЗИМИ И ДРУГИ 

ПРОТЕИНИ 

(57)  1  Полипептидна сигнална секвенца, што 

содржи модифициран фрагмент од врзувачки 

протеин (Bip) со тежок ланец на човечки 

имуноглобулин, назначено со тоа, што 

модифициранот фрагмент од врзувачки 

протеин (Bip) со тежок ланец на човечки 

имуноглобулин се состои од секвенца на амино 

киселина од СЕК ИД БР: 20; секвенцата на 

амино киселина од СЕК ИД БР: 21; секвенцата 

на амино киселина од СЕК ИД БР: 22; or 

секвенцата на амино киселина од СЕК ИД БР: 

23.  

 

, има уште 5 патентни барања 
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(51)  A 61K 9/20  

(11)  9248   (13) Т1 

(21)  2018/630   (22) 09/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US20040537706P  20/01/2004  US 

(96)  17/01/2005 EP15199440.7 

(97)  16/05/2018 EP3023095 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Kowalski, James; Lakshman, Jay Parthiban 

and Patel, Arun P. 

(54)  ФОРМУЛАЦИЈА И ПОСТАПКА ЗА 

ДИРЕКТНА КОМПРЕСИЈА 

(57)  1  Директна компресирана фармацевтска 

таблета, назначено со тоа, што таблетата 

содржи:  

а) од 22% до 28% од тежината на база на сува 

тежина од DPP-IV инхибитор кој е (S)-1-[(3-

хидрокси-1-адамантил)амино]ацетил-2-

цианопиролидин во слободна форма или во 

форма на адитивна сол од киселина;  

б) од 45% до 50% од тежината на база на сува 

тежина од фармацевтски прифатлива 

микрокристална целулоза; 

ц) од 20% до 25% од тежината на база на сува 

тежина од фармацевтски прифатлива лактоза; 

д) од 1.5% до 2.5% од тежината на база на сува 

тежина од гликолат на фармацевтски 

прифатлив натрумов скроб; и  

e) од 0.1% до 2% од тежината на база на сува 

тежина од магнезиум стеарат; каде што 

дисперзијата содржи честички што го содржат 

наведениот DPP-IV инхибитор кој е (S)-1-[(3-

хидрокси-1-адамантил)амино]ацетил-2-

цианопиролидин во слободна форма или во 

форма на адитивна сол од киселина, и каде 

што барем 80% од распределбата на големина 

на честички на честичките што содржат (S)-1-

[(3-хидрокси-1-адамантил)амино]ацетил-2-

цианопиролидин во слободна форма или во 

форма на адитивна сол од киселина во 

таблетата е помеѓу 10 mm и 250 mm, како што е 

утврдено со ласерска дифракција. 

  

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/06, C 07D 409/04, C 07D 213/73, 

C 07D 241/20, C 07D 401/04, C 07D 413/14, C 

07D 401/12, C 07D 403/06, C 07D 405/04, C 07D 

405/14, A 61K 31/4418, A 61P 35/00  

(11)  9247   (13) Т1 

(21)  2018/631   (22) 09/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  PCT/CN2014/88409  11/10/2014  -- and 

US201361898761P  01/11/2013  US 

(96)  29/10/2014 EP14800191.0 

(97)  16/05/2018 EP3063143 

(73)  Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel , 

CH 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  PECCHI, Sabina; POON, Daniel; ZHANG, 

Qiong; HAN, Wooseok; PAN, Yue; BAGDANOFF, 

Jeffrey T.; DING, Yu; HUANG, Zilin; JIANG, Qun; 

JIN, Jeff Xianming; KOU, Xiang; LEE, Patrick; 

LINDVALL, Mika; MIN, Zhongcheng; PFISTER, 

Keith Bruce; RAUNIYAR, Vivek; WANG, Xiaojing 

Michael; ZHOU, Jianguang and ZHU, Shejin 

(54)  АМИНОХЕТЕРОАРИЛ БЕНЗАМИДИ 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

или негова фармацевтски прифатлива сол, 

назначено со тоа, што: 

R1 е опционално супституирана група одбрана 

од C3-8 циклоалкил, 5-8 член хетероциклил што 

содржи 1-2 хетероатоми одбрани од N, O и S 

како членови на прстен, фенил, -SO2-фенил, -

C(O)-фенил, -C(R8)2-фенил, 

и 5-6 член хетероарил прстен, каде што 

наведениот хетероциклил и хетероарил 

содржат 1-2 хетероатоми одбрани од N, O и S 

како членови на прстен, и каде што 

опционалните супституенти за R1 се 1-3 групи 

независно одбрани од D, хало, хидрокси, 

амино, -N(R8)2, CN, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, -

S(C1-4 алкил), C1-4 халоалкил, C1-4 

халоалкокси, C3-6 циклоалкил, 3-6 член 

хетероциклил што содржи 1-2 хетероатоми 

одбрани од N, O и S, оксо (освен на ароматични 

прстени), COOR8, CON(R8)2, -NR8-C(O)R8, -

NR8-C(O)OR8-SO2R8, -NR8SO2R8, и 

SO2N(R8)2, каде секое R8 е независно H или 

C1-4 алкил; 

L е 

                                

каде што R" е метил или етил, и е опционално 

супституиран со флуоро, амино, хидрокси, 

метиламино, етиламино, диметиламино, -

OP(O)(OH)2, метокси или етокси; 

X и Y се независно одбрани од H, D, хало, CN, 

амино, хидрокси, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, 

C1-4 алкокси, и C1-4 халоалкокси; 

R2 е H, C1-4 алкил, или арил-C1-2-алкил-, каде 

што арилот и C1-4 алкилот се опционално 

супституирани со хало, CN, C1-4 алкил, C1-4 

халоалкил, C3-6 циклоалкил, C1-4 алкокси, C1-

4 халоалкокси, или C1-4 алкилсулфонил; или 

R2 и L се поврзани заедно за да формираат 

хетероциклична група одбрана од морфолин, 

пиперидин, тиоморфолин, пиперазин, и 

пиролидин што е прикачена на R1 и е исто така 

опционално супституиран со една или две 

групи независно одбрани од C1-4 алкил, C1-4 

алкокси, оксо, CN, COOR7, CON(R7)2, и -

SO2R7, каде секое R7 е независно H или C1-4 

алкил; 

Z е N или CR4; 
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R4 е H, D, хало, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, 

или C1-4 алкокси; 

R5 е одбрано од -C(O)-R5a и R5a; каде што R5a 

е опционално супституиран C3-8 циклоалкил, 

C3-8 циклоалкенил, заситен или незаситен 3-8 

член хетероцикличен прстен што содржи 1-2 

хетероатоми одбрани од N, O и S, фенил, или 

5-6 член хетероарил прстен што содржи 1-3 

хетероатоми одбрани од N, O и S, каде што 

опционалните супституенти за R5 се 1-4 групи 

независно одбрани од D, хало, хидрокси, 

амино, CN, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 

халоалкил, C1-4 хидроксиалкил, C1-4 

халоалкокси, C3-6 циклоалкил, 3-6 член 

хетероциклил што содржи 1-2 хетероатоми 

одбрани од N, O и S, оксо (освен на ароматични 

прстени), -COOR9,        -C(O)R9, CON(R9)2, -

NR9C(O)R9, -NR9CO2R9, -SO2R9, -NR9SO2R9, 

и -SO2N(R9)2, каде секое R9 е независно H или 

C1-4 алкил опционално супституиран со 1-3 

групи независно одбрани од D, хало, OH, NH2, 

NHMe и NMe2; и два супституенти на истиот 

или соседни атоми на јаглерод од R5 може 

опционално да бидат земени заедно да 

формираат 5-6 член прстен што може е заситен 

или ароматичен и содржи 1-2 хетероатоми 

одбрани од N, O и S и може опционално да е 

супституиран со 1-2 групи независно одбрани 

од D, Me, хало, OH, оксо, O(C1-4 алкил), NH2, 

C1-4 алкиламино, ди(C1-4 алкил)амино; и 

R6 е H, D, хало, C1-4 алкил, или C1-4 

халоалкил. 

  

, има уште 21 патентни барања 

 

 

(51)  C 07C 67/00, C 07D 471/04  

(11)  9243   (13) Т1 

(21)  2018/632   (22) 09/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201361780621P  13/03/2013  US and 

US201461947850P  04/03/2014  US 

(96)  12/03/2014 EP14715501.4 

(97)  09/05/2018 EP2970263 

(73)  Abbvie Inc. North Chicago, IL 60064, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  BARKALOW, Jufang; CALIFANO, Jean-

Christophe; CHAN, Vincent S.; CHRISTENSEN, 

Alan, C.; GRIEME, Timothy A.; KU, Yi-Yin; 

MULHERN, Mathew M. and PU, Yu-ming M. 

(54)  ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

АГЕНС КОЈ ИНДУЦИРА АПОПТОЗА 



 

 

34 

 

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

(57)  1  Постапка за подготување на соединение 

со формулата A1:  

  

назначено со тоа, што R2 е одбрано од  

  

која содржи:  

(a) комбинирање соединение со формулата (K):  

  

назначено со тоа, што R е C1 до C12 алкил, 

со терц-бутоксид сол, апротонски органски 

растворувач, и вода за да се обезбеди 

соединение со формулата (L):  

  

и 

(б") комбинирање на соединението со 

формулата (L) со 1-метил-3-(3-

диметиламинопропил)карбодиимид 

хидрохлорид, 4-диметиламинопиридин, 

органски растворувач, и или соединение со 

формулата (N), за да се обезбеди соединение 

со формулата (A1) каде што R2 е  

  

                           

 

                     

  

или соединение со формулата (P), за да се 

обезбеди соединение со формулата (A1) каде 

што R2 е  

                              

 

                      

 

  

со што се обезбедува соединение со 

формулата (A1); 

каде што соединението со формулата (K) е 

подготвено со:  

(д) комбинирање соединение со формулата (D):  

                  

  

со соединение со формулата (I):  

  

извор на паладиум, терц-бутоксид сол, и 

фосфин лиганд во апротонски органски 

растворувач за да се обезбеди соединението 

со формулата (K). 

  

, има уште 23 патентни барања 
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(51)  C 07C 205/06, C 07D 215/38, C 07D 215/42, 

C 07D 217/06, C 07D 241/04, C 07D 263/58, C 

07D 277/64, C 07D 333/66, C 07D 401/12, C 07D 

403/12, C 07D 405/12, C 07D 409/12, C 07D 

413/12, C 07D 417/12, C 07D 213/74  

(11)  9240   (13) Т1 

(21)  2018/633   (22) 09/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261728782P  20/11/2012  US 

(96)  19/11/2013 EP13803337.8 

(97)  20/06/2018 EP2922845 

(73)  Merial, Inc. 3239 Satellite Boulevard 

Duluth, GA 30096, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  WILKINSON, Douglas, Edward; MENG, 

Charles, Q.; LONG, Alan; HUBER, Scot; 

GURRALA, Srinivas, Reddy and PACOFSKY, 

Gregory 

(54)  АНТИХЕЛМИНТИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И 

СОСТАВИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Антихелминтично соединение со 

формула (IA-1): 

 

 кадешто: Y е нафтил, бензофуранил, 

дихидробензофуранил, кинолинил, 

изокинолинил, тетрахидрокинолинил, 

тетрахидроизокинолинил, индонил, 

изоиндолил, бензотиофенил, бензимидазолил, 

или бензотиазолил, секоја од нив е опционално 

супституирана со еден или повеќе од хлоро, 

флуоро, бромо, CF3, OCF3, SCF3 или SF5; 

Z е фенил опционално супституиран со цијано, 

нитро, CF3, SF5, S(O)C1-3 алкил, S(O)2-C1-3 

алкил, S(O)C1-3 халоалкил или S(O)2C1-3 

халоалкил; прстен A е еден од L1, L13, L14 или 

L15: прстен B е транс-циклохексилен; 

W е O; 

X1 е врска или -CH2-; 

X6 е -O-; 

X8 е врска, -(CH2)n-, -O- или -NH-, кадешто CH2 

и -NH- се опционално независно супституирани 

со еден или два супституенти избрани од 

групата составена од водород, C1-3 алкил и C1-

3 халоалкил; 

R2 и R3 се H; 

R5 и R6 се секој независно избрани од водород, 

C1-3 алкил и C1-3 халоалкил 

n е 1; и 

m е 0. 

  

, има уште 11 патентни барања 
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(51)  H 04N 19/103, H 04N 19/96, H 04N 19/122, H 

04N 19/137, H 04N 19/139, H 04N 19/157, H 04N 

19/176, H 04N 19/30, H 04N 19/33, H 04N 19/46, 

H 04N 19/50, H 04N 19/503, H 04N 19/51, H 04N 

19/537, H 04N 19/543, H 04N 19/61, H 04N 19/70, 

H 04N 19/119  

(11)  9241   (13) Т1 

(21)  2018/634   (22) 09/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  KR20090121400  08/12/2009  KR 

(96)  08/12/2010 EP15159951.1 

(97)  08/08/2018 EP2899978 

(73)  Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si 

Gyeonggi-do 443-742, KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Cheon, Min-Su; Lee, Sun-Il and Han, Woo-Jin 

(54)  УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО 

ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕ 

УПОТРЕБУВАЈЌИ АРБИТРАРНА ПАРТИЦИЈА 

(57)  1  Уред за декодирање на видео, уредот 

содржи: 

процесор кој што е конфигуриран за: 

oпределување на најмалку една кодирана 

единица вклучена во максимална кодирана 

единица со употреба ма поделена информација 

која индицира дали кодираната единица е 

поделена на помали кодирани единици, 

кога информацијата за вид на партиција 

индицира на симетричен вид на партиција за 

кодирана единица од барем една од 

кодираните единици, определување на 

партициии со делење на најмалке една висина 

и ширина на кодираната единица во 

согласностс со симетричен однос, 

кога информацијата за вид на партиција 

индицира на aсиметричен вид на партиција за 

кодирана единица од барем една од 

кодираните единици, определување на 

партициии со делење на најмалке една висина 

и ширина на кодираната единица во сoгласност 

со асиметричен однос, изведба на 

компензација на движење со употреба на 

партиции за кодираната единица 

се карактеризира со тоа што: 

информацијата околу видот на партиција 

индицира дали видот на партиција е 

симетричен вид на партиција или асиметричен 

вид на партиција, максималната кодирана 

единица е хиерархиски поделена во најмалку 

една кодирана единица со длабочини во 

согласност со поделената информација 

анализирана од примениот податочен тек, 

кодирана единица со постојна длабочина е 

една од правоаголните податочни единици 

поделени од кодирана единица со горна 

длабочина помеѓу барем една од кодираните 

единици со длабочина, кога поделената 

информација индицира делење на кодираната 

единица од псотојна длабочина, кодираната 

единица со постојна длабочина е поделена во 

кодирани единици со помала длабочина, 

независно од соседните кодирани единици, и 

кога поделената информација индицира не-

делење на кодираната единица со постојна 

длабочина, најмалку една единица за 

предвидување е добиена од кодираната 

единица со постојна длабочина, кадешто 

најмалку една единица за предвидување е една 

од партициите, и најмалку една 

трансформациска единица за изведба на 

трансформација е добиена од кодираната 

единица со постојна длабочина. 

  

, има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07D 489/12, C 07D 489/08  

(11)  9242   (13) Т1 

(21)  2018/635   (22) 10/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161542491P  03/10/2011  US 

(96)  01/10/2012 EP12775287.1 

(97)  25/07/2018 EP2763996 

(73)  Johnson Matthey PLC London EC4A 4AB, 

GB 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  ARCHER, Nicolas; AUGUST, David; BEASE, 

Michael; JAMIESON, Barbara and MARMOR, 

Robert S. 

(54)  ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 

БУПРЕНОРФИН 

(57)  1  1. Процесот за подготовка на 

бупренорфин кој што се состои од следниве 

чекори: 
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При што: 

 

a. Во чекорите 3 и 4 Х е халоген; 

b. Растворот во чекор 5А е алкохол; 

c. М1 моит во чекор 5А  е алкален метал; 

d. R е С1 до С12 алкил, разгранета или 

права низа, циклоалкил –алкил, или арилалкил 

и изомери, и R1 е Mc-, Et-, nPr-, iPr-, n-Bu-, 

sccBu, амил- и иамил-, и 

Каде чекор 5А е спроведен на температура која 

што се движи од 650С до 1250С; и во 

опционалниот чекор 5С, суровиот 

норбупренорфин е прочистен за да произведе 

чист норбупренорфин. 

  

, има уште 7 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 

61P 17/00  

(11)  9235   (13) Т1 

(21)  2018/650   (22) 17/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161430645P  07/01/2011  US and 

US201161474764P  13/04/2011  US 

(96)  03/06/2011 EP11790495.3 

(97)  18/07/2018 EP2575884 

(73)  AbbVie Biotechnology Ltd Clarendon 

House 2, Church Street HM 11 Hamilton, BM 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  OKUN, Martin, M. and HARRIS, Thomas, C. 

(54)  УПОТРЕБИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТМАН НА 

ХИДРАДЕНИТИС СУПУРАТИВА (HS) 

(57)  1  Изолирано човечко анти- TNFα 

антитело, за употреба во третирање 

хидраденитис супуратива (HS) во субјект, 

назначено со тоа, што изолираното човечко 

анти- TNFα антитело се администрира на 

субјектот според режим на многукратни 

променливи дози што содржи:  

а) прва доза на внесување од 160 mg во недела 

0,  

б) втора доза на внесување од 80 mg во недела 

2, и 

ц) неделна доза на третман од 40 mg 

почнувајќи од недела 4; 

додатно каде што анти- TNFα антителото e 

адалимумаб.  

  

, има уште 18 патентни барања 

 

(51)  B 01D 53/94, B 01J 37/025, B 01J 29/85, B 

01J 35/02, B 01J 23/44, B 01J 29/76  

(11)  9227   (13) Т1 

(21)  2018/661   (22) 21/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)   

(96)  01/07/2011 EP11738954.4 

(97)  13/06/2018 EP2635374 

(73)  Umicore AG & Co. KG Rodenbacher 

Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  JOHANSEN, Keld 

(54)  МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА 

КАТАЛИЗИРАН ФИЛТЕР ЗА ПРОТОК НА 

ЧЕСТИЧКИ 

(57)  1  Методот за подготовка на катализиран 

филтер за проток на честички се состои од 

чекорите 

a) обезбедување труп на филтер за проток на 

честички со надолжни премини за проток, 

ограничени со надолжни порозни ѕидови 

коишто ги дефинираат краевите за дисперзија и 

за пропустливост; 

б) обезбедување прв порозен слој на 

катализатор којшто содржи прв катализатор 

којшто е активен во селективна каталитичка 
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редукција на азотни оксиди, прв активен слој на 

катализатор којшто се состои од најмалку еден 

зеолит, силикатен алуминиум фосфат, 

зеолитен јонски разменувач, силикатен 

алуминиум фосфат засилен со железо и/или 

бакар, еден или повеќе базални метални 

оксиди и труп на катализатор од најмалку еден 

цериум волфрам оксид на труп од титаниум, 

алуминиум, циркониум, силициум диоксид или 

нивна смеса; 

в) обезбедување втор порозен слој на 

катализатор којшто содржи втор комбиниран 

катализатор чијшто состав претставува смеса 

на катализатор активен при селективна 

оксидација на амонијак со азот, и катализатор 

активен при оксидација на јаглерод моноксид и 

јаглеводороди, составот на вториот комбиниран 

катализатор претставува смеса од платина и 

паладиум засилена со најмалку алуминиум, 

титаниум, цериум, циркониум и силициум 

диоксид измешан со бакар и/или железо којшто 

содржи зеолитен или силикатен алуминиум 

сулфат со хабазитна структура; 

г) обложување на трупот на филтерот за проток 

на честички со првиот порозен слој на 

катализатор по целата страна на дисперзија и 

во преградните ѕидови од трупот на филтерот; 

и обложување на филтерот за проток на 

честички со вториот комбиниран порозен слој 

на катализатор по целата пропустлива страна 

од трупот на филтерот; и 

д) сушење и загревање на обложениот филтер 

за добивање катализиран филтер за проток на 

честички каде што обликот на големината на 

честичките кај првиот катализатор од првиот 

активен слој е помал од средната вредност на 

пречникот на порите кај надолжните ѕидови, и 

големината на честичките кај вториот 

комбиниран активен слој е поголема од 

средната вредност на пречникот на порите кај 

надолжните ѕидови. 

  

, има уште 5 патентни барања 

 

 

(51)  H 04J 13/00, H 04J 11/00, H 04L 1/20, H 04L 

5/00, H 04L 1/00  

(11)  9231   (13) Т1 

(21)  2018/665   (22) 22/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  JP20090250432  30/10/2009  JP 

(96)  29/10/2010 EP10826358.3 

(97)  06/06/2018 EP2496005 

(73)  Sun Patent Trust New York, NY 10022, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  OGAWA, Yoshihiko; NISHIO, Akihiko; IWAI, 

Takashi; IMAMURA, Daichi and FUKUOKA, 

Masaru 

(54)  АПАРАТУРА ЗА БЕЗЖИЧНА 

КОМУНИКАЦИЈА И МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ 

НА РЕФЕРЕНТЕН СИГНАЛ 

 

(57)  1  Терминална апаратура за радио 

комуникација (100) за евентуална употреба во 

Координиран пре-нос и прием на повеќе точки, 

CoMP, при што терминалната апаратура се 

состои од: дел за подесување на CoMP модот 

(101) конфигуриран така да ја подесува 

терминалната апа¬ра¬тура (100) во еден од 

CoMP модот и Не-CoMP модот, каде што во 

CoMP модот треба да се примени CoMP за 

вршење пренос и прием меѓу мноштво ќелии на 

координиран начин, а во Не-CoMP модот, не 

треба да се примени CoMP;   

терминалната апаратура (100) се 

карактеризира со тоа што се состои од:  

дел за пресметување на моделот за 

прескокнување (104) конфигуриран така да има 

мноштво различни обрасци на прескокнување 
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кој што има прв образец на прескок-ну¬вање и 

втор образец на прескокнување за 

прескокнување на број на Zadoff-Chu, ZC 

секвенци употребен за референтен сигнал, и го 

пресметува ZC бројот на секвенци со 

користење на еден од мноштвото обрасци на 

прескокнување, при што првиот обра¬зец на 

прескокнување се користи кога CoMP е подесен 

од делот за подесување на CoMP модот, а 

вториот образец на прескокнување се користи 

кога Не-CoMP модот е подесен од делот за 

подесување на CoMP модот; и 

дел за генерирање на ZC секвенца (105) 

конфигуриран така да генерира ZC секвенца со 

користење на пресметаниот број на ZC 

секвенци. 

  

, има уште 5 патентни барања 

(51)  A 61K 31/19, A 61K 31/202, A 61K 31/366, A 

61K 45/06, A 61K 9/48, A 61P 9/00  

(11)  9267   (13) Т1 

(21)  2018/666   (22) 22/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261583796P  06/01/2012  US; 

US201261664047P  25/06/2012  US; 

US201261669940P  10/07/2012  US; 

US201261680622P  07/08/2012  US; 

US201261710517P  05/10/2012  US and 

US201261713388P  12/10/2012  US 

(96)  04/01/2013 EP13733671.5 

(97)  11/07/2018 EP2800563 

(73)  Omthera Pharmaceuticals Inc. and 

Chrysalis Pharma AG 1800 Concord Pike 

Wilmington, DE 19803, US and Chilchgasse 8 

6072 Sachseln, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  MAINES, Timothy, J.; MACHIELSE, 

Bernardus N M; MEHTA, Bharat M.; WISLER, 

Gerald; DAVIDSON, Michael and WOOD, Peter 

Ralph 

(54)  DPA-ЗБОГАТЕНИ СОСТАВИ НА ОМЕГА-3 

ПОЛИНЕЗАСИТЕНИ МАСНИ КИСЕЛИНИ ВО 

СЛОБОДНА КИСЕЛИНСКА ФОРМА 
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(57)  1  Фармацевтски состав, којшто содржи: 

еикозапентаноична киселина (омега-3) (EPA), 

во слободна киселинска форма, во количина од 

50% (m/m) до 60% (m/m); 

докозахексаноична киселина (омега-3) (DHA), 

во слободна киселинска форма, во количина од 

17% (m/m) до 23% (m/m); и 

докозапентаноична киселина (омега-3) (DPA), 

во слободна киселинска форма, во количина од 

не помалку од 1% (m/m); 

кадешто m/m означува процент на тежина од 

сите масни киселини во составот. 

  

, има уште 15 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/12, A 61K 31/4545, A 61P 25/28

  

(11)  9224   (13) Т1 

(21)  2018/668   (22) 23/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)   

(96)  31/08/2012 EP12756693.3 

(97)  20/06/2018 EP2751094 

(73)  Glaxo Group Limited 980 Great West Road 

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LEE, Mei-yin 

(54)  НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА 

(57)  1  Кристален рилапладиб се 

карактеризира со една или повеќе од следните 

својства:  

a) модел на прашкаста дифракција со X-зраци 

којшто содржи агли на дифракција (2 тета) 

барем на позиции од 6.2, 7.6, 9.1, 11.2, и 14.3, 

секој  0.1 степени; или 

b) Раманов спектар којшто содржи највисоки 

врвови барем на позициите од 103, 276, 752, 

1155, 1336, 1623, и 3075, секој  1 cm-1; или  

c) точка на топење од 165°C до 185°C; или 

d) ATR-IR абсорпционен спектар којшто содржи 

највисоки врвови барем на бранови должини од 

2931, 1652, 1621, 1595, 1528, 1494, 1478 1423, 

1403, 1327, 1317, 1286, 1237, 1204, 1187, 1166, 

1140, 1109, 1066, 1024, 992, 969, 932, 865, 859, 

813, 795, 767, 751, 708, и 693, секој  1 бранова 

должина.  

  

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

(11)  9232   (13) Т1 

(21)  2018/669   (22) 24/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)   

(96)  18/03/2014 EP14715138.5 

(97)  18/07/2018 EP2976361 

(73)  Janssen Pharmaceuticals, Inc. and 

BiocerOX Products B.V. 1125 Trenton-

Harbourton Road Titusville, NJ 08560, US and 

Wim Schuhmacherhof 29 1328 GJ Almere, NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  LUO, Jinquan; BREZSKI, Randall; SIMONS, 

Petrus Johannes; BOON, Louis and GOLDBERG, 

Monica 

(54)  ХУМАНИЗИРАНИ АНТИ-CD134 (OX40) 

АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Изолирано антитело коешто се врзува 

за човечки CD134, содржи лесна низа на 

варијабилен регион (VL) на SEQ ID NO: 98, или 

има 1, 2 или 3 аминокиселински сусптитуции во 

VL на SEQ ID NO: 98 и тешка низа на 

варијабилен регион (VH), кадешто VH ја содржи 

аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 

134, или има 1, 2 или 3 аминокиселински 

супституции во VH на SEQ ID NO: 134 или VH ја 

содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID 

NO: 97, или има 1, 2 или 3 аминокиселински 

супституции во VH на SEQ ID NO: 97, кадешто 

a. HCDR3 ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NOs: 8, 139 или 140; 

b. HCDR2 ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NOs: 7, 135, 136, 137 или 

138; и 

c. HCDR1 ја содржи аминокиселинската 

секвенца на SEQ ID NO: 6. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 42C 19/14  

(11)  9233   (13) Т1 

(21)  2018/672   (22) 27/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)   

(96)  05/08/2014 EP14749785.3 

(97)  30/05/2018 EP3030858 

(73)  RUAG Ammotec GmbH 90765 Fürth, 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)  WINTER, Andreas; MOSIG, Wolfgang; BLEY, 

Ulrich and HOSCHENKO, Aleksej 

(54)  ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА УДАРНА 

КАПИСЛА 

(57)  1  Електромеханичка ударна каписла, која 

што содржи експлозивна мешавина (7) за 

селективно електрично или механичко 

иницирање на експлозивната мешавина (7), 

надворешна метална ка-писла (1), електрично 

спроводлива прачка (3), носечко тело на мостот 

за палење (5) изработено од материјал за 

електрична изолација кое што има шуплина 

(13), на чија горна страна е поставен мост за 

палење (9), и контра лежиште (8) кое што е 

сместено врз експлозивната мешавина (7), каде 

што е формиран отвор (4) на дното на 

металната каписла (1), во чија внатрешност 

продира прачката (3), и каде што прачката (3) е 

електрично поврзана со втората прачка во 

мостот за палење (9), и каде што првата прачка 

на мостот за палење (9) е електрично поврзана 

со металната каписла (1), што се 

ка¬рактеризира со тоа што еден дел од 

експлозивната мешавина (7) лежи на носечката 

површина (14) на прачката (3), и со тоа  што 

контра лежиштето (8) продира се до шуплината 

(13) на носечкото тело на мостот за палење (5) 

или во шуплината (13), или продира низ 

шуплината (13) и е насочено непо¬средно над 

носечката површина (14).  

 

, има уште 7 патентни барања 
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(51)  G 01N 33/574, A 61K 31/52, A 61K 31/00, A 

61K 45/06, A 61P 35/02, A 61P 35/00  

(11)  9234   (13) Т1 

(21)  2018/673   (22) 27/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261721432P  01/11/2012  US; 

US201261733852P  05/12/2012  US; 

US201313840822  15/03/2013  US; 

US201361767606P  21/02/2013  US; 

US201361829168P  30/05/2013  US; 

US201361836088P  17/06/2013  US; 

US201361863365P  07/08/2013  US and 

US201361888454P  08/10/2013  US 

(96)  01/11/2013 EP13792144.1 

(97)  30/05/2018 EP2914296 

(73)  Infinity Pharmaceuticals, Inc. 

780 Memorial Drive Cambridge, MA 02139, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  STERN, Howard, M. and KUTOK, Jeffery, L. 

(54)  ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕРИ СО УПОТРЕБА 

НА PI3 КИНАЗНИ ИЗОФОРМНИ ОДУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение коешто ја има следната 

структура:  

  

или фармацевтска прифатлива сол, солват, 

хидрат, ко-кристал, клатрат или негов 

полиморф, за употреба во лекувaње на 

хематолошки малигнитет кај субјект, кадешто 

соединението е формулирано за 

администрација на 25 mg BID до 75 mg BID.  

  

, има уште 31 патентни барања 
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(51)  E 02F 9/28  

(11)  9236   (13) Т1 

(21)  2018/674   (22) 29/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261613748P  21/03/2012  US and 

US201313761287  07/02/2013  US 

(96)  12/03/2013 EP13764694.9 

(97)  06/06/2018 EP2828438 

(73)  Hensley Industries, Inc. Dallas, TX 75229, 

US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CAMPOMANES, Patrick 

(54)  ПРИКЛУЧЕН УРЕД СО ПРИЛАГОДЛИВА 

ЗАВРТКА ЗА ВОВЛЕЧЕНИ НОСЕЧКИ И 

ПОТПОРНИ ЧЛЕНОВИ  

(57)  1  Приклучен уред (10) за употреба при 

задржување со отпуштање на носечки член (12) 

за подго¬тов-ка на почва на потпорен член на 

кој што носечкиот член може наназад да се 

вовлекува, при што вовле¬че¬ните носечки и 

потпорен член имаат генерално порамнети 

отвори на конекторот кои што се про¬те¬гаат 

низ него, при што приклучниот уред (10) може 

да се вметне во отворите на конекторот (28, 30, 

32) и што се карактеризира со: калем (16) кој 

што може да се постави така да се турка 

наназад кон носечкиот член; 

подлошка (20) која што има накосена површина 

и која што може да се постави на расто¬ја-ние 

пред спомена¬тиот калем (16) за да се турка 

назад кон потпорниот член со споменатата 

на¬косена површина свр¬тена кон споменатиот 

калем (16) и клинеста завртка (18) која што 

може да се постави помеѓу споменатиот калем 

и подлошка и која што има издолжен, не-

конусен дел од телото со навој и која што може 

да се ангажира преку на¬војот со споменатиот 

калем (16), и радијално накосена површина без 

навој која што мо¬же под косина да се 

ангажира како рампа со споменатата накосена 

површина на споме¬на¬та¬та подлошка (20) на 

начин на кој напредувањето на споменатата 

клинеста завртка (18) со на¬вој во однос на 

споменатиот калем го движи наназад  

носечкиот член (12) во однос на потпорниот 

член со   

, има уште 19 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D 417/14, 

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

07D 401/14, C 07D 487/04, A 61K 31/5355, A 61K 

31/519, A 61K 31/506, A 61K 31/497, A 61K 

31/454, A 61P 37/08, A 61P 29/02  

(11)  9237   (13) Т1 

(21)  2018/676   (22) 29/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201361861709P  02/08/2013  US 

(96)  24/07/2014 EP14767126.7 

(97)  18/07/2018 EP3027603 

(73)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, NY 10017, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  XING, Li; MEYERS, Marvin Jay; KAILA, 

Neelu; THORARENSEN, Atli; BLINN, James 

Robert; FLICK, Andrew Christopher; 

WENNERSTÅL, Göran Mattias; JONES, Peter; 

KIEFER, James Richard Jr.; KURUMBAIL, Ravi 

G.; MENTE, Scot Richard; SCHNUTE, Mark 

Edward; ZAMARATSKI, Edouard and ZAPF, 

Christoph Wolfgang 

(54)  ХЕТЕРОБИЦИКЛОАРИЛ RORC2 

ИНХИБИТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА 

УПОТРЕБА 

(57)  1  Соединение со Формула II:  

  

или фармацевтска прифатлива сол или негов 

фармацевтски прифатлив солват, кадешто, 

Y е водород, хало, цијано, (C1-C3) алкил, (C1-

C3)хидроксиалкил, (C1-C5)алкенил, (C1-

C3)халоалкил, (C1-C3)хидрокси-халоалкил, (C3-

C6)циклоалкил, (C1-C3)алкокси или (C1-

C3)халоалкокси; 

R1 е водород, (C1-C6)алкил, (C1-

C6)хидроксиалкил или (C1-C6)халоалкил; 

X е  

  

W е  
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опционално супституиран со еден, два, три, 

четири или пет супституенти независно избрани 

од секоја појава од групата составена од хало, 

(C1-C6)алкил, (C1-C6) хидроксиалкил и (C1-

C6)халоалкил; R3 е (C1-C6)алкил, (C3-

C8)циклоалкил, (C3-C8)хетероциклоалкил, 

арил, хетероарил, -C(=O)R4, -C(=O)OR4, -

C(=O)N(R5)2 или -S(=O)2R4, опционално 

супституиран со еден, два, три, четири или пет 

супституенти независно избрани од секоја 

појава од групата составена од хало, цијано, 

(C1-C4)алкил, (C1-C4)халоалкил, (C1-

C4)цијаноалкил, хидроксил, (C1-

C4)хидроксиалкил, (C1-C4)алкокси, (C1-

C4)алкокси(C1-C4)алкил, (C1-C4)халоалкокси, -

NR2, (R2N)(C1-C4)алкил-, (C1-C4)алкилтио,  

(C1-C4)халоалкилтио, -C(=O)R, -C(=O)OR, -

OC(=O)R, -C(=O)NR2, -N(R)C(=O)R, -CH2C 

(=O)R, -CH2C(=O)OR, -CH2OC(=O)R, -

CH2C(=O)NR2, -CH2N(R)C(=O)R, -S(=O)2R, -S( 

=O)2NR2, -N(R)S(=O)2R, -A и -CH2A;  

R4 е водород, (C1-C6)алкил, (C3-

C8)циклоалкил, (C3-C8)хетероциклоалкил, (C3-

C8)циклоалкил(C1-C6)алкил, (C3-

C8)хетероциклоалкил(C1-C6)алкил, арил или 

хетероарил, опционално супституиран со еден, 

два, три, четири или пет супституенти 

независно избрани од секоја појава од групата 

составена од хало, цијано, (C1-C4)алкил, (C1-

C4)халоалкил, (C1-C4)цијаноалкил, хидроксил, 

(C1-C4)хидроксиалкил, (C1-C4)алкокси, (C1-

C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)халоалкокси, -

NR2, (R2N)(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилтио, (C1-

C6)халоалкилтио, -C(=O)R, -C(=O)OR, -

OC(=O)R, -C(=O)NR2, -N(R)C(=O)R, -CH2C(=O) 

R, -CH2C(=O)OR, -CH2OC(=O)R, -

CH2C(=O)NR2, -CH2N(R)C(=O)R, -S(=O)2R, -

S(=O)2 NR2, -N(R)S(=O)2R, -A и -CH2A; и  

R5 е независно избран од секоја појава од 

групата составена од  водород, (C1-C6)алкил, 

(C3-C8)циклоалкил, (C3-C8)хетероциклоалкил, 

(C3-C8)циклоалкил(C1-C6)алкил, (C3-

C8)хетероциклоалкил(C1-C6)алкил, арил и 

хетероарил, опционално супституиран со еден, 

два, три, четири или пет супституенти 

независно избрани за секоја појава од групата 

составена од  хало, цијано, (C1-C4)алкил, (C1-

C4)халоалкил, (C1-C4)цијаноалкил, хидроксил, 

(C1-C4)хидроксиалкил, (C1-C4)алкокси, (C1-

C4)алкокси(C1-C4)алкил, (C1-C4)халоалкокси, -

NR2, (R2N)(C1-C4)алкил-, (C1-C4)алкилтио, 

(C1-C4)халоалкилтио, -C(=O)R, -C(=O)OR, -

OC(=O)R, -C(=O)NR2, -N(R)C(=O)R, -CH2C(=O) 

R, -CH2C(=O)OR, -CH2OC(=O)R, -

CH2C(=O)NR2, -CH2N(R)C(=O)R, -S(=O)2R, -

S(=O)2 NR2, -N(R)S(=O)2R, -A и -CH2A; или 

кадешто азот е супституиран со две R5 групи 

коишто може да бидат земени заедно со 

азотниот атом кон којшто тие се сврзани за да 

формираат  4-, 5-, 6- или 7-член заситен C3-

8хетероциклоалкил којшто, кога е така 

формиран, може да биде опционално 

супституиран со еден, два или три супституенти 

независно избрани од групата составена од 

(C1-C4)алкил, хало, хидроксил, (C1-

C4)хидроксиалкил, (C1-C4)халоалкил и =O;  

R е независно избран за секоја појава од 

групата составена од водород, (C1-C4)алкил, 

(C1-C4)халоалкил, (C1-C4)цијаноалкил, (C1-

C4)хидроксиалкил, (C3-C8)циклоалкил или (C3-

C8)хетероциклоалкил; или кадешто азот е 

супституиран со две R групи коишто може да 

бидат земени заедно со азотниот атом кон 

којшто тие се сврзани за да формираат  4-, 5-, 

6- или 7-член заситен (C3-C8)хетероциклоалкил 

којшто, кога е така формиран, може да биде 

опционално супституиран со еден, два или три 

супституенти независно избрани од групата 

составена од (C1-C4)алкил, хало, хидроксил, 

(C1-C4)хидроксиалкил, (C1-C4)цијаноалкил, 

(C1-C4)халоалкил и =O; и A е независно избран 

за секоја појава од групата составена од (C3-
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C8)циклоалкил, (C3-C8)хетероциклоалкил, арил 

и хетероарил, опционално супституиран со 

еден, два, три, четири или пет супституенти 

независно избрани за секоја појава од групата 

составена од хало, цијано, (C1-C4)алкил, (C1-

C4)халоалкил, (C1-C4)цијаноалкил, хидроксил, 

(C1-C4)хидроксиалкил, (C1-C4)алкокси, (C1-

C4)алкокси(C1-C4)алкил, (C1-C4)халоалкокси, -

NR2, (R2N)(C1-C4)алкил-, (C1-C4)алкилтио, 

(C1-C4)халоалкилтио, -C(=O)R, -C(=O)OR, -

OC(=O)R, -C(=O)NR2, -N(R)C(=O)R, -CH2C(=O) 

R, -CH2C(=O)OR, -CH2OC(=O)R, -

CH2C(=O)NR2, -CH2N(R)C(=O)R, -S(=O)2R, -

S(=O)2 NR2 и -N(R)S(=O)2R.  

  

, има уште 10 патентни барања 

 

 

(51)  C 07D 401/12, C 07D 211/44, A 61K 

31/4465, A 61K 31/454, A 61P 25/28  

(11)  9239   (13) Т1 

(21)  2018/677   (22) 30/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  HUP1300139  06/03/2013  HU 

(96)  06/03/2014 EP14712780.7 

(97)  18/07/2018 EP2964613 

(73)  Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, HU 

(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)  BARTÁNÉ SZALAI, Gizella; WÁGNER, 

Gábor András; KISS, Béla; SCHMIDT, Éva; 

BALÁZS, Ottília and NAGY, Noémi 

(54)  АНТАГОНИСТИ НА H3 КОИ ШТО 

СОДРЖАТ ФЕНОКСИПИПЕРИДИН ЈАДРЕНА 

СТРУКТУРА 

(57)  1  Соединение со општата формула (I) 

 

 каде што R1 и R2 заедно со соседниот основен 

азотен атом формираат 4-10 члена, заситена 

хетеро-цик¬лична група со еден или два 

прстени, кои што незадолжително содржат еден 

или два кислороден атом и/или сулфурен атом 

и овие хетероциклични групи се 

незадолжително заменети со еден или два 

халоген атом, оксо група, C1-C6 алкил група и 

нивна комбинација; 

R3 претставува: 

-C(=O)R4, -C(=O)-OR4, -C(=O)-NR4R5 групи, 

каде што R4 и R5 независно еден од друг 

претставуваат водороден атом, C1-C6 права 

или разгранета алкил група, или C3-C7 

циклоалкил група незадолжително заменета со 

C1-C4 алкил група, и/или соли и/или 

стереоизомери и/или диастереомери и/или 

хидрати и/или солвати и/или нивни 

полиморфни модификации. 

  

, има уште 16 патентни барања 
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(51)  C 12N 5/02, C 12N 7/00, C 12N 5/071, A 61K 

39/145  

(11)  9257   (13) Т1 

(21)  2018/680   (22) 30/08/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)   

(96)  06/09/2011 EP11823761.9 

(97)  08/08/2018 EP2614140 

(73)  SK Bioscience Co., Ltd. 310, Pangyo-ro, 

Bundang-gu Seongnam-si Gyeonggi-do 13494, 

KR 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KIM, Hun; PARK, Yong Wook; LEE, Kun Se; 

LEE, Bong-yong; PARK, Mahnhoon; KIM, Yun-hee 

and LEE, Su-jeen 

(54)  КЛЕТОЧНИ ЛИНИИ ДОБИЕНИ ОД MDCK 

ПРИЛАГОДЕНИ НА КУЛТУРИ ОСЛОБОДЕНИ 

ОД СЕРУМ И КУЛТУРИ НА СУСПЕНЗИЈА И 

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ВИРУСНА ВАКЦИНА СО УПОТРЕБА НА 

КЛЕТКИТЕ 

(57)  1  Клеточна линија добиена од Мадин-

Дарби кучешки бубрег (MDCK) којашто е 

добиена од MDCK клетки депонирани под 

пристапен број ATCC CCL-34, не бара серум за 

клеточен раст и е подготвена со култура за 

суспензија без потреба да биде прикачена за 

носачи, кадешто клеточна линија добиена од 

Мадин-Дарби кучешкиот бубрег (MDCK) е 

MDCK Sky1023 депонирана со DSMZ под 

пристапен број DSM ACC3112.  

 

, има уште 9 патентни барања 
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(51)  C 07D 513/04, C 07D 498/04, A 61K 31/437, 

A 61P 35/00  

(11)  9225   (13) Т1 

(21)  2018/930   (22) 08/11/2018 

(45) 31/05/2019 

(30)  IN2014CHE158  13/01/2014  IN and 

IN2014CHE3000  20/06/2014  IN 

(96)  12/01/2015 EP15735499.4 

(97)  26/09/2018 EP3094329 

(73)  Aurigene Discovery Technologies Limited 

39-40 KIADB Industrial Area Electronic City 

Phase-II Hosur Road Bangalore, Karnataka 

560100, IN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GUMMADI, Venkateshwar, Rao and 

SAMAJDAR, Susanta 

(54)  БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

ДЕРИВАТИ КАКО IRAK4 ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I)  

 

 

 

или негова фармацевтска прифатлива сол или 

негов стереоизомер; кадешто, X1 и X3 

независно се CH или N; X2 е CR2 или N; 

обезбедува еден или не повеќе од еден од X1, 

X2 или X3 е N; 

A е O или S; 

Y е -CH2- или O; 

прстен Z е арил или хетероциклил; 

R1, на секоја појава, е независно хало или 

опционално супституиран хетероциклил; 

кадешто супституентот е алкил, алкокси, 

аминоалкил, хало, хидроксил, хидроксиалкил 

или -NRaRb; 

R2 е водород, опционално супституиран 



 

 

52 

 

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

циклоалкил, опционално супституиран арил, 

опционално супституиран хетероциклил или -

NRaRb; кадешто супституентот е алкил, амино, 

хало или хидроксил; 

R3, на секоја појава, е алкил или хидроксил; 

Ra и Rb се независно водород, алкил, ацил или 

хетероциклил; 

’m’ и ’n’ се независно 0, 1 или 2; 

’p’ е 0 или 1.  

  

, има уште 19 патентни барања 

 

 

(51)  G 01N 33/74, A 61K 38/12, A 61K 38/08, A 

61K 38/25, A 61P 3/10, A 61P 3/04  

(11)  9270   (13) Т1 

(21)  2019/13   (22) 04/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161576217P  15/12/2011  US 

(96)  14/12/2012 EP12829142.4 

(97)  17/10/2018 EP2790721 

(73)  Millendo Therapeutics SAS 15, Chemin du 

Saquin Espace Européen 69130 Ecully, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

(72)  ABRIBAT, Thierry and VAN DER LELY, Aart 

Jan 

(54)  ФРАГМЕНТИ НА НЕАЦИЛОВЕН ГРЕЛИН 

ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА  

PRADER-WILLI СИНДРОМ 

(57)  1  Фрагменти на неациловен грелин кои се 

состојат од пептиди како што е наведено во  

SEQ ID NO: 6 или како што е наведено во SEQ 

ID NO: 25, и некоја нивна фармацевтски 

прифатлива сол, за нивна употреба во 

лекувањето на  Prader-Willi синдром кај субјекти 

кои имаат зголемени нивоа на грелин.  

, има уште 5 патентни барања 
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(51)  C 07D 401/12, C 07D 417/12, C 07D 413/12, 

C 07D 213/64, C 07D 491/08, C 07D 405/12, C 

07D 409/12, A 61K 31/444, A 61K 31/4412, A 61P 

35/00  

(11)  9269   (13) Т1 

(21)  2019/15   (22) 08/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161474821P  13/04/2011  US and 

US201161499595P  21/06/2011  US 

(96)  13/04/2012 EP16172386.1 

(97)  17/10/2018 EP3150580 

(73)  Epizyme, Inc. Cambridge, MA 02139, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  CHESWORTH, Richard; KEILHACK, Heike; 

WARHOLIC, Natalie; KLAUS, Christine; SEKI, 

Masashi; SHIROTORI, Syuji; KAWANO, Satoshi; 

KNUTSON, Sarah Kathleen; KUNTZ, Kevin 

Wayne; DUNCAN, Kenneth William and WIGLE, 

Timothy James Nelson 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА БЕНЗЕНИ 

ЗАМЕНЕТИ СО АРИЛ ИЛИ ХЕТЕРОАРИЛ 

(57)  1  Соединението со Формула (I) или негова 

фармацевтски прифатлива сол за употреба при 

трети-рање или спречување на клеточно 

пролиферативно пореметување на 

хематолошкиот систем: 

 

  

 

 

каде што 

X1 е N или CR11; 

X2 е N или CR13; 

Z е NR7R8, OR7, S(O)nR7, или CR7R8R14, во 

кој што n е 0, 1, или 2; 

секој од R1, R5, R9, и R10, независно, е H или 

C1-C6 алкил незадолжително заменет со еден 

или повеќе супституенти селектирани од 

групата која што се состои од хало, хидроксил, 

COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 

алкоксил, амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-

C1-C6 алкилами¬но, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, и 5- или 

6-член хетеро¬арил; секој од R2, R3, и R4, 

независно, е -Q1-T1, во кој што Q1 е врска или 

C1-C3 алкил линкер незадол¬жително заменет 

со хало, цијано, хидроксил или C1-C6 алкокси, и 

T1 е H, хало, хидроксил, COOH, цијано, или 

RS1, во кој шро RS1 е C1-C3 алкил, C2-C6 

алкенил, C2-C6 алкинил, C1-C6 алкок¬сил, 

C(O)O-C1-C6 алкил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 

или 5- или 6-член хетероарил, и RS1 е 

незадол¬жи¬телно заменет со еден или повеќе 

супституенти селектирани од групата која што 

се состои од хало, хидроксил, оксо, COOH, 

C(O)O-C1-C6 алкил, цијано, C1-C6 алкоксил, 

амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 

до 12-член хетероцикло¬ал¬кил, и 5- или 6-

член хетероарил;  

R6 е C6-C10 арил или 5- или 6-член 

хетероарил, од кои секој е незадолжително 

заменет со еден или повеќе -Q2-T2, каде што 

Q2 е врска или C1-C3 алкил линкер 

незадолжително заменет со хало, цијано, 

хидроксил или C1-C6 алкокси, и T2 e H, хало, 
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цијано, -ORa,-NRaRb, -(NRaRbRc)+A-,-C(O)Ra, -

C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -

NRbC(O)ORa,-S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, или RS2, 

во кој што секој од Ra, Rb, и Rc, независно е H 

или RS3, A- е фармацевтски прифатлив анјон, 

секој од RS2 и RS3, независно, е C1-C6 алкил, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероцикло¬ал¬кил, или 5- или 6-член 

хетероарил, или Ra и Rb, заедно со N атомот за 

кој што тие закачени, фор¬мираат 4 до 12-член 

хетероциклоалкил прстен кој што има 0 или 1 

дополнителен хетеро¬атом, и секој од RS2, 

RS3, и 4 до 12-члениот хетероциклоалкил 

прстен формиран од Ra и Rb, е 

незадолжително заменет со еден или повеќе -

Q3-T3, каде што Q3 е врска или C1-C3 алкил 

лин¬кер секој незадолжително заменет со хало, 

цијано, хидроксил или C1-C6 алкокси, и T3 е 

се¬лек¬тиран од групата која што се состои од 

хало, цијано, C1-C6 алкил, C3-C8 циклоалкил, 

C6-C10 арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 

5- или 6-член хетероарил, ORd, COORd, -

S(O)2Rd, -NRdRe, и -C(O)NRdRe, при што секој 

од Rd и Re независно е H или C1-C6 алкил, или 

-Q3-T3 е оксо; или кои било два соседни -Q2-

T2, заедно со атомите за кои што тие се 

закачени формираат 5- или 6-член прстен кој 

што незадолжително содржи 1-4 хетероатоми 

селектирани од N, O и S и не¬¬за¬должително 

заменет со еден или повеќе супституенти 

селектирани од групата која што се состои од 

хало, хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, 

цијано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6 

алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетеро¬цик-лоалкил, и 5- или 6-член 

хетероарил; 

R7 е -Q4-T4, во кој што Q4 е врска, C1-C4 алкил 

линкер, или C2-C4 алкенил линкер, секој линкер 

незадолжително заменет со хало, цијано, 

хидроксил или C1-C6 алкокси, a T4 е H, хало, 

цијано, NRfRg, -ORf, -C(O)Rf, -C(O)ORf, -

C(O)NRfRg, -C(O)NRfORg, -NRfC(O)Rg, -

S(O)2Rf, или RS4, во кој што се¬кој од Rf и Rg, 

независно е H или RS5, секој од RS4 и RS5, 

независно е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 

до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-

член хетероарил, и секој од RS4 и RS5 е 

незадолжително заменет со еден или повеќе -

Q5-T5, каде што Q5 е врска, C(O), C(O)NRk, 

NRkC(O), S(O)2, или C1-C3 алкил линкер, при 

што Rk е H или C1-C6 алкил, а T5 е H, хало, C1-

C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 алкоксил, 

амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 

алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 

до 12-член  хетероцикло¬ал¬кил, 5- или 6-член 

хетероарил, или S(O)qRq во кој што q е 0, 1, 

или 2 и Rq е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-

C6 алкинил, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 

до 12-член хетероциклоалкил, или 5- или 6-

член хетероарил, и T5 е незадолжително 

заменет со еден или повеќе супституенти 

се¬лектирани од групата која што се состои од 

хало, C1-C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 

алкок¬сил, амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-

C1-C6 алкиламино, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, и 5- или 

6-член хетероарил освен кога T5 е H, хало, 

хидроксил, или цијано; или -Q5-T5 е оксо; 

секој од R8, R11, R12, и R13, независно, е H, 

хало, хидроксил, COOH, цијано, RS6, ORS6, 

или COORS6, во кој што RS6 е C1-C6 алкил, 

C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C8 

циклоалкил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 

амино, моно-C1-C6 алкиламино, или ди-C1-C6 

алкиламино, и RS6 е не¬задолжително заменет 

со еден или повеќе супституенти селектирани 

од групата која што се состои од хало, 

хидроксил, COOH, C(O)O-C1-C6 алкил, цијано, 

C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6 

алкиламино, и ди-C1-C6 алкиламино; или R7 и 

R8, заедно со N атомот за кој што тие се 

зака¬чени, формираат 4 до 11-член 

хетероциклоалкил прстен кој што има 0 до 2 

дополнителни хе¬тероатоми, или R7 и Rs, 
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заедно со C атомот за кој што тие се закачени, 

формираат C3-C8 циклоалкил или 4 до 11-член 

хетероциклоалкил прстен кој што има 1 до 3 

хетероатоми, и секој од 4 до 11-члениот  

хетероциклоалкил прстен или C3-C8 

циклоалкил формиран од R7 и R8 е 

не¬задолжително заменет со еден или повеќе -

Q6-T6, каде што Q6 е врска, C(O), C(O)NRm, 

NRmC(O), S(O)2, или C1-C3 алкил линкер, при 

што Rm е H или C1-C6 алкил, и T6 е H, хало, 

C1-C6 алкил, хидроксил, цијано, C1-C6 

алкоксил, амино, моно-C1-C6 алкиламино, ди-

C1-C6 алкилами¬но, C3-C8 циклоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, 5- или 6-

член хетероарил, или S(O)pRp во кој што p е 0, 

1, или 2 и Rp е C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, C3-C8 цик¬лоалкил, C6-C10 

арил, 4 до 12-член хетероциклоалкил, или 5- 

или 6-член хетероарил, и T6 е 

не¬задолжително заменет со еден или повеќе 

супституенти селектирани од групата која што 

се состои од хало, C1-C6 алкил, хидроксил, 

цијано, C1-C6 алкоксил, амино, моно-C1-C6 

алкил¬ами¬но, ди-C1-C6 алкиламино, C3-C8 

циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, и 5- или 6-член хетероарил 

освен кога T6 е H, хало, хидроксил, или цијано; 

или -Q6-T6 е оксо; и  

R14 е отсутен, H, или C1-C6 алкил 

незадолжително заменет со еден или повеќе 

супституенти селектирани од групата која што 

се состои од хало, хидроксил, COOH, C(O)O-

C1-C6 алкил, ци¬јано, C1-C6 алкоксил, амино, 

моно-C1-C6 алкиламино, ди-C1-C6 алкиламино, 

C3-C8 циклоалкил, C6-C10 арил, 4 до 12-член 

хетероциклоалкил, и 5- или 6-член хетероарил. 

  

, има уште 14 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 17/00, C 07K 14/575, A 61K 38/26, A 

61K 45/06, A 61P 3/04  

(11)  9259   (13) Т1 

(21)  2019/17   (22) 08/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  KR 20110058852  17/06/2011  KR 

(96)  15/06/2012 EP12801247.3 

(97)  14/11/2018 EP2721062 

(73)  Hanmi Science Co., Ltd. Hwaseong-si, 

Gyeonggi-do 445-813, KR 

(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)  JUNG, Sung Youb; KWON, Se Chang; KIM, 

Dae Jin; PARK, Sung Hee; WOO, Young Eun and 

CHOI, In Young 
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(54)  КОНЈУГАТ КОЈ ШТО СОДРЖИ 

ОКСИНТОМОДУЛИН И ФРАГМЕНТ ОД 

ИМУНОГЛОБУЛИН И НЕГОВА УПОТРЕБА 

(57)  1  Конјугат кој што содржи дериват на 

оксинтомодулин кој што ја содржи 

аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 24, 25, 

или 26, имуноглобулински Fc регион, и не-

пептидил полимер, каде што не-пеп¬тидил 

полимерот ковалентно ги поврзува дериватот 

на оксинтомодулин и имуноглобулинскиот Fc 

регион.  

, има уште 24 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/7048, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A 

61K 47/12, A 61K 9/20, A 61K 47/26, A 61K 

47/32, A 61K 47/36, A 61K 47/38, A 61K 47/14  

(11)  9246   (13) Т1 

(21)  2019/18   (22) 08/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  JP20130273060  27/12/2013  JP 

(96)  26/12/2014 EP14874030.1 

(97)  19/12/2018 EP3087989 

(73)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 5-1, 

Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543, JP 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WADA, Kenta; HIRAYAMA, Tomoaki; SAKAI, 

Kenichi and YOSHIMURA, Shiho 

(54)  ЦВРСТИ ПРЕПАРАТИ ШТО СОДРЖАТ 

ТОФОГЛИФЛОЗИН И МЕТОДА ЗА 

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Метода за произведување 

фармацевтски состав кој е таблета што содржи 

тофоглифлозин како активна состојка, 

назначено со тоа, што методата содржи: 

мешање на адитив и тофоглифлозин за да се 

подготви прашкаста мешавина, и 

добивање таблетна форма од прашкастата 

мешавина со директна компресија, 

каде што адитивот содржи барем еден полнач. 

  

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 01N 43/00, C 07D 285/36, C 07D 

417/04, C 07D 417/14, A 61K 9/00, A 61K 

39/39, A 61K 31/554, A 61K 31/553, A 61K 

45/06, A 61P 25/18 

(11)  9245   (13) Т1 

(21)  2019/19   (22) 

08/01/2019 

(45) 

31/05/2019 

(30)  US20100312977P  11/03/2010  US 

(96)  09/03/2011 EP11753975.9 

(97)  12/12/2018 EP2544536 

(73)  Kempharm, Inc. 2500 Crosspark 

Road, Suite E126 Coralville IA 52241, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(72)  MICKLE, Travis; GUENTHER, Sven and 

BERA, Sanjib 

(54)  КОЊУГАТИ НА МАСНИ КИСЕЛИНИ 

НА КВЕТИАПИН, ПОСТАПКА ЗА 

ПРАВЕЊЕ И УПОТРЕБУВАЊЕ НА 

ИСТИОТ 

(57)  1  Состав којшто содржи коњугат на 

2-(2-(4-(дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11-

ил)пиперазин-1-ил)етокси)етанол 

(кветиапин) и каприлна киселина, негова 

сол или нивна комбинација.   

, има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/275, A 61K 31/277, A 61K 

31/4164, A 61K 31/4174, A 61P 3/00, A 61P 9/00

  

(11)  9244   (13) Т1 

(21)  2019/20   (22) 08/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  US20080020624P  11/01/2008  US and 

US20080109114P  28/10/2008  US 

(96)  12/01/2009 EP09701279.3 

(97)  28/11/2018 EP2252283 

(73)  Reata Pharmaceuticals, Inc. and Trustees 

of Dartmouth College 2801 Gateway Drive, 

Suite 150 Irving, TX 75063, US and 11 Rope 

Ferry Road Hanover, NH 03766, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  SPORN, Michael; LIBY, Karen; GRIBBLE, 

Gordon, W.; HONDA, Tadashi; KRAL, Robert, M. 

and MEYER, Colin, J. 

(54)  СИНТЕТИЧКИ ТРИТЕРПЕНОИДИ И 

ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО 

НА БОЛЕСТ 

(57)  1  Соединение со формулата 

  

за употреба во постапка за подобрување на 

ренална (бубрежна) функција кај субјект. 

  

, има уште 35 патентни барања 

 

 

(51)  A 61K 31/195, A 61K 31/198, A 61K 31/20, A 

61K 31/37, A 61K 31/4166, A 61K 31/436, A 61K 

31/55, A 61K 38/00, A 61K 38/31, A 61K 45/06, A 

61P 35/00  

(11)  9226   (13) Т1 

(21)  2019/21   (22) 08/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201213371076  10/02/2012  US; 

US201261587420P  17/01/2012  US and 

US201261702994P  19/09/2012  US 

(96)  16/01/2013 EP13738179.4 

(97)  17/10/2018 EP2804599 
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(73)  Tyme, Inc. 2711 Centerville Road, Suite 

400 Wilmington, DE 19808, US 

(74)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК  

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(72)  HOFFMAN, Steven 

(54)  КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА КАРЦИНОМ 

(57)  1  Комбинирана терапија која опфаќа: 

инхибитор на тирозинхидроксилаза кој е α-

метил-DL-тирозин; 

промотерско соединение за меланин кое е 

меланотан II; 

промотерско соединение за  p450 3А4 кое е  

5,5-дифенилхидантоин; и 

инхибитор на леуцинамино пептидаза кој е 

рапамицин . 

  

, има уште 12 патентни барања 

 

 

(51)  C 07K 14/775  

(11)  9228   (13) Т1 

(21)  2019/22   (22) 09/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201161440371P  07/02/2011  US; 

US201161452630P  14/03/2011  US and 

US201161487263P  17/05/2011  US 

(96)  06/02/2012 EP14150349.0 

(97)  17/10/2018 EP2767546 

(73)  Cerenis Therapeutics Holding SA 

33-43 avenue Georges Pompidou Bâtiment D 

31130 Balma, FR 

(74)  КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ  

Пиринска 66, 7500, Прилеп 

(72)  Dasseux, Jean-Louis; Oniciu, Daniela 

Carmen and Ackermann, Rose 

(54)  ЛИПОПРОТЕИНСКИ КОМПЛЕКСИ И 

НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА 

(57)  1  Метод за подготовка на липопротеински 

комплекс, кој се состои од: 

 а) ладење на почетната суспензија која 

се состои од липидна компонента и протеинска 

компонента од температура на првиот 

температурен опсег до температура во вториот 

температурен опсег, назначено со тоа што: 

 (i) липидната компонента во основа се 

состои од липидни честички формирани со 

хомогенизација; 

 (ii) протеинската компонента во основа 

се состои од липидно врзани пептиди и/или 

липидно врзани протеини и, по потреба, липид 

во количина која е за 10% или помалку од 

вкупната количина на липиди во почетната 

суспензија; 

 (iii) почетната суспенија е продукт на 

процес кој се состои од комбинација на 

липидната компонента и протеинската 

компонента; 

 (iv) моларниот однос липид:протеин во 

почетната суспензија е од 2:1 до околу 200:1; и 

 (v) првиот температурен опсег опфаќа 

температури не пониски од 10 степени под и не 

повеќе од 15 степени над температурата на 

транзиција од протеинската компонента и втор 

температурен опсег кој вклучува температури 

не пониски од 10 степени под и не повеќе од 5 

степени над температурата на транзиција од 

липидната компонента; 

 б) загревање на оладената суспензија 

од (а) температурата во вториот температурен 

опсег до температура во првиот темпаратурен 

опсег; 

 в) ладење на загреаната суспензија од 

(б) до температура во првиот температурен 

опсег до температурата во вториот 

температурен опсег; и 

 г) повторување на чекорите (б) и в) 

додека 80% од протеинската компонента е 

инкорпорирана во липопротеинските комплекси 

и со тоа ги формира липопротеинските 

комплекси. 

  

, има уште 15 патентни барања 
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(51)  C 12Q 1/68  

(11)  9229   (13) Т1 

(21)  2019/24   (22) 09/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)   

(96)  23/06/2016 EP16734594.1 

(97)  07/11/2018 EP3283647 

(73)  Trisomytest, s.r.o. Ilkovicova 8 841 04 

Bratislava - Karlova Ves, SK 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  DURIS, Frantisek; BUDIS, Jaroslav; 

SZEMES, Tomás and MINÁRIK, Gabriel 

(54)  ПОСТАПКА ЗА НЕ-ИНВАНЗИВНO 

ПРЕНАТАЛНО ОТКРИВАЊЕ НА ФЕТАЛНА 

ХРОМОЗОМСКА АНЕУПЛОДИЈА ОД 

МАЈЧИНА КРВ 

(57)  1  Постапка за определувањето на 

фетална анеуплодија на хромозом од интерес 

од примерок на мајчина крв којашто содржи 

смеса од клеточно-слободни DNA молекули од 

фетално и мајчино потекло, споменатата 

постапка содржи:  

a) изолирање на клеточно-слободна DNA од 

мајчина крв; 

b) изведување на случајно секвенционирање на 

барем дел од множеството на клеточно-

слободни DNA молекули содржани во крвта, 

делот содржи DNA којашто одговара на барем 

еден хромозом од интерес и множество на 

веројатно еуплоидни хромозоми, со што се 

добива множество на прочитаните секвенци; 

c) одбележување на читањата за секвенците за 

референтниот човечки геном, при што се 

добива множество на одбележани ознаки;  

d) разделување на споменатиот референтен 

човечки геном во 1Mbp субсеквенца и не-

преклопувачки контејнери; 

e) определување на дистрибуцијата на 

ознаките за споменатите контејнери и целосни 

хромозоми во согласност со нивната означена 

локација; 

f) определување на вредност на фракционен 

контејнер FB како однос на броеви од 

одбележани ознаки за внатрешните 

референтни контејнери IRB; 
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g) определување на мултиноминална средина 

на примерок (n) и мултиноминална стандардна 

девијација σ(n); кадешто (n) и σ(n) се 

пресметани за случајни променливи 

дефинирани како однос помеѓу броеви на 

одбележаните ознаки за хромозомот од 

интерес на примерокот и вкупна вредност на 

одбележаните ознаки за внатрешните 

референтни контејнери IRB, кадешто при што 

распределбата на веројатност на 

одбележување на ознаките на хромозомот од 

интерес и на внатрешните референтни 

контејнери IRB е мултиноминална, а 

параметрите на наведената мултиноминална 

дистрибуција се одредуваат од сетот за 

тренирање на еуплоидни крвни примероци; 

h) определување на z-резултатна вредност како 

разлика помеѓу вредноста на фракциониот 

поделена со мултиноминална стандардна 

девијација σ(n); и 

i) споредување на z-резултатна вредност со 

барем една пресечена вредност за да се 

определи дали анеуплодијата постои за 

хромозомот од интерес;  

кадешто, како предуслов на чекорите f)-i), сетот 

за тренирање на еуплоидни крвни примероци е 

подложен на всушност истите постапки 

составени од чекорите a)-e) погоре и потоа 

следните чекори се изведени:  

f’) избирање на внатрешни референтни 

автозоми IRA од внатрешните референтни 

автозоми на кандидат врз основа на неговиот 

коефициент на варијација CV, додека 

потенцијалните анеуплодни хромозоми се 

исклучени; 

g’) избирање на внатрешни референтни 

контејнери IRB со генетски алгоритам за два 

сета на кандидати, првиот сет на кандидат на 

случајно одбрани контејнери, додека 

контејнерите коишто одговараат на 

потенцијалните анеуплоидни хромозоми се 

исклучени и вториот сет на кандидати е сет од 

контејнери коишто одговараат на најдобрите 

внатрешни референтни IRA определени во 

претходниот чекор f’.  

  

, има уште 11 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/519, A 61P 37/00, A 61P 17/04  

(11)  9230   (13) Т1 

(21)  2019/25   (22) 09/01/2019 

(45) 31/05/2019 

(30)  US201261674289P  20/07/2012  US and 

US201361815803P  25/04/2013  US 

(96)  18/07/2013 EP13742573.2 

(97)  05/12/2018 EP2874630 

(73)  Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way 

Parsippany, NJ 07054, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)  GONZALES, Andrea J.; COSGROVE, Sallie 

B.; MALPAS, Phyllis B.; STEGEMANN, Michael 

Rolf and COLLARD, Wendy Turner 

(54)  РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ ЗА ЈАНУС 

КИНАЗНИ (JAK) ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  N-метил-1-{транс-4-[метил(7H-

пироло[2,3-d]пиримидин-4-)амино] 

циклохексил}метансулфонамид, или негова 

фармацевтска прифатлива сол, за употреба во 

лекување на алергиски дерматитис, атопичен 

дерматитис или еден или повеќе негови 

симптоми избрани од пруритис, чешање и 

лезии на кожата кај куче при негова потреба, 

кадешто првата доза на 0.4 до 0.6 mg/kg од 

телесна тежина е администрирана кај кучето 

два пати дневно за период од 1 до 14 денови 

проследено по доза од еднаш дневно од 4 до 

0.6 mg/kg од телесната тежина.   

, има уште 2 патентни барања 

 

 

 

  



 

 

 

63 

 

Патенти Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

ПРЕГЛЕДИ 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ПАТЕНТИТЕ 

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

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен  

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

(51) (51) основен (11) (13) 

8C12N7/00 8C12N5/071 9257 T1 

8A61K31/4965 8C07D241/20 9260 T1 

8A61K31/519 8C07D471/04 9262 T1 

8A61P31/14 8A61K31/381 9263 T1 

8C07K16/24 8C07K16/24 9265 T1 

8G01N33/74 8A61K38/08 9270 T1 

8A61P3/04 8C07K14/575 9259 T1 

8E04C2/38 8E04C2/38 9274 T1 

8C07D217/06 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D405/12 8C07D403/12 9240 T1 

8A61P9/00 8A61K31/275 9244 T1 

8C07D285/36 8A01N43/00 9245 T1 

8C07D417/14 8A01N43/00 9245 T1 

8A61K47/02 8A61K31/7048 9246 T1 

8A61K47/26 8A61K31/7048 9246 T1 

8C07D403/06 8C07D405/14 9247 T1 

8A61K31/48 8C07K16/28 9272 T1 

8C07D471/04 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D487/04 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D401/12 8C07D211/44 9239 T1 

8A61P25/28 8C07D401/12 9224 T1 

8A61P17/04 8A61K31/519 9230 T1 

8A61K31/00 8A61K45/06 9234 T1 

8A61K31/568 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K47/12 8A61K47/10 9254 T1 

8A01D78/14 8A01D78/14 9256 T1 

8A61P11/08 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P43/00 8C07D241/20 9260 T1 

8C07D241/20 8C07D241/20 9260 T1 

8B01J19/24 8C10L5/44 9261 T1 

8A61P37/00 8C07D471/04 9262 T1 

8A61K31/4196 8A61K31/381 9263 T1 

8C07D239/49 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D401/12 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D413/12 8C07D213/64 9269 T1 

8C07D417/12 8C07D213/64 9269 T1 

8A61K47/02 8A61K9/10 9255 T1 

8A61K9/10 8A61K9/10 9255 T1 

8A61P3/10 8C07D401/14 9273 T1 

8C07D213/74 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D403/12 8C07D403/12 9240 T1 

8H04N19/50 8H04N19/176 9241 T1 

8A61K31/277 8A61K31/275 9244 T1 

8A61K9/00 8A01N43/00 9245 T1 

8A61K47/10 8A61K31/7048 9246 T1 

8A61K47/12 8A61K31/7048 9246 T1 

8A61K47/14 8A61K31/7048 9246 T1 

8C07D401/12 8C07D405/14 9247 T1 

8C07D409/04 8C07D405/14 9247 T1 

8A61K9/20 8A61K9/20 9248 T1 

8A61P35/00 8C07K16/28 9272 T1 

8A61K31/519 8C07D401/14 9237 T1 

8A61P37/08 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D401/04 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D401/12 8C07D401/12 9224 T1 

8B01D53/94 8B01J37/025 9227 T1 

8B01J35/02 8B01J37/025 9227 T1 

8A61P37/00 8A61K31/519 9230 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9232 T1 

8A61P35/00 8A61K45/06 9234 T1 

8A61K39/00 8A61K39/395 9235 T1 

8A61K31/565 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K31/57 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K9/06 8A61K47/10 9254 T1 

8A61P31/12 8C07D471/04 9262 T1 

8A61K31/506 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D401/14 8C07D213/74 9264 T1 
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8A61K39/395 8C07K16/24 9265 T1 

8A61P35/00 8C07D487/06 9268 T1 

8A61K31/444 8C07D213/64 9269 T1 

8A61P35/00 8C07D213/64 9269 T1 

8C07D405/12 8C07D213/64 9269 T1 

8C07D491/08 8C07D213/64 9269 T1 

8A61K38/25 8A61K38/08 9270 T1 

8A61K31/165 8A61K9/10 9255 T1 

8A61K47/36 8A61K9/10 9255 T1 

8A61K9/48 8A61K31/19 9267 T1 

8C07D401/12 8C07D401/14 9273 T1 

8C07D277/64 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D333/66 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D401/12 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D409/12 8C07D403/12 9240 T1 

8H04N19/122 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/33 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/96 8H04N19/176 9241 T1 

8A61K31/4164 8A61K31/275 9244 T1 

8C12N9/10 8C07K16/28 9271 T1 

8C07D407/14 8C07D401/14 9237 T1 

8A61P9/10 8C07D491/052 9253 T1 

8C07D491/052 8C07D491/052 9253 T1 

8A61P35/00 8C07D498/04 9225 T1 

8A61K31/37 8A61K31/195 9226 T1 

8A61K45/06 8A61K31/195 9226 T1 

8A61K9/08 8A61K47/10 9254 T1 

8C12N5/02 8C12N5/071 9257 T1 

8A61P37/00 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P37/02 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P43/00 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D401/12 8C07D213/64 9269 T1 

8A61K38/08 8A61K38/08 9270 T1 

8A61K38/12 8A61K38/08 9270 T1 

8A61P3/04 8A61K38/08 9270 T1 

8A61K47/32 8A61K9/10 9255 T1 

8C07C233/07 8C07D261/02 9275 T1 

8C07D261/02 8C07D261/02 9275 T1 

8C07D215/42 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D241/04 8C07D403/12 9240 T1 

8H04N19/137 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/176 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/503 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/51 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/61 8H04N19/176 9241 T1 

8A61K31/275 8A61K31/275 9244 T1 

8A61K31/4174 8A61K31/275 9244 T1 

8A61K31/553 8A01N43/00 9245 T1 

8A61K31/554 8A01N43/00 9245 T1 

8A61P25/18 8A01N43/00 9245 T1 

8C07D417/04 8A01N43/00 9245 T1 

8A61K47/36 8A61K31/7048 9246 T1 

8A61K9/20 8A61K31/7048 9246 T1 

8C07D413/14 8C07D405/14 9247 T1 

8C12N15/11 8C07K16/28 9271 T1 

8A61K39/395 8C07K16/28 9272 T1 

8A61K31/4465 8C07D211/44 9239 T1 

8A61K31/435 8C07D401/14 9252 T1 

8A61K31/445 8C07D401/14 9252 T1 

8A61P35/00 8A61K31/195 9226 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 9229 T1 

8A61P35/02 8A61K45/06 9234 T1 

8C07K16/24 8A61K39/395 9235 T1 

8C12N5/071 8C12N5/071 9257 T1 

8A61K31/569 8A61K31/56 9258 T1 

8A61P11/06 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P17/02 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P25/00 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P9/10 8C07D241/20 9260 T1 

8A61K31/5377 8C07D213/74 9264 T1 

8A61P35/02 8C07D213/74 9264 T1 

8A61K31/55 8C07D487/06 9268 T1 

8A61K31/4412 8C07D213/64 9269 T1 

8C07K14/575 8C07K14/575 9259 T1 

8A61K31/19 8A61K31/19 9267 T1 

8A61K31/202 8A61K31/19 9267 T1 

8A61K31/366 8A61K31/19 9267 T1 

8C07D413/12 8C07D403/12 9240 T1 

8H04N19/103 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/119 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/46 8H04N19/176 9241 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9243 T1 
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8A61K39/39 8A01N43/00 9245 T1 

8A61K31/7048 8A61K31/7048 9246 T1 

8C07D401/04 8C07D405/14 9247 T1 

8C07D405/14 8C07D405/14 9247 T1 

8A61K31/415 8A61K31/415 9250 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9271 T1 

8A61K31/454 8C07D401/14 9237 T1 

8A61K31/497 8C07D401/14 9237 T1 

8A61P29/02 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D413/14 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9252 T1 

8C07D513/04 8C07D498/04 9225 T1 

8A61K31/436 8A61K31/195 9226 T1 

8A61K38/31 8A61K31/195 9226 T1 

8B01J29/76 8B01J37/025 9227 T1 

8B01J29/85 8B01J37/025 9227 T1 

8F42C19/14 8F42C19/14 9233 T1 

8A61P17/00 8A61K39/395 9235 T1 

8A61K31/4174 8A61K31/4174 9251 T1 

8A61K39/145 8C12N5/071 9257 T1 

8A61K9/00 8A61K31/56 9258 T1 

8A61K9/06 8A61K31/56 9258 T1 

8A61P13/12 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P3/06 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P7/00 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P29/00 8C07D471/04 9262 T1 

8A61K31/4184 8A61K31/381 9263 T1 

8A61K31/551 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D213/74 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D405/12 8C07D213/74 9264 T1 

8A61P27/02 8A61K9/10 9255 T1 

8A61K38/26 8C07K14/575 9259 T1 

8C07K17/00 8C07K14/575 9259 T1 

8C07D239/22 8C07D261/02 9275 T1 

8C07D215/38 8C07D403/12 9240 T1 

8H04N19/70 8H04N19/176 9241 T1 

8C07D489/12 8C07D489/08 9242 T1 

8A61P3/00 8A61K31/275 9244 T1 

8A01N43/00 8A01N43/00 9245 T1 

8A61P35/00 8C07D405/14 9247 T1 

8C12P21/02 8C12P21/02 9249 T1 

8A61K31/4745 8C07K16/28 9272 T1 

8C07D413/04 8C07D401/14 9237 T1 

8C07D417/14 8C07D401/14 9237 T1 

8A61K31/454 8C07D211/44 9239 T1 

8A61P25/28 8C07D211/44 9239 T1 

8C07D211/44 8C07D211/44 9239 T1 

8A61P37/00 8C07D401/14 9252 T1 

8A61K31/437 8C07D498/04 9225 T1 

8C07D498/04 8C07D498/04 9225 T1 

8A61K31/195 8A61K31/195 9226 T1 

8A61K31/198 8A61K31/195 9226 T1 

8A61K31/20 8A61K31/195 9226 T1 

8B01J23/44 8B01J37/025 9227 T1 

8A61K31/519 8A61K31/519 9230 T1 

8A61P25/20 8A61K31/4174 9251 T1 

8A61K31/56 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K31/573 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K47/10 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K47/14 8A61K47/10 9254 T1 

8A61P7/02 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P9/08 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P9/12 8C07D241/20 9260 T1 

8A61P35/00 8C07D471/04 9262 T1 

8C07D471/04 8C07D471/04 9262 T1 

8A61K31/513 8A61K31/381 9263 T1 

8A61K31/505 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D239/48 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D409/12 8C07D213/74 9264 T1 

8C12Q1/68 8C12Q1/68 9266 T1 

8C07D409/12 8C07D213/64 9269 T1 

8A61P3/10 8A61K38/08 9270 T1 

8A61K45/06 8A61K31/19 9267 T1 

8A61K31/4427 8C07D401/14 9273 T1 

8C07D401/14 8C07D401/14 9273 T1 

8H04N19/157 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/543 8H04N19/176 9241 T1 

8C07C67/00 8C07D471/04 9243 T1 

8A61K47/32 8A61K31/7048 9246 T1 

8A61K31/4418 8C07D405/14 9247 T1 

8C07D231/12 8A61K31/415 9250 T1 
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8A61K39/00 8C07K16/28 9271 T1 

8A61K31/4188 8C07D491/052 9253 T1 

8A61P13/12 8C07D491/052 9253 T1 

8A61K31/4545 8C07D401/12 9224 T1 

8A61K31/4166 8A61K31/195 9226 T1 

8A61K31/55 8A61K31/195 9226 T1 

8B01J37/025 8B01J37/025 9227 T1 

8A61K31/52 8A61K45/06 9234 T1 

8G01N33/574 8A61K45/06 9234 T1 

8E02F9/28 8E02F9/28 9236 T1 

8A61P25/04 8A61K31/4174 9251 T1 

8A61K31/566 8A61K47/10 9254 T1 

8A61K31/56 8A61K31/56 9258 T1 

8A61K45/06 8A61K31/56 9258 T1 

8A61K9/20 8A61K31/56 9258 T1 

8B01J3/04 8C10L5/44 9261 T1 

8C10L5/44 8C10L5/44 9261 T1 

8A61K31/381 8A61K31/381 9263 T1 

8A61K31/55 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D403/12 8C07D213/74 9264 T1 

8C07D487/06 8C07D487/06 9268 T1 

8C07D213/64 8C07D213/64 9269 T1 

8A61K9/14 8A61K9/10 9255 T1 

8A61K45/06 8C07K14/575 9259 T1 

8A61P9/00 8A61K31/19 9267 T1 

8C07D213/60 8C07D261/02 9275 T1 

8C07C205/06 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D263/58 8C07D403/12 9240 T1 

8C07D417/12 8C07D403/12 9240 T1 

8H04N19/139 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/30 8H04N19/176 9241 T1 

8H04N19/537 8H04N19/176 9241 T1 

8C07D489/08 8C07D489/08 9242 T1 

8A61K45/06 8A01N43/00 9245 T1 

8A61K47/38 8A61K31/7048 9246 T1 

8C07D213/73 8C07D405/14 9247 T1 

8C07D241/20 8C07D405/14 9247 T1 

8C07D401/06 8C07D405/14 9247 T1 

8C07D405/04 8C07D405/14 9247 T1 

8A61P25/28 8A61K31/415 9250 T1 

8C07D237/08 8A61K31/415 9250 T1 

8C12N15/63 8C07K16/28 9271 T1 

8C07K16/28 8C07K16/28 9272 T1 

8A61K31/506 8C07D401/14 9237 T1 

8A61K31/5355 8C07D401/14 9237 T1 

8A61K38/00 8A61K31/195 9226 T1 

8C07K14/775 8C07K14/775 9228 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 9234 T1 

8A61K39/395 8A61K39/395 9235 T1 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 

(73) носител на правото на патент  

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

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

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

AbbVie Biotechnology Ltd A 61P 17/00 9235 T1 

AbbVie Biotechnology Ltd A 61K 39/395 9235 T1 

AbbVie Biotechnology Ltd A 61K 39/00 9235 T1 

AbbVie Biotechnology Ltd C 07K 16/24 9235 T1 

Abbvie Inc. C 07C 67/00 9243 T1 

Abbvie Inc. C 07D 471/04 9243 T1 

Adare Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/20 9258 T1 

Adare Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/569 9258 T1 

Adare Pharmaceuticals, Inc. A 61K 45/06 9258 T1 
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Adare Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/00 9258 T1 

Adare Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/56 9258 T1 

Adare Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/06 9258 T1 

Amicus Therapeutics, Inc. C 12P 21/02 9249 T1 

Antacor Ltd. B 01J 3/04 9261 T1 

Antacor Ltd. B 01J 19/24 9261 T1 

Antacor Ltd. C 10L 5/44 9261 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 513/04 9225 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited C 07D 498/04 9225 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited A 61P 35/00 9225 T1 

Aurigene Discovery Technologies Limited A 61K 31/437 9225 T1 

BeiGene, Ltd. A 61P 35/00 9268 T1 

BeiGene, Ltd. A 61K 31/55 9268 T1 

BeiGene, Ltd. C 07D 487/06 9268 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/57 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/573 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 47/10 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 47/12 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 47/14 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 9/06 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 9/08 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/568 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/566 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/56 9254 T1 

Besins Healthcare Luxembourg SARL A 61K 31/565 9254 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 13/12 9253 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61K 31/4188 9253 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH A 61P 9/10 9253 T1 

Boehringer Ingelheim International GmbH C 07D 491/052 9253 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/12 9273 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/14 9273 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61K 31/4427 9273 T1 

Bristol-Myers Squibb Company A 61P 3/10 9273 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 261/02 9275 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 239/22 9275 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07C 233/07 9275 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 213/60 9275 T1 

Budejovsky, Roman E 04C 2/38 9274 T1 

Cerenis Therapeutics Holding SA C 07K 14/775 9228 T1 

Chrysalis Pharma AG A 61K 31/202 9267 T1 

Chrysalis Pharma AG A 61K 31/19 9267 T1 
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Chrysalis Pharma AG A 61P 9/00 9267 T1 

Chrysalis Pharma AG A 61K 9/48 9267 T1 

Chrysalis Pharma AG A 61K 45/06 9267 T1 

Chrysalis Pharma AG A 61K 31/366 9267 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/38 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 9/20 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/36 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/32 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/26 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/14 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/12 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/02 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 31/7048 9246 T1 

Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha A 61K 47/10 9246 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/4745 9272 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 31/48 9272 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited C 07K 16/28 9272 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61P 35/00 9272 T1 

Daiichi Sankyo Company, Limited A 61K 39/395 9272 T1 

Epigenomics AG C 12Q 1/68 9266 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/444 9269 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 35/00 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 213/64 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 491/08 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/12 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 409/12 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 413/12 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 417/12 9269 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/4412 9269 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 401/12 9269 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/505 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 409/12 9264 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/5377 9264 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/55 9264 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/551 9264 T1 

FUJIFILM Corporation A 61P 35/02 9264 T1 

FUJIFILM Corporation A 61P 43/00 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 213/74 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 239/48 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 239/49 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 401/12 9264 T1 
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FUJIFILM Corporation C 07D 401/14 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 403/12 9264 T1 

FUJIFILM Corporation C 07D 405/12 9264 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/506 9264 T1 

Gilead Pharmasset LLC A 61K 31/381 9263 T1 

Gilead Pharmasset LLC A 61P 31/14 9263 T1 

Gilead Pharmasset LLC A 61K 31/513 9263 T1 

Gilead Pharmasset LLC A 61K 31/4196 9263 T1 

Gilead Pharmasset LLC A 61K 31/4184 9263 T1 

Gilead Sciences, Inc. C 07D 471/04 9262 T1 

Gilead Sciences, Inc. A 61P 37/00 9262 T1 

Gilead Sciences, Inc. A 61P 29/00 9262 T1 

Gilead Sciences, Inc. A 61P 31/12 9262 T1 

Gilead Sciences, Inc. A 61K 31/519 9262 T1 

Gilead Sciences, Inc. A 61P 35/00 9262 T1 

Glaxo Group Limited A 61P 25/28 9224 T1 

Glaxo Group Limited A 61K 31/4545 9224 T1 

Glaxo Group Limited C 07D 401/12 9224 T1 

Hanmi Science Co., Ltd. A 61K 45/06 9259 T1 

Hanmi Science Co., Ltd. C 07K 17/00 9259 T1 

Hanmi Science Co., Ltd. C 07K 14/575 9259 T1 

Hanmi Science Co., Ltd. A 61P 3/04 9259 T1 

Hanmi Science Co., Ltd. A 61K 38/26 9259 T1 

Hensley Industries, Inc. E 02F 9/28 9236 T1 

Hospira, Inc. A 61P 25/20 9251 T1 

Hospira, Inc. A 61P 25/04 9251 T1 

Hospira, Inc. A 61K 31/4174 9251 T1 

Infinity Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/00 9234 T1 

Infinity Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/52 9234 T1 

Infinity Pharmaceuticals, Inc. G 01N 33/574 9234 T1 

Infinity Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 9234 T1 

Infinity Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/02 9234 T1 

Infinity Pharmaceuticals, Inc. A 61K 45/06 9234 T1 

Janssen Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 9232 T1 

Johnson Matthey PLC C 07D 489/08 9242 T1 

Johnson Matthey PLC C 07D 489/12 9242 T1 

Kempharm, Inc. A 01N 43/00 9245 T1 

Kempharm, Inc. A 61K 31/553 9245 T1 

Kempharm, Inc. A 61K 31/554 9245 T1 

Kempharm, Inc. A 61K 39/39 9245 T1 

Kempharm, Inc. C 07D 417/14 9245 T1 
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Kempharm, Inc. A 61K 9/00 9245 T1 

Kempharm, Inc. A 61P 25/18 9245 T1 

Kempharm, Inc. C 07D 285/36 9245 T1 

Kempharm, Inc. C 07D 417/04 9245 T1 

Kempharm, Inc. A 61K 45/06 9245 T1 

Merial, Inc. C 07D 217/06 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 413/12 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 409/12 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 405/12 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 403/12 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 401/12 9240 T1 

Merial, Inc. C 07C 205/06 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 213/74 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 215/38 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 215/42 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 417/12 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 241/04 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 263/58 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 277/64 9240 T1 

Merial, Inc. C 07D 333/66 9240 T1 

Millendo Therapeutics SAS G 01N 33/74 9270 T1 

Millendo Therapeutics SAS A 61P 3/10 9270 T1 

Millendo Therapeutics SAS A 61P 3/04 9270 T1 

Millendo Therapeutics SAS A 61K 38/25 9270 T1 

Millendo Therapeutics SAS A 61K 38/12 9270 T1 

Millendo Therapeutics SAS A 61K 38/08 9270 T1 

NOVARTIS AG A 61K 31/165 9255 T1 

NOVARTIS AG A 61K 47/02 9255 T1 

NOVARTIS AG A 61K 47/32 9255 T1 

NOVARTIS AG A 61K 47/36 9255 T1 

NOVARTIS AG A 61K 9/10 9255 T1 

NOVARTIS AG A 61K 9/14 9255 T1 

NOVARTIS AG A 61P 27/02 9255 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61K 31/4965 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 11/06 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. C 07D 241/20 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 9/12 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 9/10 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 9/08 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 7/02 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 7/00 9260 T1 
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Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 43/00 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 37/02 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 37/00 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 3/06 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 25/00 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 17/02 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 11/08 9260 T1 

Nippon Shinyaku Co., Ltd. A 61P 13/12 9260 T1 

Novartis AG A 61K 9/20 9248 T1 

Novartis AG C 07D 405/04 9247 T1 

Novartis AG C 07D 403/06 9247 T1 

Novartis AG C 07D 401/12 9247 T1 

Novartis AG C 07D 401/06 9247 T1 

Novartis AG C 07D 401/04 9247 T1 

Novartis AG C 07D 213/73 9247 T1 

Novartis AG A 61P 35/00 9247 T1 

Novartis AG A 61K 31/4418 9247 T1 

Novartis AG C 07D 413/14 9247 T1 

Novartis AG C 07D 409/04 9247 T1 

Novartis AG C 07D 405/14 9247 T1 

Novartis AG C 07D 241/20 9247 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/454 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 487/04 9237 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/506 9237 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/519 9237 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/5355 9237 T1 

Pfizer Inc. A 61P 29/02 9237 T1 

Pfizer Inc. A 61P 37/08 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/04 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 401/14 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 407/14 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 413/04 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 413/14 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 417/14 9237 T1 

Pfizer Inc. C 07D 471/04 9237 T1 

Pfizer Inc. A 61K 31/497 9237 T1 

RUAG Ammotec GmbH F 42C 19/14 9233 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/275 9244 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/277 9244 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4164 9244 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/4174 9244 T1 
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Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61P 3/00 9244 T1 

Reata Pharmaceuticals, Inc. A 61P 9/00 9244 T1 

Repossi Macchine Agricole S.r.l. A 01D 78/14 9256 T1 

Richter Gedeon Nyrt. C 07D 401/12 9239 T1 

Richter Gedeon Nyrt. C 07D 211/44 9239 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61P 25/28 9239 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61K 31/454 9239 T1 

Richter Gedeon Nyrt. A 61K 31/4465 9239 T1 

Roche Glycart AG A 61K 39/00 9271 T1 

Roche Glycart AG C 12N 9/10 9271 T1 

Roche Glycart AG C 12N 15/63 9271 T1 

Roche Glycart AG C 12N 15/11 9271 T1 

Roche Glycart AG C 07K 16/28 9271 T1 

SK Bioscience Co., Ltd. A 61K 39/145 9257 T1 

SK Bioscience Co., Ltd. C 12N 5/02 9257 T1 

SK Bioscience Co., Ltd. C 12N 5/071 9257 T1 

SK Bioscience Co., Ltd. C 12N 7/00 9257 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/176 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/96 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/70 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/61 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/543 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/537 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/51 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/503 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/50 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/103 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/119 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/122 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/137 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/139 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/157 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/30 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/33 9241 T1 

Samsung Electronics Co., Ltd. H 04N 19/46 9241 T1 

Sun Patent Trust H 04L 5/00 9231 T1 

Sun Patent Trust H 04J 13/00 9231 T1 

Sun Patent Trust H 04L 1/00 9231 T1 

Sun Patent Trust H 04L 1/20 9231 T1 

Sun Patent Trust H 04J 11/00 9231 T1 

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. A 61P 37/00 9252 T1 



 

 

 

73 

 

Патенти Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/435 9252 T1 

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/14 9252 T1 

Sunesis Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/445 9252 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University A 61K 31/415 9250 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University C 07D 237/08 9250 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University C 07D 231/12 9250 T1 

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University A 61P 25/28 9250 T1 

Trisomytest, s.r.o. C 12Q 1/68 9229 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/55 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 38/00 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 38/31 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 45/06 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61P 35/00 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/436 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/4166 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/20 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/198 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/195 9226 T1 

Tyme, Inc. A 61K 31/37 9226 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01D 53/94 9227 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 23/44 9227 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 37/025 9227 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/85 9227 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 35/02 9227 T1 

Umicore AG & Co. KG B 01J 29/76 9227 T1 

Zoetis Services LLC A 61K 31/519 9230 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 17/04 9230 T1 

Zoetis Services LLC A 61P 37/00 9230 T1 

ZymoGenetics, Inc. C 07K 16/24 9265 T1 

ZymoGenetics, Inc. A 61K 39/395 9265 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 
Република Северна 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  2018/758 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.03; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2018/759 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.03; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2018/760 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.25; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2018/761 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.03; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  



 

 

76 

 

Тргпвски марки Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

 

(210) TM  2018/762 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.04; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2018/763 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.04; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2018/764 (220) 30/07/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“БОРИС 

ДООЕЛ ул. Ѓорче Петров бр. 4, 

Куманово, MK 

(540)  

 
(531) 08.05.04; 25.01.19; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  подготвени производи од месо  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со месни преработки  

 

(210) TM  2018/1088 (220) 06/11/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) Салон за убавина НАТУРАЛ 

КООЗМЕТК ДООЕЛ Скопје ул. Методија 

Шаторов-Шарло бр.25 , Скопје, MK 

(740) Наташа Пирковиќ Каровска  

ул. Методија Шаторов-Шарлов бр. 7-

2/д.п.3, Скопје 

(540)  

 
(531) 01.15.24; 02.03.01; 02.03.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  средства за белење и други материи 

за перење; препарати за чистење, 

полирање, триење и нагризување; 

сапуни;парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, лосиони за 

коса;препарати за нега на забите  

кл. 44  услуги на хигиена и разубавување 

на луѓе или животни  

 

(210) TM  2018/1095 (220) 07/11/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) Regent Hospitality Worldwide, Inc. 

Ugland House, P.O. Box 309, Grand 

Cayman, KY1-1104, KY 

(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)  

REGENT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на менаџирање на хотели за 

други; услуги на франшизирање за хотели; 

услуги на бизнис советување и консалтинг 

поврзани со менаџирање на хотели, 

раководење, и франшизирање; бизнис 

менаџирање на хотели и други видови на 

сместувања; услуги на маркетинг за 

хотели и недвижнини; раководење на 

лојалноста на клиентите и програми за 

поттик; промотивни услуги за лојалност на 

клиентите и програми за поттик  

кл. 36  услуги за недвижнини, имено, 

развивање, лизинг, менаџмент, издавање, 

и брокерство на апартмани, апартмани, 

имоти кои имаат повеќе сопственици, 

станбени имоти, имоти за одмор, и објекти 

и удобности поврзани со гореспоменатото; 

услуги на размена на недвижнини со имот 

кој има повеќе сопственици  

кл. 43  Услуги на хотели, сместување и 

привремена акомодација; услуги на 

информации за хотели, сместување и 

привремена акомодација; услуги на 

резервација за хотели, сместување и 

привремена акомодација; услуги на 

ресторан, бар, коктел бар, кафуле, 

продавница за кафе, и бифе; услуги на 

кетеринг за обезбедување на храна и 

пијалоци; услуги на резервирање 

ресторани; обезбедување на објекти за 

конференции, состаноци, настани, 

конвенции, и изложби; изнајмување на 

столици, маси, чаршави за маси и 

стакларија.  

 

(210) TM  2018/1103 (220) 07/11/2018 

(442) 31/05/2019 

(300) UK00003310281  11/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

NEO STICKS RICH TOBACCO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, сиров или преработен; 

производи од тутун; замени за тутун (не за 

медицински цели);сите со цел да бидат 

загревани но не и горени;артикли за 

пушачи; електронски направи и нивните 

делови со цел за загревање на тутун  

 

(210) TM  2018/1287 (220) 17/12/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 
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МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(540)  

GLEN ORCHY 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  алкохолни пијалаци (освен пива), 

имено вино;вино порто;црвено вино;бело 

вино;непенливо вино;пенливо  вино; 

шампањ;овошно вино;трпезно вино;греено 

вино;шприцер;аперитиви;алкохолни сода 

пијалаци (alcopops);абсинт;Армањак 

(Armagnac;аквавит;битерс [ликери]; 

бренди, коњак;калвадос (calvados); 

џин;грапа (grappa);кирш (kirsh); ликери; 

узо;рум;алкохолни пијалаци на база на 

рум, освен але (вид на пиво), пиво или 

пијалаци што содржат слад;текила, 

скоч;шнапс (ѕсhnapps);виски;вермут, 

вотка;коктели на база на погоре 

споменатите стоки;суровини за подготовка 

на алкохолни пијалаци, имено сирупи или 

концентрати за произведување на 

алкохолни коктели  

 

(210) TM  2018/1307 (220) 21/12/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) Друшво за производство, трговија 

и услуги ПАКЕТ МАРКЕТ ДОО Скопје 

Бул. Партизански пдреди 76/4, Скопје, 

MK 

 (540)  

 
(591) светло зелена и црна 

(531) 05.03.13; 27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  зеленчук, свеж; овошје, свежо  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на прехранбени производи и 

непрехрамбени производи; месо, риба, 

живина и дивеч; месни преработки; свежо, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; 

масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, 

шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за 

кафе; брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, сладолед; 

мед, меласа; квасец, прашок за печење; 

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; пиво; вода, минерална и сода 

вода и други безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од овошје и овошни сокови; 

сирупи; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; 

парфимерија, есенцијални масла, 

козметички производи, хигиенски 

производи; лосиони за коса; препарати за 

нега на забите; храна за 

бебиња;обработка (административна 

обработка на нарачките за 

купување);административна обработка на 

нарачките за купување  

кл. 39  пакување стоки; испорачување 

стоки; испорачување стоки порачани по 

пошта  

 

(210) TM  2018/1311 (220) 25/12/2018 

(442) 31/05/2019 

(731) Financial & Risk Organisation 

Limited Five Canada Square, Canary 

Wharf London England E14 5AQ, GB 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

DATA IS JUST THE 

BEGINNING 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  компјутерски софтвер и софтвер за 

мобилни апликации, што може да се 

преземе, кој содржи референтни 

информации во областите на финансиите, 

инвестициите, бизнисот, вестите; 

компјутерски програми за пристап до 

разни бази на податоци во областа на 

бизнисот;комуникациски софтвер за 

потпомагање на преносот на електронски 

податоци преку обезбедување пристап до 

бази на податоци кои обезбедуваат 

информации за бизнис;компјутерски 

програми за користење при тргување со 

акции и обврзници;компјутерски софтвер 

за собирање и дистрибуција на податоци, 

финансиска размена, работење со акции, 

работење со обврзници и финансиски 

трансакции;софтвер за усмерување и 

извршување нарачки за купување и 

продавање на хартии од вредност за 

користење од страна на брокери и дилери 

на хартии од вредност, како и нивните 

купувачи;софтвер што може да се 

преземе, кој обезбедува информации за 

користење во врска со длабинска анализа 

на клиентите, информации за регулаторна 

усогласеност на финансиски услуги и 

проценка на корпоративен ризик  

кл. 35  компјутерски услуги, имено, 

обезбедување бази на податоци со 

деловни вести и информации, деловни 

корпоративни поднесоци, и деловни 

извештаи за правни истражувања и 

истражувања за усогласеност; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи во врска со демографски 

податоци; услуги за оценување на 

бизниси; услуги за деловни информации; 

агенции за комерцијални информации; 

услуги за економски предвидувања; услуги 

за деловно истражување; обезбедување 

статистички информации; обезбедување 

информации, анализи и извештаи за 

општинските пазари и буџетски средства, 

за спојувања и купувања, за сопственост 

на корпорации, информации во врска со 

корпоративни и финансиски директори, 

пост трговски операции на глобалните 

пазари на хартии од вредност; 

обезбедување информативни услуги во 

областите на економијата, финансиите, 

монетарни и берзански информации, 

информации за размена на валути  

кл. 36  обезбедување информации на тема 

услуги за финансиско советување; 

обезбедување истражувачка помош на 

тема услуги за финансиско советување; 

обезбедување прилагодени статистички 

извештаи за финансиски податоци; 

финансиска анализа;финансиско 

советување;фискални проценки;берзански 

котирани цени;електронски преноси на 

средства;обезбедување финансиски 

информации за обврзници;обврзници со 

гаранција, комерцијална продажба и 

фондови за размена и инвестициски 

фондови;финансиски услуги, имено, 

обезбедување финансиски информации 

во вид на пазарно тргување и информации 

за котација за хартии од вредност;услуги 

за поддршка при тргување во областа на 

финансиски хартии од вредност, имено, 

трговска споредба, собирање, обработка, 

табулација, дистрибуција, преговарање, и 

извршување;обезбедување информации 

за тргување со хартии од вредност, имено, 

кпасификација на хартии од вредност, 

брокери, дилери и издавачи;пресметка, 

обезбедување и ажурирање во корист на 

други на индекси и под-индекси на 

финансиски хартии од 

вредност;автоматизирани финансиски 

услуги, имено, онлајн брокерство на 

хартии од вредност преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување онлајн 

електронски компјутерски бази на 
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податоци кои содржат информации за 

хартии од вредност преку глобална 

компјутерска мрежа; обезбедување онлајн 

електронски компјутерски бази на 

податоци кои ги снабдуваат 

претплатниците со информации за 

тргување за хартии од вредност и им 

обезбедуваат на институциите и 

индивидуалните инвеститори автоматска 

мрежа за тргување со хартии од вредност  

кл. 42  услуги на софтвер како услуга 

(ЅааЅ) со софтвер кој обезбедува 

финансиски информации во вид на 

тргување, финансиска размена, трговски 

спогодби, информации за финансиски 

пазари, информации за користење при 

тргување со суровини и прогнозирање; 

софтвер што не може да се преземе кој 

содржи финансиски информации како и 

бази на податоци на јавни записи за 

користење во врска со длабинска анализа 

на клиентите и проценка на корпоративен 

ризик; пронаоѓање на јавни документи; 

истражување и советување во областа на 

разузнавањето и безбедноста  

 

(210) TM  2019/13 (220) 03/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(300) 88145106  05/10/2018  US 

(731) PayPal Inc 2211 North First Street 

San Jose CALIFORNIA 95131, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

XOOM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  обезбедување на интернет веб-сајт 

портал во областа на финансиска 

трансакција и обработка на плаќања; 

услуги за трансфер на пари; услуги за 

електронски трансфер на средства; услуги 

за плаќање на сметки со дознака; услуги 

за електронска обработка и пренос на 

плаќања и услуги за податоци на плаќања; 

услуги за плаќање за надополнување на 

мобилен уред  

 

(210) TM  2019/16 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, темно зелена, црвена, 

кафена, жолта, бела, сива, окер 

(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/19 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 
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(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, зелена, црвена, кафена, жолта, 

бела, сива, окер 

(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/20 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

„Македонско-косовска бригада“бр. 44, 

1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сина, црвена, кафена, жолта, 

бела, сива, окер 

(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/21 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул. Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, сина, црвена, кафена, жолта, 

бела, сива, окер 

(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/23 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 



 

 

82 

 

Тргпвски марки Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

бул.„Македонско-косовска бригада“ бр. 

44, 1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена, црвена, кафена, темно 

кафена, жолта, окер, бела, сива 

(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/24 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство на 

мелнички, пекарски и слаткарски 

производи, промет на големо и мало и 

увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје бул. 

„Македонско-косовска бригада“бр. 44, 

1000, Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. 

Аминта Трети бр. 37/22, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) зелена, светло зелена, црвена, 

кафена, жолта, бела, окер, сива 

(531) 02.01.16; 05.07.02; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб; леб без квасец; леб со ѓумбир  

кл. 35  малопродажба и големопродажба 

на леб  

 

(210) TM  2019/25 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) DELAMODE GROUP LIMITED 

37A Balzan Valley, Balzan, Malta, 

BZN1408, MT 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, сива 

(531) 01.05.02; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; услуги на управување 

со деловно работење; деловна 

администрација; канцелариски работи; 

деловни услуги поврзани со логистика и 

транспорт; деловни совети во врска со 

логистичко управување во врска со 

набавки, дистрибуција, транспорт, 

одржување и враќање на производи; 

деловни советодавни услуги; услуги на 

помош при управување; услуги на совети 

за управување; услуги на деловни 

франшизи; обезбедување автоматизирана 

регистрација за идентификација на 

информациите за налозите за испорака на 

потрошувачите преку глобална 

компјутерска мрежа; управување со бази 

со податоци;  организација, посредување и 

работење на системи за придобивање 
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потрошувачи и системи за лојалност на 

потрошувачи, посебно награди, бонуси и 

шеми со намаленија, посебно за 

користење на транспортни услуги; 

организација, работење и надзор на шеми 

за лојалност на потрошувачи, имено 

лоцирање на бонуси и наградни поени, 

посебно за користење на транспортни 

услуги; маркетинг, вклучително на 

дигитални мрежи; примање, обработка и 

постапување по порачки ( канцелариски 

работи ); компјутеризирано управување со 

датотеки; системско порачување и 

средување на податоци во компјутерски 

бази со податоци; компјутеризирана 

подготовка за инвентар и контрола; услуги 

за управување со инвентар; работење и 

управување на складишни компјутерски 

бази со податоци; услуги за ослободување 

од царина; управување на синџир за 

снабдување; комерцијално посредување; 

услуги на управување со деловно 

работење во врска со логистика и 

транспорт; консултативни, информативни 

и советодавни услуги поврзани со 

горенаведените услуги  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижнини; 

поморско осигурување; царинско 

посредување; царински гаранции; 

уредување на собирање, плаќање и 

поврат на царински давачки; издавање 

електронски платежни картички за 

внесување на бонуси и награди, поточно 

кредитни картички и чековни картички кои 

содржат машинско читливи податоци за 

идентификација и/или информации, 

поточно магнетни картички и чип картички 

(паметни картички); услуги на кредитни 

картички и потрошувачки картички; 

кредитни картички, кодирани 

идентификациони картички, кодирани 

сервисни картички и услуги на 

потрошувачки картички, сите за работење 

со монетарни трансакции; консултативни, 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со горенаведените услуги  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

на производи; организирање патувања; 

складиштење; складиштење со гаранција; 

собирање, транспорт и испорака на 

производи; складишни информации; 

курирски услуги; физичко складирање на 

електронски зачувани податоци и 

документи; логистика, имено транспорт на 

производи по пат, железница, брод и 

воздух; достава на производи порачани по 

пошта; обезбедување компјутеризирано 

следење и пронаоѓање на пакети во 

транзит; уредување и забрзување на 

услугите за преземање – складирање – 

транспорт и достава; следење на пакети 

со користење на глобална компјутерска 

мрежа; услуги на ослободување од царина 

( превоз на товар ); услуги на резервации 

на траект; транспортни услуги; 

дистрибутерски услуги; организирање 

транспорт на производи и имот преку 

море, река, воздух и земја; транспорт на 

производи и имот преку брод, железница, 

пат, воздух; управување и совети 

поврзани со транспорт на производи;  

шпедиција ( посредување за складирање ) 

преку море, воздух и земја на производи и 

имот; пакување и препакување на 

производи; изнајмување на контејнери; 

работење на складишта; складирање 

производи; ракување со товар ( истовар, 

утовар и преместување ); шпедиција; 

посредување на транспортни услуги; 

услуги на царинско ослободување; 

изнајмување на простории за чување; 

изнајмување на простории за складирање; 

следење на патници и товарни возила 

преку компјутер или ГПС; консултативни, 
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информативни и советодавни услуги 

поврзани со горенаведените услуги  

 

(210) TM  2019/26 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(300) 00003323375  09/07/2018  UK 

(731) DELAMODE GROUP LIMITED 

37A Balzan Valley, Balzan, Malta, 

BZN1408, MT 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

DELAMODE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  oгласување; услуги на управување 

со деловно работење; деловна 

администрација; канцелариски работи; 

деловни услуги поврзани со логистика и 

транспорт; деловни совети во врска со 

логистичко управување во врска со 

набавки, дистрибуција, транспорт, 

одржување и враќање на производи; 

деловни советодавни услуги; услуги на 

помош при управување; услуги на совети 

за управување; услуги на деловни 

франшизи; обезбедување автоматизирана 

регистрација за идентификација на 

информациите за налозите за испорака на 

потрошувачите преку глобална 

компјутерска мрежа; управување со бази 

со податоци;  организација, посредување и 

работење на системи за придобивање 

потрошувачи и системи за лојалност на 

потрошувачи, посебно награди, бонуси и 

шеми со намаленија, посебно за 

користење на транспортни услуги; 

организација, работење и надзор на шеми 

за лојалност на потрошувачи, имено 

лоцирање на бонуси и наградни поени, 

посебно за користење на транспортни 

услуги; маркетинг, вклучително на 

дигитални мрежи; примање, обработка и 

постапување по порачки ( канцелариски 

работи ); компјутеризирано управување со 

датотеки; системско порачување и 

средување на податоци во компјутерски 

бази со податоци; компјутеризирана 

подготовка за инвентар и контрола; услуги 

за управување со инвентар; работење и 

управување на складишни компјутерски 

бази со податоци; услуги за ослободување 

од царина; управување на синџир за 

снабдување; комерцијално посредување; 

услуги на управување со деловно 

работење во врска со логистика и 

транспорт; консултативни, информативни 

и советодавни услуги поврзани со 

горенаведените услуги  

кл. 36  осигурување;финансиски 

работи;монетарни работи;работи со 

недвижнини;поморско 

осигурување;царинско 

посредување;царински 

гаранции;уредување на собирање, 

плаќање и поврат на царински 

давачки;издавање електронски платежни 

картички за внесување на бонуси и 

награди, поточно кредитни картички и 

чековни картички кои содржат машинско 

читливи податоци за идентификација 

и/или информации, поточно магнетни 

картички и чип картички (паметни 

картички);услуги на кредитни картички и 

потрошувачки картички;кредитни картички, 

кодирани идентификациони картички, 

кодирани сервисни картички и услуги на 

потрошувачки картички, сите за работење 

со монетарни трансакции;консултативни, 

информативни и советодавни услуги 

поврзани со горенаведените услуги  

кл. 39  транспорт;пакување и складирање 

на производи;организирање 

патувања;складиштење;складиштење со 

гаранција;собирање, транспорт и испорака 
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на производи;складишни 

информации;курирски услуги;физичко 

складирање на електронски зачувани 

податоци и документи;логистика, имено 

транспорт на производи по пат, 

железница, брод и воздух;достава на 

производи порачани по 

пошта;обезбедување компјутеризирано 

следење и пронаоѓање на пакети во 

транзит;уредување и забрзување на 

услугите за преземање – складирање – 

транспорт и достава;следење на пакети со 

користење на глобална компјутерска 

мрежа;услуги на ослободување од царина 

( превоз на товар );услуги на резервации 

на траект;транспортни 

услуги;дистрибутерски 

услуги;организирање транспорт на 

производи и имот преку море, река, воздух 

и земја;транспорт на производи и имот 

преку брод, железница, пат, 

воздух;управување и совети поврзани со 

транспорт на производи;шпедиција ( 

посредување за складирање ) преку море, 

воздух и земја на производи и 

имот;пакување и препакување на 

производи;изнајмување на 

контејнери;работење на 

складишта;складирање 

производи;ракување со товар ( истовар, 

утовар и преместување 

);шпедиција;посредување на транспортни 

услуги;услуги на царинско 

ослободување;изнајмување на простории 

за чување;изнајмување на простории за 

складирање;следење на патници и 

товарни возила преку компјутер или 

ГПС;консултативни, информативни и 

советодавни услуги поврзани со 

горенаведените услуги  

 

(210) TM  2019/27 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) LABORATORIOS GARDEN HOUSE 

FARMACÉUTICA S.A. Avenida Presidente 

Jorge Alessandri R N° 12310, San 

Bernardo, Santiago, CL 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

PRUNELAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 

средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; диететска 

храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, 

храна за бебиња; додатоци во исхраната 

за луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјал за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

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

преработки;конзервирано смрзнато 

сушено и варено овошје и зеленчук, 

желе;џемови, компоти;јајца;млеко и 

млечни производи;масла и масти за 

јадење  

 

(210) TM  2019/28 (220) 04/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Philip Morris Brands Sárl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

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

Куманово 

(540)  

 
(591) црвена, сите нијанси на сива, бела, 

црна 

(531) 24.01.19; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров; 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2019/29 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 3800 

West 143rd Street, Cleveland, State Of 

Ohio 44111, US 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(531) 26.15.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  мешавини за премачкување во вид 

на боја за примена кај возила  

 

(210) TM  2019/30 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) SANY BAGS, S.L. C.I.F: B-54534524 

Polig. Les Pedreres C/Aparadoras, 7 A 

03610 Petrer, Alicante, ES 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(531) 02.05.03; 25.01.19; 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија; картон и производи од нив 

кои не се опфатени со други класи; 

печатени работи; фотографии; 

канцелариски материјал; адхезиви 
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(лепила) за канцелариска и домашна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците; четки; машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебел); 

материјали за обука или материјали за 

настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување кои не се 

опфатени во други кпаси; печатарски 

букви; клишиња за печатење; лепливи 

етикети; украсни ленти и машни; коверти 

од хартија; календари; разгледници; гуми 

за бришење; острилка за моливи; 

плумиери; слики; бои и боици; моливи; 

книга за прибелешки; агенда, дневен 

распоред; весници; книги; меморандуми; 

потсетници; книги; држачи на моливи  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; кожа од 

животни; торби, термоизолирани торби, 

несесер торба, спортска торба, торба - 

вреќа, мала торба, актовка, торба за 

носење компјутер, бандероли - мали 

застави, рачна торба, торба за купувачи, 

торба за куглање, торба на прекпоп, 

руксак, кеси, кесички со миризлив прав, 

портатодо - торба за секаква намена; 

паричник; торбичка, портмоне, куфер, 

куфер со тркалца, патна торба, торба - 

ранец, торба - ранец со тркалца, школски 

торба - ранец, ковчези и сандаци; чадори и 

чадори за сонце; бастуми; камшици и 

сарачки производи  

 

(210) TM  2019/31 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за реклама и издаваштво 

АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје Бул. 3-та Македонска Бригада 

бр. 47-1/8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, златна, жолта, сина, сива 

(531) 26.01.17; 26.05.12; 27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите 

класи, печатени работи, книговезнички 

материјал, печатарски букви, клишиња, 

печатени изданија, печатарски производи, 

брошури, фотографии, известувања, 

книги, нацрти, магазини, ревија за 

автомобили, мотоцикли и мотоспорт  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); бизниз менаџмент кај 

уметничките професии; демонстрација на 

производи, барање спонзорства; 

вработување персонал, информации за 

дејноста, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 
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информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; оп-Ппе рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат 

на радио рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекламни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советувања за организирање од 

областа на архитектурата и ентериерите; 

советување за бизнис работење и 

организација; телевизиско рекламирање; 

уметнички професии (бизнис менаџмент 

кај уметничките професии)  

кл. 41  образовни услуги;обука;забава, 

спортски и културни активности и 

активности од областа на 

автомобилизмот, мотоциклизмот и 

мотоспортот;услуги за продукција на 

радио и телевизиски програми, забавни 

програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми);организирање на 

манифестации од областа на 

автомобилизмот, мотоциклизмот и 

мотоспортот;резервирање места за шоу 

програми;организирање шоу програми 

[импресарио услуги];електронско 

издаваштво, забава (планирање на 

забава), информации за образовни и 

забавни настани, известување за забави, 

звучни записи (изнајмување звучни 

записи), конференции (организирање и 

водење конференции), он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски 

он-лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, организирање 

и водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред 

јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за 

културни или образаовни цели), 

пишување текстови што не се

 рекламни, подготвување и 

емтиување на вести, преведување, 

публикации и дистрибуција на печатени 

медиуми и снимки, приредби 

(одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови, 

продавање на билети, услуги на 

репортери, услуги на пишување сценарија, 

телевизиски програми (продукција на 

радио и телевизиски програми), услуги на 

фотографија, фотографски репортажи, 

конгреси (организирање и водење на 

конгреси), конференции (организирање и 

водење на конференции), ноќни клубови  

 

(210) TM  2019/32 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Vistros INTL - F.Z.E Makateb 

Business Centers, Office No.26, Al 

Shorafa Complex, Sh Khalifa Bin Zayed 

Road, P.O.Box 380, Ajman, AE 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(531) 03.07.02; 25.01.19; 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун за џвакање, цигари, цигари 

кои содржат замена за тутун, цигари 

(џебни машини за виткање цигари), 

цигарило [мали цигари], пури, трефки за 

пушење, лулиња за тутун, кожни торбички 

за тутун, производи за пушачи, тутун, 

тегли за чување тутун  

 

(210) TM  2019/33 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за реклама и издаваштво 

АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје Бул. 3-та Македонска Бригада 

бр. 47-1/8, 1000, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

 
(591) бела, портокалова, црвена, црна 

(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.05.09; 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, 

публикации; хартија, картон и производите 

од нив што не се опфатени со другите 

класи, печатени работи, книговезнички 

материјал, печатарски букви, клишиња, 

печатени изданија, печатарски производи, 

брошури, фотографии, известувања, 

книги, нацрти, магазини, ревија за 

автомобили, мотоцикли и мотоспорт  

кл. 35  рекламирање, рекламирање во 

списанија; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски 

работи; односи со јавноста; медиумска 

презентација; бизнис информации, бизнис 

консултирање (професионално бизнис 

консултирање); бизниз менаџмент кај 

уметничките професии; демонстрација на 

производи, барање спонзорства; 

вработување персонал, информации за 

дејноста, издавање лиценци за стоки и 

услуги за други лица (комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и сулуги за други лица), медиуми за 

комуникација, маркетинг услуги, изложби 

(организирање на изложби) во 

комерцијални и рекламни цели, 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите, изнајмување рекламен 

простор, информации, јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), 

информативни агенции; комуникациски 

медиуми (презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми), за 

малопродажба; оп-Ппе рекламирање по 

пат на компјутерска мрежа односи со 

јавност, промоција, промовирање на 

продажбата за трети лица, објавување 

рекламни текстови, дејности, плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на 

пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат 

на радио рекламирање по пат на 
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телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), организирање трговски 

саеми за комерцијални или рекламни 

цели, ширење на рекламни огласи и 

рекламен материјал (трактати, проспекти, 

печатени материјали, примероци), 

обработка на текстови, организирање 

дејности и советувања за организирање од 

областа на архитектурата и ентериерите; 

советување за бизнис работење и 

организација; телевизиско рекламирање; 

уметнички професии (бизнис менаџмент 

кај уметничките професии)  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава, 

спортски и културни активности и 

активности од областа на 

автомобилизмот, мотоциклизмот и 

мотоспортот; услуги за продукција на 

радио и телевизиски програми, забавни 

програми. шоу програми (продукција на 

шоу програми); резервирање места за шоу 

програми; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; електронско 

издаваштво, забава (планирање на 

забава), информации за образовни и 

забавни настани, известување за забави, 

звучни записи (изнајмување звучни 

записи), конференции (организирање и 

водење конференции), он-лајн 

публикување електронски книги и 

списанија, обезбедување на електронски 

он-лајн публикации што не може да се 

даунлодираат, објавување текстови, со 

исклучок на рекламни текстови, 

образование (информирање за 

образование), организирање саеми, 

организирање натпревари, организирање 

и водење работилници, организирање и 

водење семинари, симпозиуми, 

организирање изложби за културни или 

образовни цели, презентација на дела од 

визуелна уметност или литература пред 

јавноста за забавни или образовни цели, 

изложби (организирање изложби за 

културни или образаовни цели), пишување 

текстови што не се рекламни, 

подготвување и емтиување на вести, 

преведување, публикации и дистрибуција 

на печатени медиуми и снимки, приредби 

(одржување приредби), разговори 

(организирање и водење на разговорите), 

разонода, текстови (пишување текстови) 

што не се рекламни текстови, продавање 

на билети, услуги на репортери, услуги на 

пишување сценарија, телевизиски 

програми (продукција на радио и 

телевизиски програми), услуги на 

фотографија, фотографски репортажи, 

конгреси (организирање и водење на 

конгреси), конференции (организирање и 

водење на конференции), ноќни клубови  

 

(210) TM  2019/34 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за туристички услуги и 

сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 

Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црно-бел, важи за сите бои и 

комбинации  

(531) 05.03.20; 27.05.04; 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финанскиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 
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недвижен имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2019/35 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за туристички услуги и 

сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 

Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црно-бел, важи за сите бои и 

комбинации  

(531) 01.11.08; 27.05.10; 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финанскиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2019/36 (220) 09/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за туристички услуги и 

сместување СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 

Скопје ул. Кеј Димитар Влахов бр. 1, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Ружојчиќ Скопје  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000, Скопје 

(540)  

Hotel Stone Bridge 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување, финанскиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со 

недвижен имот  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2019/40 (220) 10/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и бела 

(531) 05.03.14; 26.01.01; 26.01.24; 27.05.17; 

27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци;овошни пијалоци и 

овошни сокови;сирупи и други препарати 

за правење пијалоци;газирани 

безалкохолни пијалоци;безалкохолни 

пијалоци;енергетски пијалоци;изотоничен 

пијалоци;спортски пијалоци;пијалоци кои 

содржат витамини;ароматизирани 

води;прашоци за шумливи пијалоци;смути 

(кашести пијалаци од овошје и 

зеленчук);пијалоци базирани на кокос  

 

(210) TM  2019/43 (220) 11/01/2019 
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(442) 31/05/2019 

(731) Philip Morris Brands Sárl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 
(591) бела, сива и тиркизна 

(531) 25.01.19; 26.15.25; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или сиров, 

производи од тутун; пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); електронски цигари; производи од 

тутун за загревање; електронски уреди и 

нивни делови за загревање на цигари или 

тутун со цел за ослободување на 

аеросоли кои содржат никотин за 

инхалација; раствори со течен никотин за 

електронски цигари; артикли за пушачи, 

хартија за цигари, туби за цигари, филтери 

за цигари, конзерви за тутун, кутии за 

цигари, пепелници, лулиња, џебни 

машинки за мотање на цигари, запалки, 

кибрити  

 

(210) TM  2019/44 (220) 14/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, US 

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, сина, зелена, 

портокалова, виолетова, розова, златна 

(531) 25.01.19; 26.01.18; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  паста за заби и средство за 

плакнење уста  

кл. 21  четки за заби  

 

(210) TM  2019/45 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Amouage SAOC PO Box 307, CPO 

111, Seeb, OM 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

LOVE MIMOSA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  

сапуни;парфимерија;парфеми;мириси;ете

рични масла;козметика;лосиони за 

коса;препарати за нега на косата и 

кожата;креми и лосиони за телото и 

лицето;пудра;препарати за употреба при 

бањање и туширање;деодоранси  

 

(210) TM  2019/46 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 
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(731) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Xolatim 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/47 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(540)  

Midizol 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/48 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Devapen 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2019/49 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Прохор Пчински бр. 16, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) жолта и црна 

(531) 03.03.01; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  сите видови на обувки, вклучително 

спортски обувки, чевли, чизми и патики  

 

(210) TM  2019/50 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation 1 Monster Way, 

Corona, California 92879, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

JUICED MONSTER 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци, сирупи, концентрати, прашоци и 

подготовки за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(210) TM  2019/54 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Zidim 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  

 

(210) TM  2019/55 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(540)  

Mopem 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  

 

(210) TM  2019/56 (220) 15/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. Tuzla Kimya 

Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 

Melek Aras Bulvari Aromatik Cad. No: 55 

Tuzla, Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Meneklin 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски, медицински и 

ветеринарни препарати; хигиенски 

производи за медицинска употреба; 

хемиски реагенски за медицинска или 

ветеринарна употреба  

 

(210) TM  2019/59 (220) 16/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство и 

трговија Видановски Златко БЕЛИ 

МОСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ с. 

Лисолај бб, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 
(591) жолта, црна 

(531) 03.07.03; 07.11.01; 25.01.19; 27.05.09 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јајца; белки од јајца;белтачини за 

прехранбена употреба;живина;месо од 

живина;жолчки од јајце;јајце во 

прав;протеини за исхрана на живината  

кл. 31  храна за животни, животни/живи, 

живина за одгледување  

кл. 35  продажба на јајца  

 

(210) TM  2019/60 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

Тип-Топ портошувачки 

кредит 

(551) индивидуална 

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

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/61 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, зелена 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/62 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, зелена 

(531) 27.05.17; 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/63 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/64 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, зелена, сива 

(531) 26.01.18; 27.05.09 

(551) индивидуална 

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

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/65 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје 

ул. Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 27.05.01; 27.05.08; 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/66 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сина, црвена, портокалова, жолта, 

зелена 

(531) 27.05.09; 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/67 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сина 

(531) 27.05.01; 27.05.08; 27.05.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/68 (220) 17/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Комерцијална банка АД Скопје ул. 

Орце Николов бр. 3, П.Фах 563, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина, зелена, црна, бела 

(531) 02.09.14; 26.01.18; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; огласување; водење 

на работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот  

 

(210) TM  2019/100 (220) 23/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, услуги и маркетинг ЕССЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул.Качанички 

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

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, зелена, црвена, црна и бела 

(531) 05.03.11; 05.03.16; 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

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

преработки, конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук, желе, 

џемови, компоти, јајца, млеко и млечни 

производи, масла и масти за јадење  

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

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и 

производи од жита, леб, производи од 

тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

 

(210) TM  2019/126 (220) 29/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Jim Beam Brands Co 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600 

Chicago, Illinois 60654, US 

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

KNOB CREEK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пиво; 

виски  

 

(210) TM  2019/137 (220) 31/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(300) 75592  03/08/2018  JM 

(731) Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, 

Peoria, Illinois 61629, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  
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(531) 25.01.19; 26.03.01; 26.13.25; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и додатоци за истите за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и производство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; машински алати и додатоци за 

истите, мотори, погонски машини и 

генератори (што не се за копнени возила), 

машински спојници и трансмисиски 

елементи (што не се за копнени возила); и 

делови за поправка, замена и 

рефабрикувани делови за сите претходно 

наведени производи  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода; возила и апарати 

за движење по земја, воздух или вода за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и произвоство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; и делови за поправка, замена 

и рефабрикувани делови за сите 

претходно наведени производи  

 

(210) TM  2019/138 (220) 31/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(300) 75590  03/08/2018  JM 

(731) Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, 

Peoria, Illinois 61629, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, жолта, црна, бела 

(531) 25.01.19; 26.03.01; 26.13.25; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и додатоци за истите за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 
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ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и производство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; машински алати и додатоци за 

истите, мотори, погонски машини и 

генератори (што не се за копнени возила), 

машински спојници и трансмисиски 

елементи (што не се за копнени возила); и 

делови за поправка, замена и 

рефабрикувани делови за сите претходно 

наведени производи  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода; возила и апарати 

за движење по земја, воздух или вода за 

употреба во земјоделството, набивање, 

изградба, уривање, припремање за 

земјиште, обликување на земјиште, 

поместување на земјиште, шумарство, 

уредување на земјиште, подигање терети, 

марина, ракување со материјали, 

ракување со отпадни материјали, 

рударство, мулчирање, дистрибуција, 

истражување и произвоство на нафта и 

гас, поплочување, положување цевки, 

генерирање струја, изградба и поправка на 

патишта, припрема и ремедијација на 

терен, управување со отпад, 

воздухопловство и вселената, 

каменоломи, капацитети за агрегат и 

цемент, управување со вегетација, 

транспорт, и за потреба на владата и 

одбраната; и делови за поправка, замена 

и рефабрикувани делови за сите 

претходно наведени производи  

 

(210) TM  2019/139 (220) 31/01/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Joint Stock Company "LEKHIM" 23, 

Shots Rustaveli Str., 01033 Kyiv, UA 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

PANCREAZIM LEKHIM 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи  

 

(210) TM  2019/141 (220) 01/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) ТД ХЕРБИ ДООЕЛ ул. „III 

Македонска Ударна Бригада“бр. 11 лок. 

2, Куманово, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) црвена, црна, бела 

(531) 03.13.09; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; книги; 
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папки за хартија; нотеси; албуми; атласи; 

школски прибор  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

што не се вклучени во другите класи; 

торби и куфери; чадори, сонцебрани и 

стапови за одење; камшици, узди и 

сарачки производи; ранци; ученички 

училишни торби; актовки  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, ширење на 

рекламен материјал, водење дејност 

(служби за давање совети за водење на 

одделни дејности), дејности (консултации 

за водење на дејностите), дејности 

(професионални консултации), јавно 

мислење (испитување на јавното 

мислење), објавување рекламни текстови, 

обработка на текстови, огласување и 

рекламирање, организирање дејности 

(советување за организирање на 

дејностите), пропагандни дејности, 

проучување на пазарот (маркетинг), 

рекламна документација (уредување на 

рекламна документација), рекламна 

хроника, рекламни агенции, рекламни 

огласи (ширење на рекламни огласи), 

водење на комерцијални работи, 

комерцијална администрација, 

канцелариски работи, ширење рекламен 

материјал /трактати, проспекти, печатени 

примероци; услуги на агенции за увоз-

извоз и трговија на мало и големо со 

хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, 

фотографии, канцелариски материјал, 

лепила за канцелариска и куќна употреба, 

материјали кои ги користат уметниците, 

сликарски четки, машини за пишување и 

канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјали за обука и настава (освен 

апарати), пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи, печатарски букви, клишиња, книги, 

папки за хартија, нотеси, албуми, атласи, 

школски прибор, кожа и имитација на кожа 

и производи направени од овие 

материјали, што не се вклучени во другите 

класи, торби и куфери, чадори, 

сонцебрани и стапови за одење, камшици, 

узди и сарачки производи, ранци, ученички 

училишни торби, актовки, игри и играчки  

 

(210) TM  2019/142 (220) 01/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Здружение - МРЕЖА НА ЖЕНИ 

ЛИДЕРИ Скопје бул. Партизански 

Одреди 43 Б 1-1/10, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ 

И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ ул. Вељко 

Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) корална жива, зелена 

(531) 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2019/143 (220) 01/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Здружение - МРЕЖА НА ЖЕНИ 

ЛИДЕРИ Скопје бул. Партизански 

Одреди 43 Б 1-1/10, Скопје, MK 

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ 

И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ  

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) корална жива, зелена 

(531) 26.13.01; 26.13.25; 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(210) TM  2019/148 (220) 27/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) СИНПЕКС ДОО Воден 17, 7000, 

Битола, MK 

(740) Олгица Трандафиловска СИНПЕКС 

ДОО Воден 17, 7000, Битола 

(540)  

 
(531) 01.15.15; 25.07.03; 27.01.01; 28.11.00; 

29.01.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12 

 

(210) TM  2019/153 (220) 05/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Козле бр. 88 - лок.9, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13, 1000 Скопје 

(540)  

Quit smoking, start enjoying 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, книговезнички 

материјал, фотографии, канцелариски 

материјал, лепила за канцелариска и куќна 

употреба; материјали кои ги користат 

уметниците, сликарски четки, машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен 

мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите 

класи; печатарски букви, клишиња; 

промотивни материјали  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, 

кибрити; пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; секачи, пепелници, 

запалки, кибрити, хјумидори, кутии, 

пакувања, футроли, опаковки торбички и 

други пушачки реквизити  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање, рекламен 

материјал; маркетинг и промотивен 

материјал; малопродажба или 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници, запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки, 

торбички и други пушачки реквизити; 

услуги на клубови и нивните членови за 

комерцијални, промотивни, рекламни 

цели; онлајн услуги за малопродажба 

големопродажба на тутун, цигари, 

цигарилоси, пури, додатоци и акцесоари 

поврзани со истите; лулиња, секачи, 

пепелници,запалки, кибрити, хјумидори, 

кутии, пакувања, футроли, опаковки и 

други пушачки реквизити   

 

(210) TM  2019/154 (220) 05/02/2019 

(442) 31/05/2019 
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(731) CommScope, Inc. of North Carolina 

(North Carolina Corporation) 

1100 CommScope Place, S.E.  Hickory, 

North Carolina 28602, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13, 1000 Скопје 

(540)  

COMMSCOPE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  антени, имено, антени за базни 

стании, двојно-поларизирани антени, 

антени со далечински електричен наклон, 

точка до точка антени, микробранови 

антени, радиофрекфентни антени, и 

широко опсежни антени; 

телекомуникациски кабли што зрачат 

радиофрекфенција; безжична опрема за 

во зграда и базна станица, имено, 

внатрешни антени, дистрибуирани антени, 

дистрибуирани антени на база на влакна, 

и радио-преку-влакно дистрибуирани 

антени; безжични радио предаватели, и 

приемници, примопредаватели, појачувачи 

за звук и процесори за дигитален сигнал 

за повторување, преобликување и 

реформатирање податочни сигнали; 

системи за контола и дијагностика на 

антени на безжични телекоминикациски 

базни станици, имено, далечински 

дијагностички електрични контролери за 

усмерување надоле, кабелски склопови, 

имено, бакарни склопови за 

телекомуникациски кабли, склопови за 

кабли со оптички влакна, претходно 

составени кабли со оптички влакна, и 

претходно составени РФ џампер кабли; 

опрема за водење и уредување кабли, 

имено,  хоризонтални и вертикални 

рафтови за уредување кабли за подршка, 

огранизирање и заштита на повеќе 

телекомуникациски кабли, канали за кабли 

со оптички влакна, рафтови со кабелски 

канали за кабли за поддршка, 

огранизирање и заштита на повеќе 

телекомуникациски кабли, и сталажи со 

полици за поставување за 

телекомуникациски хардвер; додатоци за 

комуникациски кабли, имено, заштита од 

пренапон и пластични канали како водилки 

за кабли за држење каоаксијални кабли, 

кабли со оптички влакна, кабли со 

испреплетен пар и нивни хибриди, 

метални кабинети специјално прилагодени 

за заштита на телекомуникациска опрема 

од областа на телекомуникациски кабли и 

водилки и хоризонтални и вертикални 

куќишта за уредување кабли за подршка, 

организација и заштита на повеќе 

телекомуникациски кабли; делови за 

оптички кабли, имено, приклучоци за 

кабли со оптички влакна, и уреди за 

завршување на кабли со оптички влакна; 

празни уреди за складирање оптички 

влакна, имено, складишни рафтови за 

складирање кабли со оптички влакна; 

комуникациски кабли, имено, коакцијални 

кабли, кабли со оптички влакна, 

телекомуникациски кабли со испреплетен 

пар и хибридни кабли со оптички влакна, 

телекомуникациски кабли со конектори, 

џампер кабли и спојни кабли од природата 

на телекомуникациски кабли; електични 

трансмисиски линии што се користат за 

безжични апликации; далечински 

електрични наклон кабли, конектори за 

комуникациски кабли за коаксијални, 

фибер оптички и кабли со испреплетен 

пар и хибриди од нив; приклучоци за 

електрични и фибер оптички конектори; 

куќишта и терминали за оптички влакна во 

вид на разводни куќишта за кабли со 

оптички влакна и конекциски блокови за 

телекомуникациски кабли за конектирање 

терминални завршетоци на кабли, адаптер 

за штекер; спојници за коаксијални и кабли 
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со оптички влакна; додатоци за конектори 

за комуникациски и податочни кабли, 

имено, заштитна обликувана обвивка од 

силиконска гума отпорна на временски 

влијанија дизајнирана да запечати и 

заштити споеви за електрични, РФ, и 

кабли со оптички влакна; 

телекомуникациски ѕидни приклучници; 

производи за радио пристапна мрежа, 

имено, дистрибуирани антенски системи 

што се состојат од радиофрекфентни 

антени, РФ репетитор системи што се 

состојат од репетитори за целуларни 

радио комуникации, мали РФ келии, и 

поврзан софтвер за напојување, 

управување, дизајнирање и тестирање на 

овие системи; безжичен дистрибутивен 

систем што се состои од брановодници, 

елипсовидни брановодници, цврсти и 

флексибилни брановодници, и 

елипсовидни брановодни кабли; 

преносливи апарати за читање за радио 

фрекфентна идентификација (RFID), 

имено, RFID читачи; контролни апарати во 

кутии или врамени што се состојат од 

системски електични контролери, логички 

анализатори, и портали монтирани на 

електрични прекинувачки плочки и рамки 

што ги обединуваат и групираат 

податоците да комуницираат со софтвер; 

преносливи комуникациски и енергетски 

модули, имено, модули од интегрирани 

кола за работа на системот за 

комуникакција со податоци во рамките на 

средина од оптички влакна и 

овозможување комуникација преку 

безжична конекција со софтвер и мобилни 

уреди; производи за радио фрекфентна 

индентификација (RFID), имено, етикети 

во вид на ознаки за радио фрекфентна 

идентификација, RFID читачи, и рачни 

RFID читачи, апарати за мониторинг, 

мерење, тестирање, и контролирање 

електрични сигнали; софтвер за 

компјутерски системи за обработка на 

комуникациски сигнали поврзани со 

геолокациски уреди, телекомуникациска 

опрема и системи за управување и 

контролирање од оддалечени локации и 

оценување безжичен пренос  на глас и 

податоци; софтвер за употреба во 

дизајнирање, инсталирање, работење, 

оптимизирање и одржување 

телекомуникациска опрема; апарати за 

пренос на податоци во областа на 

телекомуникациски пренос; апарати за 

дигитален оптички пренос за пренос на 

телекомуникациски податоци; апарати за 

пренос на звук и слики; оптичка 

електронска комуникациска опрема, 

имено, оптички засилувачи, оптички 

предаватели, оптички електронски 

компоненти во вид на оптички кабли, 

оптички линкови на податоци, и оптички 

примопредаватели; апарати за обработка 

на податоци од полето на 

телекомуникациски пренос; компјутери за 

употреба во полето на телекомуникациски 

пренос; компјутерски софтвер за 

управување, мониторинг, визуализација и 

оптимизирање инфраструктура за центар 

за податоци и неговите перформанси и за 

централизирана контрола и управување 

на компјутерски и мрежни уреди 

дистрибуирани преку организацијата која 

обезбедува услуги за вмрежување и 

складирање; разделници на сигнали, 

вклучително разделници на сигнал од 

оптички влакна; оптички спојки 

вклучително оптички спојки за надворешни 

сандачиња; разделници на РФ сигнал, 

завршетоци во вид на електрични 

завршувачи, и атенуатори за електричен 

сигнал; оптички филтри и електронски 

комбинатори за конектирање антена и 

приемници; мултиплексори; засилувачи 
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што се монтираат на кула; засилувачи за 

подобрување на сигнал, блокови за 

електрични завршетоци; производи за 

кондиционирање РФ за места со станици 

на отворено, имено, радио-фрекфентно 

контролирани предаватели; 

дистрибутивни куќишта, имено, 

електрични дистрибутивни кутии; куќишта 

за бакарни сплетки, имено, сплетки за 

електрични преносни линии; куќишта за 

сплетки од влакна, имено сплетки за 

преносни линии од оптички влакна; FTTA 

куќишта, имено разводни кутии; FTTA 

полици, имено монтажни полици за 

разводни кутии за оптички влакна; касети 

и панели од влакна, имено контролни 

панели од оптички влакна за поврзување 

повеќе податочни уреди и уреди со 

оптички влакна; бакарни панели и касети, 

имено бакарни контролни панели за 

телекомуникациски сигнал за поврзување 

повеќе податочни и електрични уреди; 

монтажни полици и кабинети за 

телекомуникациски хардвер; фибер-

оптички монтажни полици и панели за 

телекомуникациски хардвер; 

телекомуникациски фибер оптички и 

бакарни телекомуникациски контролни 

преспојувачки панели за сместување 

телекомуникациски кабли со конектори; 

куќишта за батерии за сместување 

помошни батерии; метални кабинети 

специјално прилагодени  за заштита на 

телекомуникациска опрема во вид на 

уреди за напојување и електронска 

опрема за телекомуникациски системи; 

DC-DC напонски конвертори за употреба 

со разводни панели во комуникациски и 

податочни инфраструктурни мрежни 

системи; конвертери за напојување за 

употреба со антени и примотредаватели; 

телекомуникациски апарати и 

инструменти, имено, механички споеви за 

оптички или телекомуникациски преносни 

линии, спојници за кој не е потребен алат 

за оптички или телекомуникациски 

преносни линии, модуларно изградени 

оптички или електрични завршни блокови, 

хардвер за уредување влакна во вид на 

канали за оптички кабли, фибер оптички 

дистрибутивни рамки, имено, фибер 

оптички дистрибутивни кутии; апарати и 

инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање и 

контролирање електрични или оптички 

сигнали, имено, телекомуникациска 

опрема во вид на затворачи за сплетки од 

оптички влакна, куќишта за сплетки од 

оптички влакна или телекомуникациски 

кабли, дистрибутивни кутии за сплетки од 

оптички влакна и телекомуникациски 

кабли, хардвер за уредување влакна во 

вид на канали за кабли од оптички влакна, 

дистрибутивни врамени куќишта за фибер 

оптички и телекомуникациски кабли, 

конектори за фибер оптички или 

телекомуникациски кабли, приклучоци за 

фибер оптички или телекомуникациски 

кабли, адаптери за фибер оптички или 

телекомуникациски кабли, споеви од 

оптички влакна за оптички преносни 

линии, фиоки за споеви на оптички влакна 

во вид на затворачи за сплетки од оптички 

влакна, и касети за сплетки од оптички 

влакна; кошници за складирање влакна, 

имено монтажни рафтови за 

телекомуникациски хардвер; кабелски и 

жични предни плочи, имено, 

телекоминикациски кабелски предни плочи 

за телекомуникациски кабли и жици, 

површинско монтажни електрични 

дистрибутивни кабинети, и ѕидни 

прекинувачи  

 

(210) TM  2019/155 (220) 05/02/2019 
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(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги Кодинг Горска дооел Скопје 

ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, MK 

(740) Адвокат Симона Костадинова ул. 

Шар Планина бр. 4, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела, зелена 

(531) 05.11.18; 19.07.10; 24.17.05; 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  минерална вода и сода вода  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

маркетинг; за дистрибуција и продажба на 

вода  

 

(210) TM  2019/162 (220) 07/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 8-1, Tatsuminishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka-shi, Osaka 544-8666, JP 

(740) Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  лосиони за после бричење; 

препарати за освежување на воздух; 

балзами, освен за медицински цели; маски 

за убавина; козметички препарати за 

трепки; козметички препарати за нега на 

кожа; козметика; есенцијални масла; 

лосиони за коса; сјаеви за усни; кармини; 

препарати за шминка; препарати за 

отстранување шминка; парфеми; 

шампони; препарати за бричење; креми за 

белеење на кожата; сапун; препарати за 

сончање; козметички колекции; 

антиперспиранти [прибор за лична 

хигиена]; дезодоранси за луѓе или за 

животни  

 

(210) TM  2019/163 (220) 07/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) TMD Friction Services GmbH 

Schlebuscher Str. 99 51381 Leverkusen, 

DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

DON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност за сопирачки, хидраулична 

течност за сопирачки и куплунг системи  

кл. 4  масти, графит за подмачкување, 

масла за индустриска употреба, масла за 

подмачкување, индустриски масла, траен 

лубрикант за системи на сопирачки  

кл. 12  плочки за сопирачки, сегменти за 

сопирачки, дискови за сопирачки, 

сопирачки барабани, индикатори за 

абење, сет нитни, хидраулични единици за 

инсталации на сопирачки, особено 

цилиндри за главни сопирачки, цилиндри 

за тркала, шепи за сопирачки, инсталации 

за сопирање; црева за сопирачки; 

засилувачи за сопирачки; сите претходно 

спомнати производи за копнени возила  
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(210) TM  2019/164 (220) 07/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Миливоевиќ Златан ул. Тасино 

Чешмиче бр. 17А, Скопје, MK 

(540)  

hotel EVROPA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2019/174 (220) 07/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil 

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534), 

SG 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, 

Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и 

истражувачЈјси услуги, изработка и развој 

на комјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/175 (220) 07/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. 105 Cecil 

Street, #16-00 the Octagon, SG (069534), 

SG 

(740) Адвокатско друштво Папазоски и 

Мишев  

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум 

Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје 

(540)  

 
(531) 05.13.08; 24.05.05; 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, 

спортски и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив, индустриски анализи и 

истражувачЈјси услуги, изработка и развој 

на комјутерски хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/176 (220) 07/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО 

Скопје Бул. Партизански одреди бр. 1/2-

3, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Колемишевски и 

партнери ул. Коста Шахов бр. 7/6, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) црна, златна и светло сива 

(531) 26.02.05; 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  метални руди  

кл. 37  ископување руда  

кл. 42  геолошки испитувања; геолошки 
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истражувања; геолошки истражувања на 

терен  

 

(210) TM  2019/177 (220) 08/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за трговија и услуги Гари 

Компани дооел експорт-импорт Скопје 

ул. Борис Трајковски бр. 91, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, сина и црвена 

(531) 26.01.19; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.22; 

26.04.24; 26.07.01; 27.05.17; 29.01.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри, играчки и украси за елка  

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на облека, обувки, капи, игри и 

играчки и украси за елка  

 

(210) TM  2019/178 (220) 08/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) САШО ГРОЗДАНОВСКИ Бул. Јане 

Сандански бр. 64/3-20, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, бела, црна 

(531) 03.01.14; 27.05.17; 28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; 

едукативен консалтинг  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражување и планирањето поврзано со 

нив; индустриски анализи и истражувачки 

услуги  

 

(210) TM  2019/181 (220) 11/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ул. 5-та 

Париска Конференција бб , 2000, Штип, 

MK 

(540)  

 
(591) црвена 

(531) 20.01.03; 27.05.17; 28.05.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  
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кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2019/183 (220) 11/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) ГАЛАФАРМ дооел ул. 51, бр. 23 

Стопански двор - Волково, 1000, Скопје, 

MK 

(540)  

CANABIGAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски производи, диететика  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: козметички и фармацевтски 

производи  

 

(210) TM  2019/192 (220) 12/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation having a place of 

business at 1 Monster Way, Corona, 

California 92879, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

MEAN GREEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци; сирупи, концентрати, прашоци и 

додатоци за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(210) TM  2019/193 (220) 12/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation having a place of 

business at 1 Monster Way, Corona, 

California 92879, US 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

GOLD STRIKE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци, 

вклучително газирани и енергетски 

пијалоци; сирупи, концентрати, прашоци и 

додатоци за правење пијалоци, 

вклучително и газирани и енергетски 

пијалоци; пиво  

 

(210) TM  2019/195 (220) 12/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, градежништво и услуги ЕХИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та 

Македонска Бригада ББ, 1000, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

EHI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 
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(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени во другите кпаси, 

полуфабрикати од пластични материјали, 

материјали за подлошки, за заптисување и 

за изолација, свитливи неметални цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/196 (220) 12/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, 

трговија, градежништво и услуги ЕХИ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Бул. 3-та 

Македонска Бригада ББ, 1000, Скопје, 

MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) зелена и сина 

(531) 01.03.10; 01.15.15; 01.15.24; 26.01.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  
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кл. 8  рачни алати и направи, прибор за 

јадење, ладно оружје, жилети  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, 

поморски, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички, за вагање, за 

мерење, сигнализација, контрола 

(инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или 

контролирање на електрицитетот; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звук 

или слика, магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање, автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и 

компјутери, апарати за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, 

лискун и производи од нив, кои не се 

опфатени во другите кпаси, 

полуфабрикати од пластични материјали, 

материјали за подлошки, за заптисување и 

за изолација, свитливи неметални цевки  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

цврсти неметални цевки за градба, 

асфалт, црна смола и битумен, неметални 

преносни конструкции, споменици што не 

се од метал  

кл. 28  игри и играчки, производи за 

гимнастика и спорт кои не се опфатени со 

другите класи, украси за елка  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се 

однесуваат на истите; услуги за 

индустриски анализи и истражувања; 

проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(210) TM  2019/199 (220) 12/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) 3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ ул. 15ти 

КОРПУС бб, 6000, Охрид, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 
(591) сина, бела, сива, жолта, 

портокалова, кафена 

(531) 03.05.03; 21.01.11; 27.05.11; 27.05.17; 

28.11.00 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе; џемови; 

компоти; млеко; масла и масти за јадење; 

путер од кикиритки; путер од какао; 

јаткасто овошје (орев, лешници, бадеми), 

подготвени; кикиритки, преработени; 

семки, подготвени; суво грозје; урми  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи; свежо овошје 

и зеленчук; семиња и билки; пивски слад; 

семе од житарици; зрнеста храна; јаткасто 

овошје; лешници; бадеми; кикиритки; 

пченка; овес  

кл. 35  огласување;водење на 

работење;управување со 
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работи;канцелариски работи;водење 

дејност;водење на комерцијални 

работи;рекпамирање;ширење на рекпамен 

материјал, проспекти, печатени 

примероци;рекпамни огласи;објавување 

рекламни текстови;организирање 

дејности;проучување на пазарот 

(маркетинг);комерцијална 

администрација;услуги при продажба на 

големо и мало и увоз-извоз со 

прехранбени продукти  

 

(210) TM  2019/202 (220) 12/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Shtepiaku Sh.p.k. Rexhep Krasniqi, 

Prishtine, Republika e Kosoves, ZB 

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат ул. 

'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) портокалова, црна, сива 

(531) 07.01.19; 27.05.11; 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(210) TM  2019/235 (220) 20/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за производство, промет 

и услуги ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ  извоз-

увоз Скопје ул. Индустриска бр. 4, 

Скопје, MK 

(540)  

 
(591) црна, црвена и жолта 

(531) 26.04.04; 26.11.00; 27.05.25; 28.11.00; 

29.01.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, мед, мраз  

кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода 

и други безалкохолни пијалоци, пијалоци 

од овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги за подготување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2019/248 (220) 25/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Друштво за интернет и 

информатички технологии, маркетинг и 

трговија ЕФ-ТРИ ДОО експорт-импорт 

Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 1-4, 

Скопје, MK 

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово  

(540)  

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

(531) 01.05.07; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски хардвер; компјутерски 

софтвер за социјално вмрежување; алатки 

за развивање на компјутерски софтвер; 

компјутерски софтвер за употреба како 

интерфејс за програмирање апликации 

(API); интерфејс за програмирање 

апликации (API) за употреба во развојот на 
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софтверските апликации; интерфејс за 

програмирање апликации (API) за 

компјутерски софтвер кој ги потпомогнува 

онлајн за социјалното вмрежување и за 

вчитување, прикачување, симнување, и 

менаџмент на податоци; компјутерски 

софтвер за креирање, раководење и 

комуницирање со онлајн заедницата; 

компјутерски софтвер за организирање 

настани; компјутерски софтвер за 

креирање, уредување, прикачување, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

гледање, тагирање, поврзување, 

забележување, покажување чувства за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување, и споделување или на друг 

начин обезбедување електронски медиуми 

или компјутерски информации и 

комуникациски мрежи; компјутерски 

софтвер за изменување и овозможување 

пренос на слики, аудиовизуелна и видео 

содржина; компјутерски софтвер за 

уредување, собирање, организирање, 

изменување, пренос, споделување и 

складирање на податоци и информации; 

компјутерски софтвер за е-трговија за 

симнување кој им дозволува на 

корисниците да извршат електронски 

бизнис трансакции преку глобални 

компјутерски и комуникациски мрежи; 

софтвер за испраќање електронски 

сигнални пораки, известувања и 

потсетници; софтвер за пренесување на 

налози; софтвер за испраќање и примање 

на електронски пораки; компјутерски 

софтвер за пребарување; магнетски 

кодирани картички за подарок; 

компјутерски софтвер за употреба во 

креирање, раководење, мерење и ширење 

на рекламирањето на други лица; сервер 

за реклами, особено компјутерски сервер 

за услугите пристап складирање реклами 

и доставување реклами до вебстрани; 

софтвер за виртуелни реални игри; 

компјутерски хардвер за виртуелни реални 

игри; компјутерски периферни уреди; 

софтвер за виртуална реалност што се 

користи за да овозможи компјутерите, 

управувачките табли за видео игри, 

рачните управувачки табли за видео игри, 

таблет компјутерите, мобилните уреди и 

мобилните телефони да обезбедат 

искуства на виртуелна реалност; софтвер 

за електронски игри за безжични уреди; 

софтвер за електронски игри за рачни 

симнување, постирање, блогирање, преку 

менаџирање, електронски уреди; програми 

за видео и компјутерски игри; периферни 

уреди за носење за компјутери, таблет 

компјугери, мобилни уреди и мобилни 

телефони; софтвер за виртуелна 

реалност; софтвер за видео игри; 

интерактивни мултимедијални програми за 

компјутерски игри; програми за 

електронски игри за симнување; софтвер 

за компјутерски игри; слушалки за 

употреба со компјутери; ласерска опрема 

за немедицински цели; периферни 

компјутерски уреди за носење; периферни 

уреди; компјутерски софтвер 

комуникација; софтвер за за далечинска 

зголемена реалност за употреба во 

мобилни уреди за интегрирање 

електронски податоци со реална светска 

околина со цел за забава, образование, 

игри, комуникација и социјално 

вмрежување; софтвер за симнување во 

природата на мобилната апликација за 

пристапување и гледање текст, слики и 

електронски податоци поврзани со 

конференции во областа на развојот на 

софтвери; компјутерски софтвер кој 

овозможува развој, испитување, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносливи 

електронски комуникациски уреди, имено, 
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мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и таблет компјутери; 

компјутерски софтвер за конвертирање 

природни јазици во машинскиизвршливи 

команди; компјутерски софтвер, имено, 

интерфејс за преведување за 

овозможување интеракција помеѓу луѓето 

и машините; компјутерски софтвер во 

областа на вештачката интелегенција; 

алатки за развој на компјутерски софтвер 

за да им овозможи на мобилните 

софтверски апликации пристап во 

позадински услуги; имено, складирање на 

податоци, брзи известувања и менаџмент 

на корисници  

кл. 35  маркетинг, рекламирање и 

промотивни услуги; услуги за истражување 

на пазарот и информациони услуги; 

промовирање на стоки и услуги за други 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

бизнис и услуги за рекламирање, особено, 

медиумско планирање и медиумско 

купување за други; бизнис и услуги за 

рекламирање, особено, услуги за 

рекламирање за следење на рекламниот 

учинок, за раководење, дистрибуција и 

услуги за рекламирање, за анализирање 

на рекламните податоци, за пријавување 

на податоци за оптимизирање 

рекламирање, на и за перформансите на 

рекламирање; консултантски услуги во 

полето на рекламирањето, особено, 

прилагодување на напорите за маркетинг 

на други; услуги за комерцијални 

информирање, особено, служење реклами 

за обезбедување на извештаи, насочено 

рекламирање, и раководење со 

електронско зачувани раклами, за 

употреба на глобалната компјутерска 

мрежа; олеснување на размена и 

продажба на услуги и производи од трета 

страна преку компјутер и комуникациски 

мрежи; онлајн малопродажни услуги за кои 

има широк спектар на производи за 

широка потрошувачка на други, картички 

за подарок, и испорака на дигитални 

медии, слушалки за виртуелната 

реалност, и содржина и податоци за 

виртуелната реалност; обезбедување на 

онлајн место за маркетинг на продавачите 

на стоки и услуги; обезбедување на онлајн 

олеснување за поврзување на 

продавачите и купувачите; обезбедување 

на онлајн олеснување за информирањето 

на потрошувачите во полето за подароци; 

промовирање на добра и услуги за други 

преку обезбедување на онлајн 

олеснување преку истакнување на 

предлози за подароци; бизнис 

вмрежување; услуги на вработување и 

примање; услуги за рекламирање и 

дистрибуирање информации, особено, 

обезбедување на доверлив простор за 

рекламирање преку глобалната 

компјутерска мрежа; обезбедување на 

онлајн компјутерски бази на податоци и 

онлајн пребарувања во бази на податоци 

во полето на доверливоста; при-пејд 

услуги за картички за подароци, особено, 

издавање на сертификат за картичка за 

подарок што може да бидат надоместоци 

за стоки и услуги; добротворни услуги, 

особено промоција на јавната свест во 

врска со добротворони, филантропски, 

волонтерски, јавни услуги и услуги во 

врска со заедницата и хуманитарни 

активности; обезбедување на 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми наменети за препознавање, 

наградување и охрабрување на поединец 

и група која учествува во 

самоподобрување, самоисполнување, 

добротворни, филантропски, волонтерски, 

јавни програми и услуги на заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 

производ од креативна работа; 



 

 

114 

 

Тргпвски марки Гласник Бр.5/2019 - 31/05/2019 
 

организирање на изложби и настани во 

полето за развој на софтвер и хардвер за 

комерцијални и цели за рекламирање; 

услуги на здружение што ги промовираат 

интересите на професионалците и 

бизнисите во полето за развој на 

мобилната софтвер апликација  

кл. 36  услуги на обработка на финансиски 

трансакции, особено, расчистување и 

порамнување на финансиските трансакции 

преку компјутер и комуникациски мрежи; 

електронска обработка и пренос на 

податоци за плаќање на сметки за 

корисниците на компјутер и 

комуникациските мрежи; услуги за 

електронски трансфер на средства; услуги 

на плаќање на сметки; услуги на 

финансиска размена, особено, 

обезбедување на виртуелни валути за 

користење од страна на членовите на 

онлајн заедница преку компјутер и 

комуникациски мрежи кл. 38 услуги на 

споделување фотографии и видеа, 

особено, електронски пренос на дигитални 

фајлови за фотографии, видеа и аудио 

визуелна содржина помеѓу интернет 

корисниците; телекомуникации; 

овозможување пристап до компјутерски, 

електронски и онлајн бази на податоци; 

телекомуникациски услуги, особено 

електронски пренос на електронски 

медиуми, податоци, пораки, графика, 

слики, аудио, видео и информации; 

обезбедување онлајн форуми за 

комуникација на теми од општиот интерес; 

обезбедување онлајн комуникациски 

линкови кои пренесуваат мобилни уреди и 

интернет корисници на други локални и 

глобални онлајн локации; обезбедување 

пристап до вебстрани на трети лица или 

до други електронски содржини на трети 

лица преку универзално приклучување; 

обезбедување онлајн услуги преку соби за 

разговор (сНа! гоотѕ), маил и брзи пораки, 

и електронски огласни табли; аудио, текст 

и видео емитувачки услуги преку компјутер 

или други комуникациски мрежи, особено 

прикачување, постирање, прикажување, 

изменување, тагирање и електронско 

пренесување на податоци, информации, 

аудио и видео; услуги на глас преку 

интернет протокол (\/о1Р); услуги на 

телефонски комуникации; обезбедување 

пристап до компјутерски бази на податоци 

во областа на социјалното вмрежување, 

социјалното претставување и 

запознавање  

кл. 41  услуги за забава;обезбедување на 

компјутерски, електронски и онлајн бази на 

податоци за образовна, рекреативна и 

забавна употреба во областа на забавата 

и во областите на средните, студентските, 

социјалните и заедничките интересни 

групи;услуги на споделување фотографии 

и видеа;електронски издавачки услуги за 

други;услуги за забава, особено 

овозможување интерактивни и услуги за 

игри за повеќе играчи и за еден играч за 

игри кои се играат преку компјутер или 

комуникациски мрежи;обезбедување 

информации за онлајн компјутерски игри и 

видео игри преку компјутер или 

организирање комуникациски и 

мрежи;спроведување на натпревари и 

потпомагање настани за играчи на видео 

игри и играчи на компјутерски 

игри;обезбедување онлајн ресурси за 

развивачите на софтвер;натпреварувачки 

и стимулирачни наградни програми 

дизајнирани да ги препознае, награди и 

поттикне поединците и групите кои се 

вклучуваат во услуги на само-

подобрување, самореализација, 

хуманитарни, филантропски, волонтерски, 

јавни и услуги на заедницата и 

хуманитарни активности и споделување на 
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производите од креативната 

работа;организирање и спонзорирање 

натпреварувачки и стимулирачки наградни 

програми за развивачите на 

софтвер;објавување на образовни 

материјали, особено обајвување на книги, 

списанија, весници и електронски 

публикации;образовни услуги, особено 

организирање и спроведување 

конференции, курсеви, семинари и онлајн 

обука во областа на рекламирањето, 

маркетингот, социјалното вмрежување, 

интернетот и социјалните медиуми и 

дистрибуцијата на материјали за курсот во 

врска со тоа;онлајн списанија, особено 

блогови (blogs) во кој е дефинирана 

содржината на корисниците;образовни 

услуги, особено обезбедување виртуелно 

реални игри, интерактивна забава и 

виртуелно реална 

содржина;обезбедување копјутерска игра 

за користење на целата мрежа од 

корисниците на мрежа;обезбедување 

онлајн зголемени реалност игри;образовни 

обезбедување услуги, онлајн видео 

особено игри;организирање изложби во 

областа на интерактивната забава, 

виртуелната реалност, потрошувачката 

електроника и забавната индустрија на 

видео игри за културни или образовни 

цели;организирање и спроведување 

образовни конференции;организирање 

изложби и настани во областа на развојот 

на софтвер за образовни цели;образовни 

услуги, имено организирање и 

спроведување конференции и семинари 

во областа на вештачката интелегенција и 

интернетот на предмети  

кл. 42  дизајнирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерски услуги, особено креирање 

виртуелни заедници за регистрираните 

корисници да организираат групи и 

настани, да учествуваат во дискусии и да 

се вклучуваат во социјално, деловно и 

вмрежување во заедницата; компјутерски 

услуги, особено хостирање електронски 

капацитети за други за организирање и 

водење состаноци, настани и 

интерактивни дискусии преку 

комуникациски мрежи; компјутерски услуги 

како прилагодени веб страници што 

промовираат информации дефинирани од 

корисникот или назначени, лични 

профили, аудио, видео, фотографски 

слики, текст, графики и податоци; 

компјутерски услуги, особено 

обезбедување пребарувачи за добивање 

податоци на глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување веб сајт што промовира 

технологија која овозможува он-лајн 

корисниците да креираат лични профили 

промовирајќи информации за социјално и 

деловно вмрежување и да ги пренесуваат 

и споделуваат таквите информации меѓу 

повеќекратни он-лајн капацитети; 

обезбедување времено користење на 

софтверски апликации што не се 

симнуваат за социјално вмрежување, 

креирање виртуелна заедница и пренос на 

аудио, видео, фотографски слики, текст, 

графики и податоци; услуги на АЅР, 

особено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации на други; АЅР што 

промовира софтвер за да овозможи или 

олесни креирање, уредување, симнување, 

постирање, блогирање, анотирање, 

пристапување, прикажување, стриминг, 

покажување прикачување, гледање, 

тагирање, поврзување, емоција за, 

коментирање на, вградување, 

пренесување и споделување или поинаку 

обезбедување електронски медиуми или 

информации преку компјутер и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

услуга на он-лајн мрежа што овозможува 
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корисниците да ги пренесат податоците за 

личниот идентитет во и да ги споделат 

податоците за личниот идентитет со и 

меѓу повеќекратни он-лајн капацитети; 

обезбедување информации од индекси и 

бази на информации што може да се 

пребаруваат, вклучувајќи текст, 

електронски документи, бази на податоци, 

графики, електронски медиуми, 

фотографски слики и аудио-визуелни 

информации, на компјутер и 

комуникациски мрежи; обезбедување 

софтвер за е-трговија што не може да се 

симне за да им се овозможи на 

корисниците да извршуваат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; компјутерски услуги, 

особено, АЅР што промовира API софтвер 

за да им овозможи на корисниците да 

извршуваат електронски деловни 

трансакции преку глобална компјутерска 

мрежа;услуги на софтвер како 

промовираат услуга софтвер испраќање 

предупредувања за електронски пораки, 

за пренесување на налози и испраќање и 

примање на електронски пораки, и да им 

овозможи на корисниците да извршуваат 

електронски деловни трансакции преку 

глобална компјутерска мрежа; 

обезбедување времено користење на он-

лајн софтвер што не може да се симне за 

употреба при раководење, мерење и 

служење реклами за други; АЅР што 

промовира API софтвер за раководење, 

следење, известување и мерење на 

медиумско планирање, медиумско 

купување и рекламирање за други; 

провајдер на он-лајн платформа за 

купување реклами, особено, 

обезбедување на софтверски програми 

што не може да се симнат за да им се 

овозможи на купувачите и продавачите на 

он-лајн рекламирање да купуваат и 

продаваат рекламен инвентар; платформа 

како услуга (РААЅ) што промовира 

компјутерска софтверска платформа за 

употреба при купување и ширење на 

реклама; АЅР што промовира софтвер за 

употреба при купување, продавање, 

следење, вреднување, оптимизирање, 

таргетирање, анализирање, испорака и 

известување за он-лајн рекламирање и 

маркетинг; АЅР што промовира софтвер 

за употреба при дизајнирање и 

раководење со он-лајн рекламни и 

маркетинг кампањи; дизајнирање и 

развивање софтвер за компјутерски игри и 

софтвер за видео игри за употреба со 

компјутери, програмски систем за видео 

игри и компјутерски мрежи; развивање на 

компјутерски хардвер за компјутерски 

игри; услуги за развивање на видео игра; 

обезбедување он-лајн сајтови што им 

даваат на корисниците можност да 

прикачуваат, модифицираат и 

споделуваат содржина и податоци за 

виртуелна реалност; услуги на дизајн, 

инженерство, истражување, развој и 

тестирање во областа на развивање на 

софтвер за мобилна апликација поврзана 

со употреба и функционалност на 

хиперлинкови; технички консултации во 

областа на развивање на софтвер за 

мобилна апликација поврзана со употреба 

и функционалност на обезбедување 

времена хиперлинкови; употреба на 

компјутерски софтвер што не може да се 

симне што овозможува развој, проценка, 

тестирање и одржување на мобилни 

софтверски апликации за преносни уреди 

за електронска комуникација, имено, 

мобилни телефони, смартфони, рачни 

компјутери и компјутерски таблети; 

едукативни услуги, имено, организирање и 

водење конференции и семинари во 

областа на вештачка интелигенција и 
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интернет на нешта (loT)  

кл. 45  услуги на социјално претставување, 

вмрежување и запознавање; 

обезбедување пристап до компјутерски 

бази на податоци во областите на 

социјално вмрежување, социјално 

претставување и запознавање; 

обезбедување социјални услуги и 

информации во областа на личниот развој, 

особено самоподобрување, 

самоисполнување, добротворни, 

филантропски, волонтерски, јавни и услуги 

во заедницата, и хуманитарни активности; 

обезбедување услуги на автентификација 

при трансакции на е-трговија; 

обезбедување на автентификација на 

корисник при електронски трансфер на 

средства, трансакции на кредитна и 

дебитна картичка и електронски чек преку 

глобална компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2019/270 (220) 27/02/2019 

(442) 31/05/2019 

(731) Валентин ЛАТКОВСКИ ул. 

Белчишка бр. 16А, Општина Карпош, 

1000, Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

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

(540)  

Makozi Racing Internacional 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  научни, наутички, геодетски, 

фотографски, кинематогравски и оптички 

апарати и инструменти, како и апарати и 

инструменти за мерење тежина, мерење, 

сигнализирање, проверка (контрола), 

апарати и инструменти за спасување и 

обучување; апарати и инструменти за 

спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола 

на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук 

или слика; магнетски носачи на податоци, 

дискови за снимање; автоматски машини и 

механизми за апаратите што се 

активираат со жетони; регистарски каси; 

машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци и компјутери, апарати за 

гаснење пожар  

кл. 12  возила; апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 28  игри и играчки; предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи; украси за елка  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

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

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

(510) (210) 

1 MK/T/2019/0163 

2 MK/T/2019/0029 

3 MK/T/2018/1088 

3 MK/T/2019/0027 

3 MK/T/2019/0044 

3 MK/T/2019/0045 

3 MK/T/2019/0162 

3 MK/T/2019/0183 

4 MK/T/2019/0163 

5 MK/T/2019/0027 

5 MK/T/2019/0046 

5 MK/T/2019/0047 

5 MK/T/2019/0048 

5 MK/T/2019/0054 

5 MK/T/2019/0055 

5 MK/T/2019/0056 

5 MK/T/2019/0139 

5 MK/T/2019/0183 

6 MK/T/2019/0176 

6 MK/T/2019/0195 

6 MK/T/2019/0196 

7 MK/T/2019/0137 

7 MK/T/2019/0138 

7 MK/T/2019/0195 

7 MK/T/2019/0196 

8 MK/T/2018/1088 

8 MK/T/2019/0195 

8 MK/T/2019/0196 

9 MK/T/2018/1311 

9 MK/T/2019/0154 

9 MK/T/2019/0195 

9 MK/T/2019/0196 

9 MK/T/2019/0248 

9 MK/T/2019/0270 

11 MK/T/2019/0195 

11 MK/T/2019/0196 

12 MK/T/2019/0137 

12 MK/T/2019/0138 

12 MK/T/2019/0148 

12 MK/T/2019/0163 

12 MK/T/2019/0270 

16 MK/T/2019/0030 

16 MK/T/2019/0031 

16 MK/T/2019/0033 

16 MK/T/2019/0141 

16 MK/T/2019/0153 

17 MK/T/2019/0195 

17 MK/T/2019/0196 

18 MK/T/2019/0030 

18 MK/T/2019/0141 

19 MK/T/2019/0195 

19 MK/T/2019/0196 

21 MK/T/2018/1088 

21 MK/T/2019/0044 

25 MK/T/2019/0049 

25 MK/T/2019/0177 

28 MK/T/2019/0177 

28 MK/T/2019/0195 

28 MK/T/2019/0196 

28 MK/T/2019/0270 

29 MK/T/2018/0758 

29 MK/T/2018/0759 

29 MK/T/2018/0760 

29 MK/T/2018/0761 

29 MK/T/2018/0762 

29 MK/T/2018/0763 

29 MK/T/2018/0764 

29 MK/T/2019/0027 

29 MK/T/2019/0059 

29 MK/T/2019/0100 

29 MK/T/2019/0199 

30 MK/T/2018/1287 

30 MK/T/2019/0016 

30 MK/T/2019/0019 

30 MK/T/2019/0020 

30 MK/T/2019/0021 

30 MK/T/2019/0023 

30 MK/T/2019/0024 

30 MK/T/2019/0100 

30 MK/T/2019/0235 

31 MK/T/2018/1307 

31 MK/T/2019/0059 

31 MK/T/2019/0199 

32 MK/T/2019/0040 

32 MK/T/2019/0050 

32 MK/T/2019/0100 

32 MK/T/2019/0155 

32 MK/T/2019/0192 

32 MK/T/2019/0193 

32 MK/T/2019/0235 

33 MK/T/2019/0126 

33 MK/T/2019/0235 

34 MK/T/2018/1103 

34 MK/T/2019/0028 

34 MK/T/2019/0032 

34 MK/T/2019/0043 

34 MK/T/2019/0153 

35 MK/T/2018/0758 

35 MK/T/2018/0759 

35 MK/T/2018/0760 

35 MK/T/2018/0761 
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35 MK/T/2018/0762 

35 MK/T/2018/0763 

35 MK/T/2018/0764 

35 MK/T/2018/1095 

35 MK/T/2018/1307 

35 MK/T/2018/1311 

35 MK/T/2019/0016 

35 MK/T/2019/0019 

35 MK/T/2019/0020 

35 MK/T/2019/0021 

35 MK/T/2019/0023 

35 MK/T/2019/0024 

35 MK/T/2019/0025 

35 MK/T/2019/0026 

35 MK/T/2019/0031 

35 MK/T/2019/0033 

35 MK/T/2019/0034 

35 MK/T/2019/0035 

35 MK/T/2019/0036 

35 MK/T/2019/0059 

35 MK/T/2019/0060 

35 MK/T/2019/0061 

35 MK/T/2019/0062 

35 MK/T/2019/0063 

35 MK/T/2019/0064 

35 MK/T/2019/0065 

35 MK/T/2019/0066 

35 MK/T/2019/0067 

35 MK/T/2019/0068 

35 MK/T/2019/0141 

35 MK/T/2019/0142 

35 MK/T/2019/0143 

35 MK/T/2019/0153 

35 MK/T/2019/0155 

35 MK/T/2019/0174 

35 MK/T/2019/0175 

35 MK/T/2019/0177 

35 MK/T/2019/0178 

35 MK/T/2019/0181 

35 MK/T/2019/0183 

35 MK/T/2019/0199 

35 MK/T/2019/0202 

35 MK/T/2019/0248 

36 MK/T/2018/1095 

36 MK/T/2018/1311 

36 MK/T/2019/0013 

36 MK/T/2019/0025 

36 MK/T/2019/0026 

36 MK/T/2019/0034 

36 MK/T/2019/0035 

36 MK/T/2019/0036 

36 MK/T/2019/0060 

36 MK/T/2019/0061 

36 MK/T/2019/0062 

36 MK/T/2019/0063 

36 MK/T/2019/0064 

36 MK/T/2019/0065 

36 MK/T/2019/0066 

36 MK/T/2019/0067 

36 MK/T/2019/0068 

36 MK/T/2019/0248 

37 MK/T/2019/0176 

37 MK/T/2019/0195 

37 MK/T/2019/0196 

37 MK/T/2019/0202 

38 MK/T/2019/0181 

39 MK/T/2018/1307 

39 MK/T/2019/0025 

39 MK/T/2019/0026 

40 MK/T/2019/0195 

40 MK/T/2019/0196 

41 MK/T/2019/0031 

41 MK/T/2019/0033 

41 MK/T/2019/0174 

41 MK/T/2019/0175 

41 MK/T/2019/0178 

41 MK/T/2019/0181 

41 MK/T/2019/0248 

41 MK/T/2019/0270 

42 MK/T/2018/1311 

42 MK/T/2019/0174 

42 MK/T/2019/0175 

42 MK/T/2019/0176 

42 MK/T/2019/0178 

42 MK/T/2019/0195 

42 MK/T/2019/0196 

42 MK/T/2019/0248 

43 MK/T/2018/1095 

43 MK/T/2019/0034 

43 MK/T/2019/0035 

43 MK/T/2019/0036 

43 MK/T/2019/0164 

43 MK/T/2019/0235 

44 MK/T/2018/1088 

45 MK/T/2019/0248 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

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

 

(731) (210) 

3Д ПАНОРАМА ДООЕЛ MK/T/2019/0199 

Amouage SAOC MK/T/2019/0045 

British American Tobacco (Brands) Limited, MK/T/2018/1103 

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. MK/T/2019/0174 

CAUSAL CAPITAL Pte. Ltd. MK/T/2019/0175 

Caterpillar Inc. MK/T/2019/0137 

Caterpillar Inc. MK/T/2019/0138 

Colgate-Palmolive Company MK/T/2019/0044 

CommScope, Inc. of North Carolina (North Carolina Corporation) MK/T/2019/0154 

DELAMODE GROUP LIMITED MK/T/2019/0025 

DELAMODE GROUP LIMITED MK/T/2019/0026 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2019/0046 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2019/0047 

Deva Holding A.Ş. MK/T/2019/0048 

Financial & Risk Organisation Limited MK/T/2018/1311 

Jim Beam Brands Co MK/T/2019/0126 

Joint Stock Company "LEKHIM" MK/T/2019/0139 

LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. MK/T/2019/0027 

Lidl Stiftung & Co. KG MK/T/2018/1287 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2019/0050 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2019/0192 

Monster Energy Company, a Delaware corporation MK/T/2019/0193 

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware MK/T/2019/0029 

PayPal Inc MK/T/2019/0013 

PepsiCo, Inc. MK/T/2019/0040 

Philip Morris Brands Sárl MK/T/2019/0028 

Philip Morris Brands Sárl MK/T/2019/0043 

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. MK/T/2019/0162 

Regent Hospitality Worldwide, Inc. MK/T/2018/1095 

SANY BAGS, S.L. MK/T/2019/0030 

Shtepiaku Sh.p.k. MK/T/2019/0202 

TMD Friction Services GmbH MK/T/2019/0163 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. MK/T/2019/0054 

TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. MK/T/2019/0055 
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TÜM EKIP ILAÇ A.Ş. MK/T/2019/0056 

Vistros INTL - F.Z.E MK/T/2019/0032 

Валентин ЛАТКОВСКИ MK/T/2019/0270 

ГАЛАФАРМ дппел MK/T/2019/0183 

ГБЦ КОМУНИКАЦИИ MK/T/2019/0181 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0758 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0759 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0760 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0761 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0762 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0763 

ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ БОРИС ДООЕЛ MK/T/2018/0764 

Друшвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги ПАКЕТ МАРКЕТ ДОО Скппје MK/T/2018/1307 

Друштвп за интернет и инфпрматички технплпгии, маркетинг и тргпвија 
ЕФ-ТРИ ДОО експпрт-имппрт Скппје MK/T/2019/0248 

Друштвп за прпизвпдствп и тргпвија Виданпвски Златкп БЕЛИ МОСТ увпз-
извпз Битпла ДООЕЛ MK/T/2019/0059 

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски прпизвпди, 
прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје MK/T/2019/0016 

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски прпизвпди, 
прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје MK/T/2019/0019 

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски прпизвпди, 
прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје MK/T/2019/0020 

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски прпизвпди, 
прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје MK/T/2019/0021 

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски прпизвпди, 
прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје MK/T/2019/0023 

Друштвп за прпизвпдствп на мелнички, пекарски и слаткарски прпизвпди, 
прпмет на гплемп и малп и увпз-извпз ЖИТО ЛУКС АД Скппје MK/T/2019/0024 

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ЕУРОМАКС РЕСОУРЦЕС ДОО 
Скппје MK/T/2019/0176 

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги Кпдинг Гпрска дппел Скппје MK/T/2019/0155 

Друштвп за прпизвпдствп, прпмет и услуги ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ  извпз-
увпз Скппје MK/T/2019/0235 

Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ Скппје MK/T/2019/0049 

Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, градежништвп и услуги ЕХИ ДООЕЛ 
експпрт-имппрт Скппје MK/T/2019/0195 

Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, градежништвп и услуги ЕХИ ДООЕЛ 
експпрт-имппрт Скппје MK/T/2019/0196 

Друштвп за прпизвпдствп, тргпвија, услуги и маркетинг ЕССЕ ДООЕЛ увпз-
извпз Скппје MK/T/2019/0100 

Друштвп за реклама и издаваштвп АМПТЕАМ ДООЕЛ експпрт-имппрт 
Скппје MK/T/2019/0031 

Друштвп за реклама и издаваштвп АМПТЕАМ ДООЕЛ експпрт-имппрт 
Скппје MK/T/2019/0033 
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Друштвп за тргпвија и услуги Гари Кпмпани дппел експпрт-имппрт Скппје MK/T/2019/0177 

Друштвп за туристички услуги и сместуваое СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 
Скппје MK/T/2019/0034 

Друштвп за туристички услуги и сместуваое СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 
Скппје MK/T/2019/0035 

Друштвп за туристички услуги и сместуваое СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО 
Скппје MK/T/2019/0036 

Здружение - МРЕЖА НА ЖЕНИ ЛИДЕРИ Скппје MK/T/2019/0142 

Здружение - МРЕЖА НА ЖЕНИ ЛИДЕРИ Скппје MK/T/2019/0143 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0060 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0061 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0062 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0063 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0064 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0065 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0066 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0067 

Кпмерцијална банка АД Скппје MK/T/2019/0068 

Миливпевиќ Златан MK/T/2019/0164 

САШО ГРОЗДАНОВСКИ MK/T/2019/0178 

СИНПЕКС ДОО MK/T/2019/0148 

Салпн за убавина НАТУРАЛ КООЗМЕТК ДООЕЛ Скппје MK/T/2018/1088 

ТД ХЕРБИ ДООЕЛ MK/T/2019/0141 

ФАРЕЛ-ЦИГАР ДООЕЛ увпз-извпз Скппје MK/T/2019/0153 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

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

на Република Северна 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)  27201  (151)  17/05/2019 

(210)  TM  2004/412 (220)  07/06/2004 

(181)  07/06/2024 

(450)  31/05/2019 

(732)  ГОРАН ИВАНОВСКИ 

бул."Партизански одреди" бр.99-2/10, 

1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС 

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје 

(540)  

MONTEKO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалоци  

 

(111)  27202  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2006/490 (220)  03/05/2006 

(181)  03/05/2016 

(450)  31/05/2019 

(732)  The Proactiv Company Sarl Avenue 

Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

PROACTIV 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  Средства за белење и други 

супстанции за перење , препарати за 

чистење , полирање , триење и 

нагризување , сапуни , парфимерија , 

етерични масла, козметички производи, 

лосиони за коса , препарати за нега на 

забите ; производи за нега на кожата на 

телото , особено производи за чистење 

кожа , овлажнувачи на кожа , лосиони за 

кожа , сапуни за кожа , производи за 

заштита од сонце , козметика , шминка , 

темелна шминка , коректор за кожа , пудер 

за лице , не-медицински производи за нега 

на коса, не-медицински производи за нега 

на кожа кл. 5  фармацевтски и 

ветеринарски 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 , прспарати за 

уништување штетници , фунгициди , 

хербициди ; производи за третирање акни   

 

(111)  27207  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2011/4 (220)  05/01/2011 

(181)  05/01/2021 

(450)  31/05/2019 

(732)  Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-

извоз Градско Автопат бб, Градско, MK 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

ул. Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, беж и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање, водење на 

работењето, управување со работата, 

канцелариски работи  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци  

 

(111)  27196  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2015/473 (220)  22/04/2015 

(181)  22/04/2025 

(450)  31/05/2019 
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(732)  FRUTEX sh.p.k. 

Brigada 123 p.n. 23000-

Suhareke/Therande, Kosovo, ZB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  пурпурна, црвена, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни енергетски пијалоци  

 

(111)  27199  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2016/920 (220)  26/09/2016 

(181)  26/09/2026 

(450)  31/05/2019 

(732)  Здружение за фитнес активности 

ФИТ ЛАЈФСТАЈЛ КЛУБ Куманово 

ул. Лесковачка бр. 2/2-2, Куманово, MK 

(740)  Ѓорѓевиќ Сузана 

ул. Иво Лола Рибар 103, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 28  предмети за гимнастика и спорт 

што не се опфатени со другите класи  

кл. 35  рекламирање;водење на 

работењето;управување со 

работата;канцелариски работи  

кл. 41  обука; забава;спортски и културни 

активности  

 

(111)  27198  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/382 (220)  19/04/2018 

(181)  19/04/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Здружение на медицински сестри, 

техничари и акушерки ЗА НАС 

ул. 11-ти Октомври бр. 17/1-2 3СП, 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  розова, сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  организирање на конгреси 

семинари и работилници  

 

(111)  27205  (151)  17/05/2019 

(210)  TM  2018/781 (220)  03/08/2018 

(181)  03/08/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво за услуги Б. КОФИ 

ДООЕЛ Скопје 

ул. Јордан Мијалков бр. 40а, влез 1, 

лок.2 и 3, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Дебарлиев, 

Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2 

кат 3, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, крем, бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  27197  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/910 (220)  24/09/2018 

(181)  24/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО ул. 

Козјачка бр. 11 , 1300, Куманово, MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. 

Скопје Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сина, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни проиаводи, јајца; 

месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, 

сушено и варено овошје и зеленчук; 

желеа, џемови, компоти; масла и масти за 

јадење  

 

(111)  27208  (151)  17/05/2019 

(210)  TM  2018/919 (220)  26/09/2018 

(181)  26/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво MEDOCNEMIE Ltd. 

Constantinoupolos street 1-10, P.O. Box 

1409, Limassol, CY 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

MOXILEN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фрмацевтски 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  

 

(111)  27186  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/921 (220)  26/09/2018 

(181)  26/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Snap Inc. 

2772 Donald Douglas Loop, North Santa 

Monica, CA 90405, 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)  

BITMOJI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апликација со компјутерски софтвер 

што се симнува која им овозможува на 

корисниците да креираат виртуелни слики 

и комични стрипови кои што се содржат од 

аватари, графички икони, симболи, слики 

кои претставуваат поединци, магинативни 

дизајни, комици, комични серии, фрази, и 

графички прикази на луѓе, места и нешта 

што можат да бидат постирани, споделени 

и пренесени преку мултимедиални пораки 

(ММЅ), текстуални пораки (ЅМЅ), email, 

онлајн соби за допишување, глобални 

компјутерски мрежи, и други 

телекомуникациски мрежи; апликација со 

компјутерски софтвер за креирање на 
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дигитална анимација, имено, анимирани 

вињети, видео игри, телевизиски шоуа и 

филмови со аватари креирани од 

корисниците, графички икони, симболи, 

слики кои претставуваат поединци, 

имагинативни дизајни, комици, комични 

серии, фрази, и графички прикази на луѓе, 

места и нешта; видео и електронски 

софтвер за игри; видео и електронски 

сотвер за игри креирани од корисници кл. 

41  медиа за мобилни телефони и услуги 

на забава како анимирана и неанимирана 

изработка на содржина, имено, креирање 

и продукција на мултимедијална забавна 

содржина во форма на аватари, графички 

икони, симболи, слики кои претставуваат 

поединци, имагинативни дизајни, комици, 

комични серии, фрази, и графички прикази 

на луѓе, места и нешта; Услуги на забава, 

имено, обезбедување графика како 

аватари, графички икони, симболи, слики 

кои претставуваат поединци, 

имагинативни дизајни, комици, комични 

серии, фрази, и графички приказни на 

луѓе, места и нешта кои што крајните 

корисници можат да ги пренесуваат и 

примаат преку Интернетсредства или 

други компјутерски или телекомуникациски 

мрежи, безжични комуникациски мрежи, 

или со користење на компјутери, лаптопи, 

мобилна опрема, и рачни електронски 

дигитални уреди  

 

(111)  27194  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/922 (220)  26/09/2018 

(181)  26/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво за трговија, увоз-извоз, 

услуги, превоз и угостителство МИГ-

ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола 

ул.„Јоргов Камен“ бр. 15, Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, црвена, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  автобуски превоз;бродски 

превоз;воздушен транспорт;железнички 

ревоз;изнајмување бродови;изнајмување 

возила;возачки услуги;давање инструкции 

за возење за туристички цели;логистички 

услуги за транспорт;организирање 

крстарења;организирање патувања; 

патнички транспорт; превезување; 

посредување за превоз;разгледување 

културни знаменитости и обиколки; 

придружување патници;резервации за 

патувања;резервации за превоз кл. 43  

обезбедување објекти за кампување; 

пансиони; резервирање за привремено 

сместување; резеовирање пансиони; 

резервирање хотели  

 

(111)  27206  (151)  17/05/2019 

(210)  TM  2018/923 (220)  26/09/2018 

(181)  26/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Драги Филевски ул. „Стево 

Патако“ бр. 2, Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  
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(591)  црвена, портокалова, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  замрзнување храна; чадење храна; 

конзервирање храна и пијалаци кл. 43  

кафетерии [експрес ресторани]; служење 

храна и пијалаци;ресторани;ресторани со 

самопослужување;вагон-ресторани  

 

(111)  27204  (151)  17/05/2019 

(210)  TM  2018/925 (220)  26/09/2018 

(181)  26/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво за производство, 

трговија на големо и мало, 

угостителство и туризам ХЕМОМЕТАЛ 

Велковска Рада ДОО увоз-извоз Битола 

ул. Гоце Делчев бр. 49, Битола, MK 

(740)  Адвокатско друштво Димитровски 

ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, 

Битола 

(540)  

 

(591)  сина, бела, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  субстрати за површински посеви 

(земјоделство); хемиски производи за 

земјоделството, со исклучок на фунгициди, 

хербициди, инсектициди и средства 

против штетници кл. 44  изнајмување 

опрема за земјоделство; уништување 

штетници за земјоделство, аквакултура, 

хортикултура и шумарство; услуги за 

контрола на штетници за земјоделство, 

аквакултура, хортикултура и шумарство  

 

(111)  27193  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/938 (220)  28/09/2018 

(181)  28/09/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво за посредување и 

консалтинг ФОРТОНМКА ДОО Скопје  

ул. Мирослав Крлежа број 64, Општина 

Центар, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со 

недвижен имот кл. 37  градежни 

конструкции; поправки; инсталациски 

услуги  кл. 42  научни и технолошки услуги 

и истражување и планирањето поврзано 

со нив; индустриски анализи и 

истражувачки услуги; изработка и развој 

на компјутерски хардвер и софтвер  

 

(111)  27178  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/939 (220)  01/10/2018 

(181)  01/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(300)  EUTMA 017 930 249  13/07/2018  EM 

(732)  378715 BC Ltd Suite 102, 2286 

McCallum Road Abbotsford V2S 3P4 BC, 

CA 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  
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(591)  црна, бела и сите нијанси на сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хидропонска почва и засилувачи за 

почва; хидропонска минерална волна; 

градинарски хормони; витамински 

хормонски додатоци за растење за 

растенија; соединенија за вкоренување за 

растенија и зеленчук; природен габичен 

биолошки  почвен кондиционер за 

растенија и зеленчук;  кокосово средство 

за растење влакна за хидропонско и 

внатрешно садење; витамински хормонски 

додатоци за растење за растенија и 

зеленчук, и растение и растително 

ѓубриво; хидропонски средства за садење; 

ѓубрива и засилувачи за растење за 

растенија; хранливи материи за растенија 

и препарати за регулирање на квалитетот 

на водата; хемиски хранливи материи, 

ѓубрива и средства за растење за 

хидропонски системи; храна за растенија; 

производи за грижа на растенија 

направени во целост или значаен дел од 

органски материјал, имено, супстанции за 

регулирање и зајакнување на растењето 

на растението за хидроградини и 

внатрешни садови за градинарство, имено 

храна за растенија и ѓубрива, препарати за 

исхрана на растенија, имено хранливи 

материи и додатоци како храна за 

растенија, и храна за растенија во 

хортикултурната индустрија; средства за 

растење за хидроградини и внатрешни 

садови за градинарство, имено почви за 

пресадување; хранливи материи за 

растенија и додатоци за растенија 

напрaвени во целост или значаен ден од 

огрански материјал, имено, храна за 

растенија за употреба во хидроградини и 

само-оддржувачки градини; додатоци за 

почва; навлажнувачки агенси и 

сурфактанти за употреба за поттикнување 

на растот на растенијата преку разни 

средства, вклучувајќи и подобрување на 

квалитетот на водата, почвата, и 

средствата за растење; средства за 

растење и растенија кои го подобруваат 

развојот на коренот од растението, 

зголемувајќи ја брзината на 

инфилтрирање на влагата во почвите и 

средствата за растење, подобрувајќи го 

латералното движење на влагата во 

почвите и  конзумирање на хранливи 

материи за зајакнување на растенија; 

навлажнувачки агенси и сурфактанти за 

употреба за наводнување во 

агрикултурата, имено, за подобрување на 

покриеноста на распрскување во почви и 

на растенија, за намалување на 

површинскиот напон во прскалки и јонска 

опрема за наводнување, и за оддржување 

на “капка по капка” систем кл. 5  продукти 

за заштита на растенија од штетници, 

имено пестициди и фунгициди кл. 11  

хидропонски системи за растење 

составени од хидропонски цевки и 

контејнери за држење на хидропонски 

растенија, CO2 монитори и управувачи,  

саксии за растење на растенија и 

зеленчуци, хидропонски саксии за растење 

за хидропонски градини, резервори за 

хранливи материи; хидропонски системи 

за наводнување, имено вентили, пумпи, 

цевки, систем на цевки, контроли, саксии и 

резервоари; хидропонски систем за 

одгледување на растенија кој се состои од 

контејнер со раствор на хранливи 

материи, комора за растење, саксии, 

цевка, прстен за протекување, пумпа за 

вода, фитинзи, средства за растење и 

управувач кои се продавани како еднинка  

кл. 35  дистрибуција за големопродажба и 
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малопродажба на градинарски продукти и 

опрема за градинарство кл. 42  технички 

консалтинг во врска со поставувањето и 

работењето на стаклена градина; анализа 

на вода; анализа на растителни ткива   

 

(111)  27177  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/940 (220)  01/10/2018 

(181)  01/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(300)  EUTMA 017 930 247  13/07/2018  EM 

(732)  378715 BC Ltd Suite 102, 2286 

McCallum Road Abbotsford V2S 3P4 BC, 

CA 

(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)  

Nutrilife 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хидропонска почва и засилувачи за 

почва; хидропонска минерална волна; 

градинарски хормони; витамински 

хормонски додатоци за растење за 

растенија; соединенија за вкоренување за 

растенија и зеленчук; природен габичен 

биолошки  почвен кондиционер за 

растенија и зеленчук;  кокосово средство 

за растење влакна за хидропонско и 

внатрешно садење; витамински хормонски 

додатоци за растење за растенија и 

зеленчук, и растение и растително 

ѓубриво; хидропонски средства за садење; 

ѓубрива и засилувачи за растење за 

растенија; хранливи материи за растенија 

и препарати за регулирање на квалитетот 

на водата; хемиски хранливи материи, 

ѓубрива и средства за растење за 

хидропонски системи; храна за растенија; 

производи за грижа на растенија 

направени во целост или значаен дел од 

органски материјал, имено, супстанции за 

регулирање и зајакнување на растењето 

на растението за хидроградини и 

внатрешни садови за градинарство, имено 

храна за растенија и ѓубрива, препарати за 

исхрана на растенија, имено хранливи 

материи и додатоци како храна за 

растенија, и храна за растенија во 

хортикултурната индустрија; средства за 

растење за хидроградини и внатрешни 

садови за градинарство, имено почви за 

пресадување; хранливи материи за 

растенија и додатоци за растенија 

напрaвени во целост или значаен ден од 

огрански материјал, имено, храна за 

растенија за употреба во хидроградини и 

само-оддржувачки градини; додатоци за 

почва; навлажнувачки агенси и 

сурфактанти за употреба за поттикнување 

на растот на растенијата преку разни 

средства, вклучувајќи и подобрување на 

квалитетот на водата, почвата, и 

средствата за растење; средства за 

растење и растенија кои го подобруваат 

развојот на коренот од растението, 

зголемувајќи ја брзината на 

инфилтрирање на влагата во почвите и 

средствата за растење, подобрувајќи го 

латералното движење на влагата во 

почвите и  конзумирање на хранливи 

материи за зајакнување на растенија; 

навлажнувачки агенси и сурфактанти за 

употреба за наводнување во 

агрикултурата, имено, за подобрување на 

покриеноста на распрскување во почви и 

на растенија, за намалување на 

површинскиот напон во прскалки и јонска 

опрема за наводнување, и за оддржување 

на “капка по капка” систем кл. 5  продукти 

за заштита на растенија од штетници, 

имено пестициди и фунгициди кл. 11  

хидропонски системи за растење 

составени од хидропонски цевки и 
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контејнери за држење на хидропонски 

растенија, CO2 монитори и управувачи,  

саксии за растење на растенија и 

зеленчуци, хидропонски саксии за растење 

за хидропонски градини, резервори за 

хранливи материи; хидропонски системи 

за наводнување, имено вентили, пумпи, 

цевки, систем на цевки, контроли, саксии и 

резервоари; хидропонски систем за 

одгледување на растенија кој се состои од 

контејнер со раствор на хранливи 

материи, комора за растење, саксии, 

цевка, прстен за протекување, пумпа за 

вода, фитинзи, средства за растење и 

управувач кои се продавани како еднинка  

кл. 35  дистрибуција за големопродажба и 

малопродажба на градинарски продукти и 

опрема за градинарство кл. 42  технички 

консалтинг во врска со поставувањето и 

работењето на стаклена градина; анализа 

на вода; анализа на растителни ткива   

 

(111)  27180  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/941 (220)  01/10/2018 

(181)  01/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(300)  EUTMA 017928 361  09/07/2018  EM 

(732)  378715 BC Ltd Suite 102, 2286 

McCallum Road Abbotsford V2S 3P4 BC, 

CA 

(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)  

SM-90 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои се користат во 

агрикултура, хортикултура и шумарство; 

компост, вештачки ѓубрива, ѓубрива; 

биолошки препарати за индустриска 

употреба и научни хемикалии кои се 

употребуваат во агрикултура, 

хортикултура и шумарство; препарати за 

ѓубрење; хемиски препарати за третман на 

семиња; гени на семиња за агрикултурно 

производство; средства за растење; 

навлажнувачки агенти за употреба во 

агрикултурата  

кл. 5  фармацевтски препарати; средства 

за дезинфицирање; препарати за 

уништување на штеточинки; хербициди; 

фунгициди  

 

(111)  27183  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/945 (220)  02/10/2018 

(181)  02/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  GENEVA LABORATORIES LIMITED, 

a British Virgin Islands company 

Palm Grove House, P O Box 438, Road 

Town Tortola,, VG 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи; препарати за 

орална хигиена; парфимерија и мириси; 

препарати за чистење на тело и нега на 

убавина; шминка; сапуни и гелови; 

препарати за бањи (капење); дезодоранси 

и антиперспиранти; препарати за нега на 

кожа, очи и нокти; препарати и третмани 

за коса; препарати за отстранување на 
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влакна и бричење; есенцијални масла и 

ароматични екстракти; препарат за 

сончање; балзам за усни  

 

(111)  27187  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/946 (220)  03/10/2018 

(181)  03/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  NEOSTRATA COMPANY, INC. 

307 College Road East, Princeton, New 

Jersey, , US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

AMINOFIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за чистење за лицето, 

лосиони, навлажнувачи, креми, гелови, 

серуми, тонери, производи за миење за 

ексфолијација, лосиони за ексфолијација, 

тријачи, нроизводи за сончање, маски за 

лице, производи за луштење на лицето, 

серуми и креми против-

стареење;производи за чистење на 

телото, лосиони, навлажнувачи, креми, 

гелови;крсми за очи, маски за 

очи;козметика, имено, основи и маски  

 

(111)  27200  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/952 (220)  04/10/2018 

(181)  04/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ЏОКС ПРЕМИУМ ДОО 

Струмица ул. Мајка Тереза бр. 8, 

Струмица, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  текстил и текстилни производи, 

облека, чевли и капи кл. 35  услуги при 

продажба на големо и мало со текстил, 

текстилни производи, облека, чевли и капи  

 

(111)  27182  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/967 (220)  05/10/2018 

(181)  05/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје 

ул. Тодор Александров бр. 165, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  консултантски услуги поврзани со 

анализи и потребите / барања за обуки кл. 

42  испитување на животна средина и 

инспекциски услуги; услуги за хемиски 

истражувања и анализи; хемиски анализи; 

услуги за хемиски анализи; услуги за 

техничка инспекција; услуги за инспекција 

на цефковод; техничко испитување и 

контрола; испитување на стоки и контрола 

на квалитет кл. 45  испитување на 
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фабриките за безбедносни цели/работа; 

безбедност (испитување на фабриките 

условите за - цели) 

  

 

(111)  27192  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/968 (220)  05/10/2018 

(181)  05/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Devacetamol 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27190  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/969 (220)  05/10/2018 

(181)  05/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Renideva 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27191  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/970 (220)  05/10/2018 

(181)  05/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Deva Holding A.Ş. Halkali Merkez 

Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, 

Kucukcekmece, Istanbul, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Devadox 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  27188  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/971 (220)  05/10/2018 

(181)  05/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(300)  017934665  25/07/2018  EM 

(732)  Amouage SAOC PO Box 307, CPO 

111, Seeb, OM 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13, 1000 Скопје 

(540)  

OVERTURE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапуни; парфимерија; парфеми; 

мириски; етерични масла; козметика; 

лосиони за коса; препарати за нега на 

косата и кожата; креми и лосиони за 

телото и лицето; пудра; препарати за 

употреба при бањање и туширање; 

деодоранси  

 

(111)  27176  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/973 (220)  08/10/2018 

(181)  08/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Николовски Антонио and 

Петрушевски Чеде ул. 23 Октомври бр. 

1А/4-23, 1000, Скопје, MK and ул. Коле 

Цветков бр. 115, 1400, Велес, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи, дресови, 

спортски дресови,«бањарки, сандали за 

капење, влечки за капење, капи за капење, 

килоти за капење, костум за капење, 

гаќички за капење, облека за на плажа, 

обувки за на плажа, спортски обувки, 

скијачки чизми, облека за гимнастика, 

облека од кожа, облека за велосипедисти, 

облека за мотористи, рибарски елеци, 

копачки, крампони за копачки, обувки за 

фудбал, спортски обувки, обувки за 

гимнастика, хеланки.спортски трегер 

маици, униформи за карате, униформи за 

џудо, чорапи кл. 28  предмети за 

гимнастика и спорт што не се опфатени со 

другите класи, опрема за стрелање со лак, 

торби специјално дизајнирани за скии и 

даски за сурфање, балони, топки за игри, 

тегови, ракавици за безбол, рекети за 

игри, ракавици за крикет, ремени за 

кревање тегови, велосипеди (статички 

велосипеди за вежбање), топчиња за 

билијард, билијардски стапови, 

билијардски маси, покажувачи за мамци 

(опрема за риболов), сензори за мамци 

(опрема за риболов), игри со табли, боб-

санки, даски за пливање на стомак, 

апарати за боди билдинг, апарати за 

вежбање, чизми со додадени лизгалки, 

уреди и механизми за куглање, лакови за 

стрелање, боксерски ракавици, табли за 

шах, палки за голф, стрели за пикадо, 

дискови за спортови, тегови за вежбање, 

штитници за лакти (спортска опрема), 

фитнес-апарати, ракавици за мечување, 

маски за мечување, оружје за мечување, 

опрема за риболов, топки за игри, рекети 

за игри, ракавици, торби за голф со или 

без тркала, пушки (харпун пушки) спортска 

опрема, пушки со боја (спортска опрема), 

опрема за гимнастика, стапови за хокеј, 

лизгалки за мраз, ролери со тркала во 

една редица, мрежи за спортови, пеинт 

бол, параглајдери, машини за физички 

вежби, топки за играње, вреќи за удирање, 

рекети, жица за рекети, штитници за 

колена, стапови за риболов, конец за 

риболов, ролери, даски за едрење, 

скејтборд, лизгалки, скии, санки, тобогани, 

даски за сурфање, апарати за исфрлање 

тениски топки, тениски мрежи, пераи, маси 

за пинг понг кл. 35  трговија на големо и 

мало со: облека, обувки, капи, дресови, 

спортски дресови, бањарки, сандали за 

капење, влечки за капење, капи за капење, 

килоти за капење, костум за капење, 

гаќички за капење, облека за на плажа, 

обувки за на плажа, спортски обувки, 

скијачки чизми, облека за гимнастика, 

облека од кожа, облека за велосипедисти, 

облека за мотористи, рибарски елеци, 

копачки, крампони за копачки, обувки за 

фудбал, спортски обувки, обувки за 

гимнастика, хеланки.спортски трегер 

маици, униформи за карате, униформи за 

џудо, чорапи, предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите 

класи, опрема за стрелање со лак, торби 

специјално дизајнирани за скии и даски за 

сурфање, балони, топки за игри, тегови, 

ракавици за безбол, рекети за игри, 

ракавици за крикет, ремени за кревање 

тегови, велосипеди (статички велосипеди 

за вежбање), топчиња за билијард, 

билијардски стапови, билијардски маси, 

покажувачи за мамци (опрема за риболов), 

сензори за мамци (опрема за риболов), 

игри со табли, боб-санки, даски за 

пливање на стомак, апарати за боди 

билдинг, апарати за вежбање, чизми со 
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додадени лизгалки, уреди и механизми за 

куглање, лакови за стрелање, боксерски 

ракавици, табли за шах, палки за голф, 

стрели за пикадо, дискови за спортови, 

тегови за вежбање, штитници за лакти 

(спортска опрема), фитнес-апарати, 

ракавици за мечување, маски за 

мечување, оружје за мечување, опрема за 

риболов, топки за игри, рекети за игри, 

ракавици, торби за голф со или без 

тркала, пушки (харпун пушки) спортска 

опрема, пушки со боја (спортска опрема), 

опрема за гимнастика, стапови за хокеј, 

лизгалки за мраз, ролери со тркала во 

една редица, мрежи за спортови, пеинт 

бол, параглајдери, машини за физички 

вежби, топки за играње, вреќи за удирање, 

рекети, жица за рекети, штитници за 

колена, стапови за риболов, конец за 

риболов, ролери, даски за едрење, 

скејтборд, лизгалки, скии, санки, тобогани, 

даски за сурфање, апарати за исфрлање 

тениски топки, тениски мрежи, пераи, маси 

за пинг понг  

 

(111)  27181  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/978 (220)  08/10/2018 

(181)  08/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА“А.Д.Прилеп 

ул.„Леце Котески“бр. 23, 7500, Прилеп, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; супи; желеа, 

џемови, компоти; јајца, млеко и млечни 

производи; масла и масти зајадење. кл. 30  

кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи 

од жито, леб, производи од тесто и слатки, 

флипс, производи од житарици; слатки, 

колачи, чајни колачиња, чоколадо; 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз кл. 32  

безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци; 

безалкохолни овошни екстракти, 

витамински концентрати на екстракти за 

подготвување напивки  

 

(111)  27203  (151)  17/05/2019 

(210)  TM  2018/979 (220)  08/10/2018 

(181)  08/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Зотиќ Никола Ники and ДУ Мастер 

бариста ДООЕЛ бул. Јане Сандански 79-

1/16, Скопје, MK and ул. Перо Наков 113, 

Скопје, MK 

(740) Зотиќ Никола Ники бул. Јане 

Сандански 79-1/16, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  кафетерии (експрес ресторани)  
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(111)  27185  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/981 (220)  09/10/2018 

(181)  09/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Натурфарма България ЕООД 

ул. ЯНКО СОФИЙСКИ ВОЙВИДА No 21, 

вх. А 1164 гр., София, BG 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

URIMIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  додатоци во исхраната; медицински 

додатоци во исхраната; диететски и 

хранливи додатоци во исхраната; 

хранливи додатоци за медицинска 

употреба; хранливи додатоци и диететски 

препарати за исхрана; витамински 

производи како додатоци во исхраната; 

диететски додатоци за луѓе кои не се за 

медицинска употреба; хранливи додатоци 

во вид на прашкасти мешавини за пиење; 

додатоци со здрава храна за лица со 

специјален режим на исхрана; агенси за 

ослободување во форма на растворливи 

филмови (тенки слоеви) кои ја олеснуваат 

испораката на хранливи додатоци во 

исхраната; агенси за ослободување во 

форма на облоги на таблети кои ја 

олеснуваат испораката на хранливи 

додатоци во исхраната; фармацевтски 

производи; хемиско-фармацевтски 

производи; фармацевтски лекови  

 

(111)  27184  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/982 (220)  09/10/2018 

(181)  09/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(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)  

TALZENNA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететска храна и 

супстанции прилагодени за медицинска 

или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња; диететски додатоци за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврски; материјал за пломбирање заби, 

забарски смоли; дезинфекциони средства; 

препарати за уништување штетници; 

фунгициди, хербициди  

 

(111)  27189  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/984 (220)  10/10/2018 

(181)  10/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Reebok International Limited 

4th floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU 

London, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  торби и багаж  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  топки, фитнес опрема и друга 

спортска опрема  
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(111)  27195  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/985 (220)  10/10/2018 

(181)  10/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Клинг Ерсгард Анна Ингела 

ул. Гевгелиски Партизански Одреди бр. 

1, Гевгелија, MK 

(540)  

 

(591)  златна, сина и сребрена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  казина  

кл. 43  хотели  

 

(111)  27179  (151)  16/05/2019 

(210)  TM  2018/986 (220)  10/10/2018 

(181)  10/10/2028 

(450)  31/05/2019 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ 

Скопје бул. Јане Сандански бр. 109/2, 

Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, колички, бебешки 

колички, детскли седишта за во автомобил  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и 

производите од нив што не се опфатени со 

другите класи; кожа од животни, куфери и 

патни торби; актовки; ранци; кожени кутии 

или кутии обложени со кожа; кожени 

украси за мебел; рамки за женски чанти и 

женски чанти; кожени ремени; портмонеа; 

перкривачи за мебел од кожа; ученички 

торби; спортски торби кл. 20  бебешки 

дубаци, бебешки столчиња, бебешки 

креветчиња, оградичка за бебе кл. 25  

облека, обувки, капи, чевли, чизми, 

спортски обувки, скијачки чизми, копачки, 

обувки за фудбал, обувки за гимнастика, 

получизми (кратки чизми), сандали, 

дрвени чевли (налани), сандали за 

капење, влечки за капење, палта, јакни, 

фустани, пуловери, кошули, пантолони, 

костуми, елеци, џемпери, бебешки 

гаќички-пелени, бебешки комплети 

(облека) кл. 28  играчки, балони за играње, 

бебешки вежбални, возила играчки, 

возила играчки со далечинско управување, 

коцки за градење играчки, креветчиња за 

кукпи, кукли, куќички за кукли, летала, 

лизгалки за мраз, макети играчки, маски 

играчки, мечиња, мрежи за пеперутки, 

мускули за бањање и пливање, пеинт бол, 

пераи, пиштоли играчки, плишани играчки, 

роботи играчки, ролери, санки, скејтборд, 

сложувалки, топки за играње, штитници за 

колена, штитници за лакти, штитници за 

нозе кл. 35  услуги на продажба на големо 

и на продажба на мало на: велосипеди, 

колички, бебешки колички, детскли 

седишта за во автомобил , кожа и 

имитација на кожа и производите од нив 

што не се опфатени со другите класи; кожа 

од животни, куфери и патни торби; 

актовки; ранци; кожени кутии или кутии 

обложени со кожа; кожени украси за 

мебел; рамки за женски чанти и женски 

чанти; кожени ремени; портмонеа; 
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перкривачи за мебел од кожа; ученички 

торби; спортски торби, бебешки дубаци, 

бебешки столчиња, бебешки креветчиња, 

оградичка за бебе, облека, обувки, капи, 

чевли, чизми, спортски обувки, скијачки 

чизми, копачки, обувки за фудбал, обувки 

за гимнастика, получизми (кратки чизми), 

сандали, дрвени чевли (налани), сандали 

за капење, влечки за капење, палта, јакни, 

фустани, пуловери, кошули, пантолони, 

костуми, елеци, џемпери, бебешки 

гаќички-пелени, бебешки комплети 

(облека), играчки, балони за играње, 

бебешки вежбални, возила играчки, 

возила играчки со далечинско управување, 

коцки за градење играчки, креветчиња за 

кукли, кукпи, куќички за кукли, летала, 

лизгалки за мраз, макети играчки, маски 

играчки, мечиња, мрежи за пеперутки, 

мускули за бањање и пливање, пеинт бол, 

пераи, пиштоли играчки, плишани играчки, 

роботи играчки, ролери, санки, скејтборд, 

сложувалки, топки за играње, штитници за 

колена, штитници за лакти, штитници за 

нозе  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕДУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код по медународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски броj 

 

(510) (111) 

1 27177 

1 27178 

1 27180 

1 27204 

3 27183 

3 27187 

3 27188 

3 27202 

5 27177 

5 27178 

5 27180 

5 27184 

5 27185 

5 27190 

5 27191 

5 27192 

5 27202 

5 27208 

9 27186 

11 27177 

11 27178 

11 27198 

12 27179 

18 27179 

18 27189 

20 27179 

25 27176 

25 27179 

25 27189 

25 27200 

28 27176 

28 27179 

28 27189 

28 27199 

29 27181 

29 27197 

30 27181 

32 27181 

32 27196 

32 27201 

33 27207 

35 27176 

35 27177 

35 27178 

35 27179 

35 27193 

35 27199 

35 27200 

35 27207 

36 27193 

37 27193 

39 27194 

40 27206 

41 27182 

41 27186 

41 27195 

41 27199 

42 27177 

42 27178 

42 27182 

42 27193 

43 27194 

43 27195 

43 27203 

43 27205 

43 27206 

43 27207 

44 27204 

45 27182 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

378715 BC Ltd 27178 MK/T/2018/0939 

378715 BC Ltd 27177 MK/T/2018/0940 

378715 BC Ltd 27180 MK/T/2018/0941 

Amouage SAOC 27188 MK/T/2018/0971 

Deva Holding A.Ş. 27192 MK/T/2018/0968 

Deva Holding A.Ş. 27190 MK/T/2018/0969 

Deva Holding A.Ş. 27191 MK/T/2018/0970 

FRUTEX sh.p.k. 27196 MK/T/2015/0473 

GENEVA LABORATORIES LIMITED, a British Virgin Islands 
company 

27183 MK/T/2018/0945 

NEOSTRATA COMPANY, INC. 27187 MK/T/2018/0946 

Pfizer Inc. 27184 MK/T/2018/0982 

Reebok International Limited 27189 MK/T/2018/0984 

Snap Inc. 27186 MK/T/2018/0921 

The Proactiv Company Sarl 27202 MK/T/2006/0490 

Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско 27207 MK/T/2011/0004 

ГОРАН ИВАНОВСКИ 27201 MK/T/2004/0412 

ДПУТ БУЧЕН КОЗЈАК ДОО 27197 MK/T/2018/0910 

ДУ Мастер бариста ДООЕЛ  27203 MK/T/2018/0979 

Драги Филевски 27206 MK/T/2018/0923 

Друштво MEDOCNEMIE Ltd. 27208 MK/T/2018/0919 

Друштво за посредување и консалтинг ФОРТОНМКА ДОО 
Скопје  

27193 MK/T/2018/0938 

Друштво за производство трговија и услуги ЏОКС ПРЕМИУМ 
ДОО Струмица  

27200 MK/T/2018/0952 
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Друштво за производство трговија и услуги МОН АМИ ДООЕЛ 
Скопје 

27179 MK/T/2018/0986 

Друштво за производство, трговија на големо и мало, 
угостителство и туризам ХЕМОМЕТАЛ Велковска Рада ДОО 
увоз-извоз Битола 

27204 MK/T/2018/0925 

Друштво за трговија, увоз-извоз, услуги, превоз и угостителство 
МИГ-ТРАВЕЛ ДООЕЛ Битола 

27194 MK/T/2018/0922 

Друштво за услуги Б. КОФИ ДООЕЛ Скопје 27205 MK/T/2018/0781 

Здружение за фитнес активности ФИТ ЛАЈФСТАЈЛ КЛУБ 
Куманово 

27199 MK/T/2016/0920 

Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки ЗА 
НАС 

27198 MK/T/2018/0382 

Клинг Ерсгард Анна Ингела 27195 MK/T/2018/0985 

Натурфарма България ЕООД 27185 MK/T/2018/0981 

ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп 27181 MK/T/2018/0978 

Петрушевски Чеде 27176 MK/T/2018/0973 

Стјуарт Инспект ДООЕЛ Скопје 27182 MK/T/2018/0967 

 

ПРОМЕНИ 

 
(111) 3982 

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 

SE-105 45 Stockholm, SE 

 

(111) 4513 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI 

 

(111) 4622 

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto 

Šmarješka cesta 6, 8000, Novo mesto, SI 

 

(111) 9386 

(732) Wyeth LLC 

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 

US 

 

(111) 9386 

(732) Wyeth LLC 

235 East 42nd Street, NY 10017 New York, 

US 

 

(111) 16475 

(732) АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО 

увоз-извоз Скопје 

ул.Христо Татарчев 1 бр. 21а, 1000, 

Скопје, MK 

 

(111) 19224 

(732) Трговско друштво СИТИ 

ЛОГИСТИК ГРУП ДООЕЛ Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб, 

Скопје, MK 
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(111) 20101 

(732) Vertiv IT Systems, Inc. 

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 

19801, US 

 

 
 
 

ПРЕНОС 

 

(111) 2145 

(732) Peanuts Worldwide LLC 

1450 Broadway, New York, New York 

10018, US 

 

(111) 3273 

(732) Noxell Corporation 

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 

21030-2098, US 

 

(111) 20885 

(732) Друштво за трговија и услуги 

ЕМОНАГРУП-МАК ДОО Скопје 

ул. Качанички пат бр. 210, Визбегово, 

Бутел, Скопје, MK 

 

(111) 20885 

(732) Бардил Рамадани 

ул. 101 бр.бб, Камењане, Тетово, MK 

 

(111) 26801 

(732) ФИТКИТ ДОО увоз-извоз 

ул. 8-ми Март бр. 14-9, 1400, Велес, MK 

 

(111) 26802 

(732) ФИТКИТ ДОО увоз-извоз 

ул. 8-ми Март бр. 14-9, 1400, Велес, MK 

 

 
 
 

ПОНИШТУВАЊЕ 
 

(111) 18368  MK/T/ 2010/886       

(111) 20086  MK/T/ 2012/896  
 

СПОЈУВАЊА 
 

(111) 20101 

(732) Avocent CORPORATION 

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US 
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OБНОВУВАЊА 
 

(111) 3982   (186) 11/11/2027 

 (111) 4513   (186) 21/12/2027 

 (111) 4622   (186) 21/12/2027 

 (111) 7838   (186) 22/10/2027 

 (111) 9386   (186) 19/10/2028 

 (111) 15531   (186) 23/02/2027 

 (111) 14713   (186) 25/04/2027 

 (111) 15512   (186) 18/01/2028 

 (111) 15601   (186) 18/01/2028 

 (111) 14625   (186) 18/02/2028 

 (111) 15903   (186) 23/07/2028 

 (111) 16475   (186) 12/08/2028 

 (111) 16739   (186) 20/11/2028 

 (111) 19224   (186) 23/01/2029 
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РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ 

ДИЗАЈН 

 
Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Северна 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) 865  (45) 31/05/2019 

(21) ID  2018/27 (22) 10/10/2018    

(18) 10/10/2023 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  

(72) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР (БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ) 

(73) ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 

БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000 СКОПЈЕ,, MK 

(51) 12-16 

(54) "РАЧКА ЗА МЕНУВАЧ" 
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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) 

12-16 865 

 
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) 

ГЕОРГИЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 865 MK/I/ 2018/27 
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ 
  

  

ВПИШУВАЊЕ 
 
225. Весна Трајчева, адвокат 
ул. Мирче Оровчанец бр. 16/3 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
моб. 077 959 110 
e-mail: vtrajceva@yahoo.com 
 
226. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКИ Скопје 
бул. Кочо Рацин бр. 14/лок. 6 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 
Тел/факс. 02 3109 684 
Email: apostolski@apostolski.com.mk 
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