
UDK 347.77  
Република Северна  Македонија 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

ISSN 1857-6240 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

 
 

 
 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Скопје / Shkup 

Год. 2021 бр. 5 / Viti 2021 nr. 5 

31 Мај 2021 / 31 Maj 2021 
 

 

 

 

 



Република Северна Македонија / Republika e Maqedonisë së Veriut 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE 
 

UDK 347.77                                                                                                                                                    ISSN 1857-6240 
 
 
 

 
 

ГЛАСНИК / BULETINI 
 
 

Патенти / Patenta 

Трговски марки / Marka Tregtare 

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale 

Ознаки на потекло од производите /  

Tregues Gjeografik 

Лиценци / Liçenca 

Застапување / Përfaqësimi juridik 

Скопје / Shkup 

Год. 2021 бр. 5 / Viti 2021 nr. 5 

31 Мај 2021 / 31 Maj 2021 

 

 



КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO 

AD – Андора / Andora 

AE - Здружените Арапски Емирати / 
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AG - Антика и Барбуда / Antika dhe 
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CF - Централноафриканска Република / 

Republika e Afrikës Qendrore 
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e Domenikës 
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EE – Естонија / Estonia 

EG – Египет / Egjipt 

EH - Западна Сахара / Saharaja 

Perendimore 

ER – Еритреја / Eritreja 

ES – Шпанија / Spanja 

ET – Етиопија / Etiopia 

FI – Финска / Finlanda 

FJ – Фиџи / Fixhi 

FK - Фокландски Острови / Ishujt Falkland 

FO - Овчи Острови / Ishujt e Dhenve 

FR – Франција / Franca 

GA – Габон / Gabon 

GB - Велика Британија / Britania e Madhe 

GD – Гранада / Granada 

GE – Грузија / Gruzija 

GH – Гана / Gana 

GI – Гибралтар / Gjibraltari 

GL – Гренланд / Grenlanda 

GM – Гамбија / Gambija 

GN – Гвинеа / Guinea 

GQ - Екваторијална Гвинеа / Guinea e 

Ekuadorit 

GR – Грција / Greqia 

GS - Јужна Џорџија и Острвови на Јужни 

Сендвич /  Xhorxhia Jugore dhe Ishujt 

Sanduiç të Jugut 

GT – Гватемала / Guatemala 

GW - Гвинеа Бисао / Guinea Bisao 

GY – Гвајана / Guajana 

HK - Хонг Конг / Hong Kong 

HN – Хондурас / Honduras 

HR – Хрватска / Kroacia 

HT – Хаити / Haiti 

HU – Унгарија / Hungaria 

ID – Индонезија / Indonezia 

IE – Ирска / Irlanda 

IL – Израел / Izraeli 

IN – Индија / India 

IQ – Ирак / Irak 

IR – Иран / Iran 

IS – Исланд / Islanda 

IT – Италија / Italia 

JM – Јамајка / Xhamajka 

JO – Јордан / Jordani 

JP – Јапонија / Japonia 

KE – Кенија / Kenia 

KG – Киргизија / Kirgizija 

KH – Камбоџа / Kamboxha 

KI – Кирибати / Kiribati 

KM - Коморски Острови / Ishujt e Komorit 

KN - Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe 

Nevis 

KP - Демоктратска Република Кореја / 

Republika Demokrate e Koresë 

KR - Република Кореја / Republika e Koresë 

KW – Кувајт / Kuvajt 

KY - Кајмански Острови / Ishujt Kajman 

KZ – Казакстан / Kazahstan 

LA – Лаос / Laos 

LB – Либан / Liban 

LC - Света Луција / Shën Lucia 

LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn 

LK - Шри Ланка / Shri Lanka 

LR – Либерија / Liberia 

LS – Лесото / Lesoto 

LT – Литванија / Lituania 

LU – Луксермбург / Luksemburg 

LV – Латвија / Letonia 

LY – Либија / Libia 

MA – Мароко / Maroko 

MC – Монако / Monako 

MD – Молдавија / Moldavia 

ME - Црна Гора / Mali I Zi 

MG – Мадагаскар / Madagaskar 

MK –Северна Македонија / Maqedonia e 

Veriut 

ML – Мали / Mali 

MM – Бурма / Burma 

MN – Монголија / Mongolia 

MO – Макао / Makao 

MP - Северни Маријански Острови / Ishujt 

Mariane Veriore 

MR – Мавританија / Mavritania 

MS – Монсерато / Monserator 

MT – Малта / MAlta 

MU – Маурициус / Mauricius 

MV – Малдиви / Maldive 

MW – Малави / Malavi 

MX – Мексико / Meksika 

MY – Малезија / Malajzia 

MZ – Мозамбик / Mozambik 

NA – Намибија / Namibia 

NE – Нигер / Niger 

NG – Нигерија / Nigeria 

NI – Никарагва / Nikaragua 

NL – Холандија / Hollanda 

NO – Норвешка / Norvegjia 

NP – Непал / Nepal 

NR – Неру / Neru 

NZ - Нов Зеланд / Zelanda e Re 

OM – Оман / Oman 

PA – Панама / Panama 

PE – Перу / Peru 

PG - Нова Гвинеа / Guinea e Re 

PH – Филипини / Filipine 

PK – Пакистан / Pakistan 

PL – Полска / Polonia 

PR – Порторико / Portoriko 

PT – Португалија / Portugalia 

PY – Парагвај / Paraguaj 

QA – Катар / Katar 

RO – Романија / Rumania 

RS – Србија / Srbia 

RU - Руска Федерација / Federata Ruse 

RW – Руанда / Ruanda 

SA - Саудиска Арабија / Arabia Saudite 

SB - Соломонски Острови / Ishujt Solomon 

SC - Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles 

SD – Судан / Sudan 

SE – Шведска / Suedia 

SG – Сингапур / Singapor 

SH - Света Елена / Shën Elena 

SI – Словенија / Sllovenia 

SK – Словачка / Sllovakia 

SL - Сиера Леоне / Siera Leone 

SM - Сан Марино / San Marino 

SN – Сенегал / Senegal 

SO – Сомлија / Somlija 

SR – Суринам / Surinam 

ST - Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe 

Principe 

SV – Салвадор / Salvador 

SY – Сирија / Siria 

SZ – Свазиланд / Svaziland 

TC – Турки / Turki 

TD – Чад / Cad 

TG – Того / Togo 

TH – Тајланд / Tajlanda 

TJ – Таџикистан / Taxhikistan 

TM – Туркменија / Turkmenistan 

TN – Тунис / Tunis 

TO – Тонга / Tonga 

TP - Источни Тимор / Timori Lindor 

TR – Турција / Turqia 

TT - Тринидад и Тобаго / Trinidad dhe 

Tobago 

TV – Тувалу / Tuvalu 

TW – Тајван / Tajvan 

TZ – Танзанија / Tanzania 

UA – Украина / Ukraina 

UG – Уганда / Uganda 

US - Соединети Американски Држави / 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

UY – Уругвај / Uruguaj 

UZ – Узбекистан / Uzbekistan 

VA – Ватикан / Vatikan 

VC - Св. Винсент и Гренадин / Shën 

Vinsent dhe Grenadin 

VE – Венецуела / Venecuela 

VG - Британски Девствени Острови / Ishujt 

e Virgjër Britanik 

VN – Виетнам / Vietnam 

VU – Вануату / Vanuatu 

WS – Самоа / Samoa 

YE – Јемен / Jemen 

ZA - Јужноафричка Република / Republika 

Jugoafrikane 

ZM – Замбија / Zambia 

ZR – Заир / Zair 

ZW – Зимбабве / Zimbaba

 

                       КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE 

AP -  Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi 

Industriale (ORAPI) 

BX -  Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti I  Beneluksit për marka tregtare dhe modele 

EA -  Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë 

EM -  Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO) 

EP -  Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO) 

IB -  Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT) 

OA -  Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI) 

WO -  Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO) 

GC -  Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / 

SHPALLJE ZYRTARE 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PЁR NJOHJE E TЁ 

DREJTAVE TЁ PRONЁSISЁ INDUSTRIALE 

 

 

 

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

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

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

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

/ Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë 

industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi 

Industriale për njohjen e asaj të drejte. 

 

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

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

согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për 

tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në 

përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit. 

 

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

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

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

поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht 

nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të 

drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse 

gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të 

mëvonshme. 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

ПАТЕНТИ / PATENTAT 

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

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

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në 

përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të 

dhënat nga vendimi për njohjen e patentës. 
 

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

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

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

барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe 

abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet 

pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë. 
 

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

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

проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të 

dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse 

është paguar tarifa e paraparë. 
 

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

податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e 

patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë 

në INID. 
 

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit 

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit: 

А-патент/patentë А1-патент со доказ/patentë me dëshmi 

А2-дополнителен патент/patentë shtesë 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për 

patentën evropjanë  

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një 

patente evropiane me pretendime të modifikuara 

 

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri 

(45) Дата на објавување / Data e publikimit 

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të 

Patentave (KNP) 
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Патенти / Patentat Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes 

(56) Цитирани документи / Dokumente të cituara 

(57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi 

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

пријавата година ex - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ 

(data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)  

(61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë 

(62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar 

(72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it) 

(73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës 

(74) Застапник / Përfaqësues 

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

ndërkombëtar PCT ( data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit) 

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

Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO) 

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

ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit) 

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

patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  H 01F 27/06, A 61D 17/00  

(11)  11487   (13) А 

(21)  2021/41   (22) 18/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201810947858.7  20/08/2018  WO 

(86)  07/09/2018 PCT/CN2018/104560 

(87)  27/02/2020 WO2020/037722 

(73)  CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. 

Tianxin High-tech Park Zhuzhou, Hunan 

412000, CN 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72) HU,Gui; ZHONG,Heng; ZHU,Lili; HE,Zehai; 

WU,Young; YANG,Qingquan and LIU,Ting 

(54)  ШИРОКО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО 

(57)   

Шинско транспортно возило, коешто содржи 
тело на возило и погонски трансформатор. 
Погонскиот трансформатор е прицврстен на 
врвот на телото на возилото. Контурата на 
надворешниот дел на погонскиот 
трансформато е лоцирана во внатрешноста 
на горната контурна линија на телото (1) 
испакнувајќи се од долната површина на 

телото на возилото. Погонскиот 
трансформатор е поставен на горниот дел од 
телото на возилото, и контурната линија на 
надворешниот дел од погонскиот 
трансформатор е лоцирана во внатрешноста 
на е лоцирана во внатрешноста на горната 
контурна линија на телото (1), протоа 
заштитувајќи го погонскиот трансформатор 
од оштетувања, како загадување, блокада, и 
гребаници, намалувајќи ја стапката на 
оштетување, зголемувајќи го векот на 
одржување, и подобрувајќи ја работната 
издржливост. Како дополнение, висината на 
долната површина на телото на возилото од 
земјата, со тоа избегнувајќи користење на 
висока платформа, и намалување на 
влијанието на висока платформа, притоа 
подобрувајќи ја адаптабилноста на шинското 
транспортно возило. 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 
 

(11) 10164 

(73) Melinta Therapeutics,Inc. 44 Whippany Road, Suite 280 Morristown, NJ 07960, US 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 
 

 

(11) 6089 

(73) UCB Biopharma SRL AllØe de la Recherche 60 1070 Brussels, BE 

 

(11) 7402 

(73) Phosplatin Therapeutics Inc. 1350 Avenue of The Americas New York, NY 10019, US 

 

(11) 9593 

(73) Stucchi S.p.A. Via della Lira Italiana, 397, 24040 Pagazzano, Bergamo,, IT 

 

(11) 9594 

(73) Stucchi S.p.A. Via della Lira Italiana, 397, 24040 Pagazzano, Bergamo,, IT 

 

(11) 10426 

(73) Stucchi S.p.A. Via della Lira Italiana, 397, 24040 Pagazzano, Bergamo,, IT 

 

(11) 10188 

(73) Phosplatin Therapeutics Inc. 1350 Avenue of The Americas New York, NY 10019, US 

 

(11) 9937 

(73) Stucchi S.p.A. Via della Lira Italiana, 397, 24040 Pagazzano, Bergamo,, IT 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE 
 

(11) 1392 

(73) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US 

 

(11) 1576 

(73) Bristol-Myers Squibb Company Lawrenceville-Princeton Road  Princeton  NJ 08543-

4000, US 

 

(11) 1585 

(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres 

Cantos, Madrid,, ES 

 

(11) 1864 

(73) Hormos Medical Ltd. Itainen Pitkakatu 4B  20520 Turku, FI 

 

(11) 1833 

(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres 

Cantos, Madrid,, ES 

 

(11) 1938 

(73) Pfizer Italia S.r.l. Via Valbondione 113  00188 Rome, IT 

 

(11) 1944 

(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH 

 

(11) 2310 

(73) AstraZeneca UK Limited Greater London W1K 1LN, GB 

 

(11) 2376 

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

 

(11) 2772 

(73) SEPTODONT HOLDING SAS 58 rue du Pont de Creteil, Saint Maur des Fosses France 

94100, FR 

 

(11) 2406 

(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH 

 

(11) 2549 

(73) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas and Universidad Autonoma de Madrid 

E-28006 Madrid, ES and Ciudad Universitaria de Cantoblanco, C/Einstein 3, 28049 Madrid/ES, 

ES 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(11) 2638 

(73) AstraZeneca UK Limited 15 Stanhope Gate, London W1Y 1LK, GB 

 

(11) 2648 

(73) PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres 

Cantos, Madrid,, ES 

 

(11) 2721 

(73) ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH 

 

(11) 4003 

(73) Merck Serono SA Centre Industriel  1267 Coinsins, Vaud, CH 

 

(11) 2985 

(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. 5, Kanda Surugadai 2-chome   Chiyoda-ku, Tokyo 101-

0062, JP 

 

(11) 3009 

(73) PHIVCO-1 LLC, Corporation Service Company 2711 Centerville Road Suite 400 

Wilmington, Delaware 19808, US 

 

(11) 3572 

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT 

 

(11) 3577 

(73) ST.JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL 262 Danny Thomas Place Memphis, TN 

38105, US 

 

(11) 3585 

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT 

 

(11) 3630 

(73)  Genentech, Inc.  1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US 

 

(11) 3544 

(73) AstraZeneca UK Limited Greater London W1K 1LN, GB 

 

(11) 3825 

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

US 

 

(11) 3944 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo, 26/A  43100 Parma, IT 

 

(11) 4441 

(73) Јаќовски Владимир ул."Кеј 13 ноември", кула 4/7, Скопје, MK 

 

(11) 4442 

(73) Јаќовски Владимир ул."Кеј 13 ноември", кула 4/7, Скопје, MK 

 

(11) 4443 

(73) Јаќовски Владимир ул."Кеј 13 ноември", кула 4/7, Скопје, MK 

 

(11) 4191 

(73) ЕЛЕКТРОПАНЕЛ ДОО Скопје ул.Мајаковски 21 Скопје, MK 

 

(11) 4597 

(73) Secure Electrans Limited 65 Chandos Place  London WC2N 4HG, GB 

 

(11) 5390 

(73) ICOS Corporation 22021 20th Avenue S.E. Bothell, WA 98201, US 

 

(11) 6311 

(73) ICOS Corporation Indianapolis IN 46285, US 

 

(11) 6860 

(73) Bristol-Myers Squibb Company Princeton, NJ 08543, US 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  F 26B 5/06, A 61J 1/10, A 61J 1/20  

(11)  11483   (13) Т1 

(21)  2020/160   (22) 04/03/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201715609870  31/05/2017  US 

(96)  12/07/2017 EP18184831.8 

(97)  29/01/2020 EP3412272 

(73)  ADIENNE Pharma & Biotech SA Via Zurigo 

46 6900 Lugano, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  DI NARO, Antonio Francesco 

(54)  ФЛЕКСИБИЛНА ЌЕСА СО ПОВЕЌЕ 

КОМОРИ И МЕТОДИ ЗА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА 

(57)  1  Флексибилна фармацевтска ќеса (100) 

за лиофилизирање на фармацевтски производ 

во рамките на споменатата ќеса која што се 

состои од: 

преден тенок слој (210); 

заден тенок слој (220); 

надворешна заптивка (102) која што се 

приклучува на предниот тенок слој кон задниот 

тенок слок околу периметарот на 

фармацевтската ќеса за да се формира: 

 

прва комора (110) конфигурирана така да го 

држи лиофилизираниот фармацевтски 

производ; 

втора комора (120) одвоена од првата комора 

(110), при што втората комора (120) е 

конфигурирана така да го држи 

реконституираниот раствор за реконституција 

на лиофилизираниот фармацевтски производ 

во првата комора (110); 

при што ќесата понатаму содржи: 

 

заптивка (130) сместена помеѓу првата комора 

(110) и втората комора (120) која што ја 

раздвојува и заптива првата комора (110) од 

втората комора (120); и 

прв отвор (112) прикачен за првата комора 

(110), при што првиот отвор е конфигуриран 

така да го воведе фармацевтскиот производ во 

првата комора (110) и да овозможи 

преминување на водената пареа од 

фармацевтскиот производ за време на 

лиофилизацијата на фармацевтскиот производ. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  C 07D 489/12, C 07D 489/08  

(11)  11485   (13) Т1 

(21)  2020/420   (22) 08/06/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  201161542491P  03/10/2011  US 

(96)  01/10/2012 EP17199667,1 

(97)  29/04/2020 EP3321269 

(73)  Johnson Matthey Public Limited Company 

5th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 

4AB, GB 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

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

(72)  JAMIESON, Barbara;  ARCHER, Nicolas;  

BEASE, Michael and MARMOR, Robert 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ИНТЕРМЕДИЈАРИ НА БУПРЕНОРФИН 

(57)  1  . Постапка за подготовка 

 

       (la)   

            (lb) 

каде што: 

R10 е прав синџир, разгранет или цикличен C1-

C20 алкил; 

R11 е -C (R13) (R14) (OH) или заштитен -C (= O) 

(R15); 

R12 е H или CN; 

R13 е прав синџир, разгранет или цикличен C1-

C20-алкил; 

R14 е прав, разгранет или цикличен C1-C20-

алкил; и R15 е прав, разгранет или цикличен 

C1-C20-алкил --- е двојна врска или единечна 

врска; 

постапката се состои од: 

i. реагирање на соединение со формула (Ia) со 

тиолат во соодветен поларен апротичен 

растворувач, при што тиолатot е избран од 

групата која се состои од незадолжително 

заменет C1-C20-алкилтиолат, незадолжително 

заменет C6-C20-арилтиолат или 

незадолжително заменет C7-C30-

арилалкилтиолат; и 

ii. третирање на реакционата мешавина од 

чекор (i) со протонирачки агенс за да се даде 

соединението со формулата (Ib). 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  11484   (13) Т1 

(21)  2020/451   (22) 16/06/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  SG201201007  13/02/2012  SG 

(96)  13/02/2013 EPA13748708.8 

(97)  18/03/2020 EP2814843 

(73)  Agency for Science, Technology and 

Research 1 Fusionopolis Way 20-10 Connexis, 

Singapore 138632, SG 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  WANG, Cheng-I; GOH, Angeline; YEO, Siok 

Ping; MORTELLARO, Alessandra; BISWAS, 

Subhra Kumar; GINHOUX, Florent and ZHONG, 

Pingyu 

(54)  IL-ß НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ ЧОВЕЧКИ 

МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА 

(57)  1  Изолиран IL-1β специфичен антиген 

врзувачки протеин што ги содржи следниве 

CDRи:  

- варијабилен регион на тежок ланец што ги 

вклучува CDRи H1 = DYYWS, H2 = 

EIDHSGSTNYNPSLKS, H3 = ASPSSGWTLDY; и 

- варијабилен регион на лесен ланец што ги 

вклучува CDRи L1 = GDKLGDKFAF, L2 = 

LDNKRPS, L3 = YAWADTYEV. 

има уште 11 патентни барања 
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Патенти Гласник Бр.1/2019 - 31/01/2019 
 

 

(51)  C 03B 35/16, C 03B 35/18, B 65G 23/04  

(11)  11482   (13) Т1 

(21)  2020/486   (22) 24/06/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP20150185842  18/09/2015  EP 

(96)  15/09/2016 EP16770724.9 

(97)  25/03/2020 EP3350135 

(73)  Vesuvius France S.A. 68 Rue Paul Deudon 

59750 Feignies , FR 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)   DUBOIS, Laurent and SCHABAILLIE, 

Etienne 

(54)  СКЛОП НА ТРАНСПОРТЕН ВАЉАК, 

УРЕД ЗА ПРЕНОС И ПОДДРШКА НА 

ВРТЕЖНИОТ МОМЕНТ И ПОСТАПКА ЗА 

УПОТРЕБА НА СКЛОПОТ НА 

ТРАНСПОРТНИОТ ВАЉАК ВО СРЕДИНА СО 

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 

(57)  1  1. Склоп на транспортен ваљак (1) 

за употреба при висока температура што се 

состои од 

а) керамички ваљак (2) со флексибилност од 

најмалку 15 МРа и надворешен дијаметар Dи 

барем еден крај на керамичкиот ваљак има 

аксијално, центриран пречник со дијаметар d, и 

 

b) уред за пренесување и поддршка на вртежен 

момент (3) со општа цилиндрична форма, со 

надолжна оска, обезбедена во споменатиот 

пречник од керамичкиот ваљак (2) и содржи 

тело, и 

 

b1.придружен дел што е значително 

недеформиран и служи за поддршка на 

пречникот однатре, што се состои од најмалку 

два цилиндрични потпорни површини (10) и, 

b2.поврзувачки дел што е механички и 

еластично деформиран од воведувањето на 

уредот за преносот и поддршката на вртежниот 

момент во внатрешноста на керамичкиот 

ваљак. 

 

се карактеризира со тоа што 

споменатиот дел за поврзување е способен да 

се врати во својата оригинална форма кога 

менувачот на вртежниот момент и уредот за 

поддршка и пренос се извадени од керамичкиот 

ваљак и во тоа споменатиот дел за поврзување 

содржи најмалку две различни површини за 

поврзување (7,5), со триење на уредот за 

пренесување и поддршка на вртежниот момент 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(3) на керамичкиот ваљак (2) и со тоа што делот 

за поврзување е распореден помеѓу две 

цилиндрични потпорни површини и дијаметарот 

на центарот од керамичкиот 

 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/65, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61P 

31/04  

(11)  11486   (13) Т1 

(21)  2020/921   (22) 18/11/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US20080040398P  28/03/2008  US 

(96)  30/03/2009 EP18158017.6 

(97)  09/09/2020 EP3348258 

(73)  Paratek Pharmaceuticals, Inc. 75 Park 

Plaza 4th Floor Boston, MA 02116, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  JOHNSTON, Sean 

(54)  ОРАЛНИ И ИНЈЕКТИРАЧКИ 

ФОРМУЛАЦИИ НА СОСТАВИ НА 

ТЕТРАЦИКЛИН 

(57)  1  Инјектирачка формулација што содржи 

90-110 мг од 9-[(2,2-диметил-пропил амино)-

метил]-миноциклин и една или повеќе 

компоненти избрани од лиопротектор, каде што 

лиопротектор е шеќер, анти-оксиданс, 

прилагодување на pH компонентата и 

фармацевтски прифатлив носач, каде што pH 

вредноста на формулацијата е 4,0-4,5, 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  D 06M 15/09, C 08L 1/28, C 11B 9/00  

(11)  11511   (13) Т1 

(21)  2020/961   (22) 30/11/2020 

(45) 31/05/2021 

(96)  06/06/2014 EP14893911.9 

(97)  06/06/2014 EP3155050 

(73)  Opes Corporation OY P.O. Box 387 00101 

Helsinki , FI 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  JÄRVENPÄÄ, Janne 

(54)  МАСА ШТО СЕ СОСТОИ ОД 

ФУНКЦИОНАЛНО СОЕДИНЕНИЕ И 

РЕГУЛАТОР НА ВИСКОЗНОСТ 

(57)  1  Производ што се состои од 

функционално соединение, се карактеризира со 

тоа што споменатиот производ содржи маса 

обезбедена со функционално соединение што 

содржи најмалку еден вкус, растворувач што 

содржи етанол, каде што растворувачот е 

способен за растворање на функционалното 

соединение, регулатор на вискозност што се 

состои од силикат и носач матрица што има 

оформувач филм што се состои од етил 

целулоза, споменатиот производ дополнително 

се состои од основниот материјал што содржи 

хартија или текстил, каде што масата е 

отпечатена или дозирана на основниот 

материјал и формира пропустлив филм на него, 

и каде што оформувачкиот филм во матрицата 

има содржина помала од 2% по тежина.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  11492   (13) Т1 

(21)  2020/962   (22) 04/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(96)  17/03/2016 EP16160907.8 

(97)  02/12/2020 EP3219726 

(73)  Tillotts Pharma AG Baslerstrasse 15 4310 

Rheinfelden, CH 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

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

(72)   GUNDE, Tea; MEYER, Sebastian and 

FURRER, Esther Maria 

(54)  АНТИ-ТНФ АЛФА-АНТИТЕЛА И НЕГОВИ 

ФУНКЦИОНАЛНИ ФРАГМЕНТИ  

(57)  1  Антитело или негови функционални 

фрагменти се способни за врзување на човечки 

тумор некрозис фактор алфа (ТНФα), кадешто 

споменатото антитело или функционален 

фрагмент содржи (i) VL домен којшто има 

аминокиселинска секвенца како што е 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

прикажано во SEQ ID NO:14, и (ii) VH домен 

којшто има аминокиселинска секвенца како што 

е прикажано во SEQ ID NO:13. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/00, C 07K 14/605, A 61K 38/00, A 

61P 25/08, A 61P 25/16, A 61P 25/24, A 61P 

25/28, A 61P 25/02, A 61P 25/00, A 61P 21/00, A 

61P 25/14  

(11)  11493   (13) Т1 

(21)  2020/963   (22) 04/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  GB201620611  05/12/2016  GB 

(96)  04/12/2017 EP17811693.5 

(97)  09/09/2020 EP3548061 

(73)  Lancaster University Business Enterprises 

Limited University House, Bailrigg Lancaster 

LA1 4YW, GB 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  HÖLSCHER, Christian 

(54)  ТРЕТМАН НА НЕВРОЛОШКИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

(57)  1  GIP / GLP-1 ко-агонистички пептид 

претставен од општата Формула I:  

каде што Xaa24 е Asn;  

Y1 е Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-Lys 

(СЕКВ. ИД. Бр. 7);  

Y2 е избран од:  

Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys (СЕКВ. ИД. Бр. 3); и  

Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Lys-Lys-Arg-Gly-Tyr (СЕКВ. 

ИД. бр. 4); и 

R2 е -NH2,  

или фармацевтски прифатлива сол или солват 

на пептидот. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  G 06F 12/14  

(11)  11520   (13) Т1 

(21)  2020/964   (22) 02/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201562170116P  02/06/2015  US 

(96)  05/07/2016 EP16804678.7 

(97)  02/09/2020 EP3308316 

(73)  Viirii, LLC 1085 Burnt Hickory Road NW 

Marietta, GA 30064 , US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  COPELAND, Scott, R. 

(54)  НЕЗАВИСЕН ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ, 

ПОТСИСТЕМ ЗА БЕЗБЕДНО СКЛАДИРАЊЕ 

НА ПОДАТОЦИ 

(57)  1  Оперативен систем независен 

Потсистем за Безбедно Складирање на 

Податоци, SDSS, за употреба со електричен 

компјутер / апарат за дигитална обработка на 

податоци (100), SDSS содржи:  

 

уред за складирање на податоци (200) од 

споменатиот електричен компјутерски / апарат 

за дигитална обработка на податоци (100) во 

индиректни комуникации со оперативниот 

систем (160): на електричен компјутер / апарат 

за дигитална обработка на податоци (100); 

посредник за управување со податоци (10) што 

има локално коло на хардверски процесор 

(170), локална бафер/меѓу меморија (175), 

локална меморија за складирање на податоци 

(180) и коло за комуникација со корисник (185), 

со посредник за управување со податоци (10) 

функционално распоредени во комуникациите 

помеѓу оперативниот систем (160) од 

споменатиот електричен компјутерски / апарат 

за дигитална обработка на податоци (100) и 

меморија за складирање (210) од уред за 

складирање на податоци (200), каде што 

локалното коло за хардверски процесор (170) е 

независно од оперативниот систем (160); и Сет 

Софтвер / Инструкции за управувач со 

податоци (178) што е резидентен во локалната 

меморија за складирање на податоци (180) и се 

извршува од страна на посредникот управувач 

на податоци (10), Сет Софтвер / Инструкција за 

управувачот со податоци (178) што го 

овозможува посредникот за управување со 

податоци (10) за извршување на своите 

функции, прилагоден за пресретнување на 

барање за читање / пишување од оперативниот 

систем (160) и да генерира податоци за 



 

 

16 

 

Патенти / Patentat 
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симулиран одговор (20) како одговор на барање 

за читање / пишување, податоци за симулиран 

одговор (20) да биде во формат на структура на 

податоци што се очекува од страна на 

оперативниот систем (160), додека одделно се 

спречува модификација на податоците за 

складирање на уредот за складирање на 

податоци (200) за да се обезбеди интегритет на 

податоците во меморијата за складирање (210). 

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00

  

(11)  11521   (13) Т1 

(21)  2020/965   (22) 07/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201662371504P  05/08/2016  US and 

US201762454101P  03/02/2017  US 

(96)  04/08/2017 EP17754889.8 

(97)  21/10/2020 EP3494115 

(73)  The Regents of The University of Michigan 

Office of Technology Transfer 1600 Huron 

Parkway, 2nd Floor Ann Arbor, MI 48109-2590, 

US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  WANG, Shaomeng and CHEN, Jianyong 

(54)  ДЕРИВАТИ НА N-(ФЕНИЛСУЛФОНИЛ) 

БЕНЗАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ НА BCL-2 
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(57)  1  . Соединение, или негова фармацевтски 

прифатлива сол или солват, каде што 

соединението е избрано од група која се состои 

од: 

 

 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  A 61M 15/00  

(11)  11522   (13) Т1 

(21)  2020/966   (22) 07/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP14175021  30/06/2014  EP 

(96)  19/06/2015 EP19154989.8 

(97)  18/11/2020 EP3505209 

(73)  Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 

26/A 43122 Parma, IT 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  PASQUALI, Irene; CAMPANINI, Alice; 

LINNANE, Patrick Gerard; GARRAD, Joanne; 

TAMPIERI, Valerio;  ZUCCHERI, Lorenzo;  

ILANDI, Emiliano;  HAWSON, Nicholas Lee and  

GALE, David 

(54)  ИНХАЛАТОР ЗА ПРАШОК 

(57)  1  1. Инхалатор за прашок, кој се 

состои од  

контејнер (4) за складирање на лек во прашок; 

дел за мерење (5) со вдлабнатина за дозирање 

(15) да се пополни со доза на лекот во прашок 

од контејнерот (4); 

писка (3) која е во комуникација со 

инхалацискиот канал (9) за овозможување на 

инхалирање на доза на лекот во прашок 

содржан во вдлабнатина за дозирање (15) на 

мерниот дел (5); и механизам активиран со 

инхалација (18) кој е споен со заштитниот дел 

(7) за вдлабнатината за дозирањето (15) од 

мерниот дел (5) така што, доколку заштитниот 

дел (7) е во затворена позиција во која ја 

покрива вдлабнатината за дозирање (15), 

механизмот активиран со инхалација (18) го 

предизвикува заштитниот дел (7) да се помести 

во отворена позиција, во која заштитниот дел 

(7) не ја покрива вдлабнатината за дозирањето 

(15), доколку вдишувачката сила на 

инхалацијата што ја извршува корисникот на 

каналот за инхалација (9) ја надминува 

претходно одредената вредност; при што 

механизмот активиран со инхалација (18) се 

состои од перка (20) која се состои од: 

 

основен дел (29) кој се состои од рамен дел во 

форма на плоча (60); 

структура на пирамида (24), при што 

структурата на пирамидата (24) се состои од 

делови од првиот страничен ѕид (26B), кои 

значително се протегаат во надолжен правец 

на основниот дел (29) и втор дел од страничен 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

ѕиде (26А) кој се протега помеѓу делови од 

првиот страничен ѕид (26B) во правец на 

ширина на основниот дел (29); и  

дел за спојување (21) што треба да се спои со 

еластичен дел (40’) на механизмот активиран 

со инхалација (18); 

при што делот за спојување (21) се проектира 

од долната површина на основниот дел (29) 

надолу, 

се карактеризира со тоа што,                                                                                     

структурата на пирамидата (24) се проектира 

нагоре од рамен дел во форма на плоча (60) од 

основниот дел (29). 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  B 01J 13/02, B 01J 13/20, A 61K 47/28, A 

61K 47/24, A 61K 31/7068, A 61K 9/127, A 61P 

35/00  

(11)  11532   (13) Т1 

(21)  2020/967   (22) 07/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  JP2014094140  30/04/2014  JP 

(96)  30/04/2015 EP15785362.3 

(97)  28/10/2020 EP3138555 

(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)  ONO, Makoto; ONO, Kohei; MATSUMOTO, 

Takeshi and  MORI, Mikinaga 

(54)  СОСТАВ НА ЛИПОЗОМ И МЕТОД ЗА 

НЕГОВО ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Состав на липозом, кој опфаќа:  

липозоми од кои секој има внатрешна водена 

фаза и воден раствор кој ја сочинува 

надворешната водена фаза и во која се 

дисперзирани липозомите, 

каде што содржината на холестеролите е 15 

mol% до 25 mol% во однос на вкупната 

количина на липидни компоненти во составот 

на липозомот, и 

секој од липозомите капсулира лек во 

растворена состојба, и осмотскиот притисок на 

внатрешната водена фаза е 2-пати до 8-пати во 

однос на осмотскиот притисок на надворешната 

водена фаза, 

каде што липидите кои го сочинуваат 
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липозомот вклучуваат најмалку хидрогениран 

соин фосфатидилхолин, 1,2-дистеароил-3-

фосфатидилетаноламин-полиетилен гликол, и 

холестерол, и 

каде што средната големина на честичките на 

липозомите е 5 nm до 100 nm. 

има уште 7 патентни барања 

 

(51)  B 27N 1/00, B 27N 3/04, B 27N 3/02, B 27N 

3/00  

(11)  11488   (13) Т1 

(21)  2020/968   (22) 07/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(96)  23/12/2015 EP15817866.5 

(97)  16/09/2020 EP3393734 

(73)  Goodhout Holding B.V. Merseyweg 10 

3197 KG Botlek , NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TEN HOUTEN, Silvia; DONATO, Nicola and 

MARINO, Gianmarco 

(54)  МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ВЕШТАЧКА ДРВЕНА ПЛОЧА 

(57)  1  Метод за производство на вештачка 

дрвена плоча без додавањето на врзувач, каде 

што методот се состои од следниве чекори; 

а) мелење на лигнин содржан во растителен 

материјал за да се добие сомелена смеса, каде 

што наведениот лигнин е содржан во 

растителен материјал кој се состои од лушпа на 

кора од кокос; 

б) климатизација на наведената сомелена 

смеса за да се добие содржина на рамнотежна 

влажност од помеѓу 16% до 25%; 

в) хомогенизирање на наведената 

климатизирана сомелена смеса; 

г) ладно-пресување на хомогената смеса 

добиена во чекор в за да се добие кршлива 

плоча; 

д) жешко-пресување на наведената кршлива 

плоча за да се постигне густина од помеѓу 1.2 

до 1.4 g/cm3 да се добие вештачка дрвена 

плоча.     

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  C 07D 215/56, C 07D 401/04, C 07D 401/02, 

C 07D 401/14, A 61K 31/495, A 61K 31/47, A 61P 

33/02  

(11)  11490   (13) Т1 

(21)  2020/969   (22) 07/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US194083P  24/09/2008  US 

(96)  23/09/2009 EP17163383.7 

(97)  16/09/2020 EP3214083 

(73)  Melinta Subsidiary Corp.   44 Whippany 

Road, Suite 280 Morristown, NJ 07960, 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)  HANSELMANN, Roger; REEVE, Maxwell, M 

and JOHNSON, Graham 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРАВЕЊЕ ХИНОЛОНСКИ 

СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  Постапка за подготовка на хинолонско 

соединение  што опфаќа чекор на реакција на 

соединение де-хлоро хинолон или негова 

фармацевтски прифатлива сол или естер со 

средство за хлорирање и киселина, при што 

моларниот однос на киселината со де-хлоро 

хинолонот е од околу 0,008 до околу 0,012, при 

што киселината е сулфурна киселина и 

хлорирачкото средство е N-хлоросуцинимид и 

при што се произведува помалку од околу 

0,40% димерна нечистотија на основа на 

процентот на хинолон, при што соединението 

на хинолон е 1- (6- амино-3,5-

дифлуоропиридин-2-ил) -8-хлоро 6-флуоро-7- 

(3-хидроксиазетидин-1-ил) -4-оксо-1,4-

дихидрохинолин-3-карбоксилна киселина или 

фармацевтски прифатлива сол или негов естер 

и соединението де-хлоро хинолон е 1- (6-

амино-3,5-дифлуоропиридин-2-ил) -6-флуоро-7- 
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(3- хидрокси-азетидин-1-ил) -4-оксо -1,4-

дихидрохинолин-3-карбоксилна киселина или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

естер и при што димерната нечистотија е 1-

амино-3- (азетидин-3-илокси) -пропан-2-ол-бис 

(N, N’-хинолонска карбоксилна киселина), или 

негова фармацевтски прифатлива сол или 

естер.  

има уште 17 патентни барања 

 



 

 

21 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  D 07B 1/06, F 16L 11/08  

(11)  11533   (13) Т1 

(21)  2020/970   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP13175073  04/07/2013  EP 

(96)  26/06/2014 EPA14733170.6 

(97)  04/11/2020 EP3017226 

(73)  NV Bekaert SA Bekaertstraat 2,8550 

Zwevegem, BE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  VANDENBROUCKE, Ben and GALLE, Peter 

(54)  ЦРЕВО СО ОПТИМИЗИРАНИ 

ЗАЈАКНУВАЧКИ СЛОЕВИ ОД ЧЕЛИЧНА 

ЖИЦА 

(57)  1  Црево за спроведување течности под 

притисок што содржи еластомерна средишна 

цевка, барем два зајакнувачки слоеви на 

засебни радиуси на зајакнувачки слоеви, 

наведените зајакнувачки слоеви се радијално 

одделени со средни слоеви од еластомерен 

материјал и надворешен слој за заштита ко го 

прекрива најнадворешниот зајакнувачки слој, 

каде што барем два од наведените 

зајакнувачки слоеви содржат челични жици 

спирално намотани околу оската на наведеното 

црево, каде што челичните жици на радијално 

најнадворешниот зајакнувачки слој од челична 

жица го имаат најголемиот Е-сооднос, 

челичните жици на највнатрешниот 

зајакнувачки слој од челична жица го имаат 

најмалиот E-сооднос што се разликува од 

наведениот најголем E-сооднос, при што E-

соодносот на било кој зајакнувачки слој од 

челична жица не е понизок од E-соодносот на 

било кој внатрешно поставен зајакнувачки слој 

од челична жица, наведениот E-сооднос е 

еднаков на соодносот на издржливоста на 

истегнување над издолжувањето при прекин на 

наведената челична жица, каде што 

наведениот E-сооднос е помеѓу 70 000 N/mm2 

се до 200 000 N/mm2 за радијално 

најнадворешниот зајакнувачки слој од челична 

жица и помеѓу 30 000 N/mm2 и 120 000 N/mm2 

за радијално највнатрешниот зајакнувачки слој 

од челична жица, 

назначено со тоа, што 

наведените челични жици од барем 

највнатрешниот зајакнувачки слој од челична 

жица имаат набори во рамките на една 

рамнина или имаат искривувања, наведените 

набори или искривувања се за менување на 

оригиналниот E-сооднос и добивање на 

наведениот E-сооднос, додека наведените 

челични жици од барем најнадворешниот 

зајакнувачки слој од челична жица се 

ослободени од искривувања или набори. 

има уште 8 патентни барања 
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(51)  B 01J 23/10, B 01J 23/24, B 01J 23/72, B 

01J 23/745, B 01J 23/75, B 01J 23/755, C 01G 

25/00, C 01G 45/00, C 01G 49/00, C 01G 51/00, C 

01G 53/00  

(11)  11534   (13) Т1 

(21)  2020/972   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  JP20140062327  25/03/2014  JP and 

JP20140062334  25/03/2014  JP 

(96)  25/04/2014 EP14887678.2 

(97)  18/11/2020 EP3067322 

(73)  Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. 

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

541-004JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  HAYASHIDA, Hiroyuki and TATSUMI, Akiko 

(54)  КОМПОЗИТЕН ОКСИД ВРЗ ОСНОВА НА 

ЦЕРИУМ И ЦИРКОНИУМ И ПОСТАПКА ЗА 

НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО  

(57)  1  Композитен оксид врз база на цериум и 

циркониум кој што опфаќа цериум, циркониум и 

трет елемент различен од овие елементи; 

при што тој трет елемент е 

(a) eлемент на преоден метал или 

(b) најмалку еден или повеќе елементи одбрани 

од група која што ја сочинуваат елементи на 

ретка земја и елементи на земјано алкални 

метали; 

елемент на преоден метал (a) e железо; 

eлемент од ретка земја е најмалку еден 

елемент одбран од лантан и итриум; 

композитен оксид врз база на цериум и 

циркониум има фаза на пирохлор пред 

третирање со топлина; 
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по третирањето со топлина на 1000°C дo 

1100°C низ тек од 3 часа, 

(1) композитен осид ја има кристалната 

структура која што содржи фаза на пирохлор, 

(2) кога интензитетот на пик за (111) е рамен 

измерена со постапка на дифракцијатa на X-

зрак обележан како I11a интензитет на пик за 

(222) е рамен обележана како 1222, на 

вредност за {I111/(I111+I222)} x 100 изнесува 1 

или повеќе, и 

(3) композитен оксид има капацитет за чување 

на кислород на 600°C oд 0.05 mmol/g или 

повеќе, и капацитет за чување на кислород на 

750°C oд 0.3 mmol/g или повеќе; и 

третиот елемент е содржан во количество од 

0.01 до 10 mol% во однос на оксид. 

има уште 6 патентни барања 
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(51)  B 60S 3/00  

(11)  11535   (13) Т1 

(21)  2020/973   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  AT20170000160U  13/07/2017  AT; 

AT20170000178U  18/08/2017  AT; 

DE201610121482  09/11/2016  DE and 

DE201710107865  11/04/2017  DE 

(96)  09/11/2017 EP17797850.9 

(97)  04/11/2020 EP3538405 

(73)  Airffect GmbH 

Graben 16 Habsburgergasse 2/Top 3 und 3A 

1010 Wien, AT 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)  PASCHING, Andreas 

(54)  РАЧЕН ДУВАЧ 

(57)  1  Рачниот дувач (10) за рачно пневматско 

сушење на површина од страна на корисник на 

рачниот дувач (10), кој што го опфаќа уредот 

(22) со рамна млазница за исфрлување на 

компримираниот воздух од рачниот дувач (10) 

на површина која што се суши, подрачие на 

рачка, особено рачката (48) за рачно фаќање и 

водење на уредот (22) со рамна млазница 

преку површина која што се суши, и 

транспортен уред за транспорт на 

компримираниот воздух во уред (22) со рамна 

млазница, при што уредот (22) со рамна 

млазница е изведен со рамна млазница (50), a  

транспортниот уред е изведен со неподвижно 

поставен, со особено фиксно поставен 

вентилатор со висок притосок (30), назначен со 

тоа, што вентилаторот со висок притисок (30) со 

помош на уред (22) со рамната млазница 

обезбедува волуменски проток од 200 дo 1000 

m3/h и брзина на проток од 50 дo 300 m/s. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/42, A 61K 31/4525, A 61K 31/496, 

A 61K 31/513, A 61K 31/522, A 61K 45/06, A 61K 

31/55A 61K 31/575, A 61K 31/675, A 61K 

31/7072, A 61K 38/2A 61K 31/55  

(11)  11536   (13) Т1 

(21)  2020/974   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP20130306245  11/09/2013  EP 

(96)  10/09/2014 EP14771231.9 

(97)  04/11/2020 EP3043865 

(73)  Poxel; Université Claude Bernard Lyon 1; 

Centre National de la Recherche Scientifique 

(C.N.R.S.); Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale (INSERM); ENS - Ecole 

Normale Supérieure de Lyon and EDELRIS 

Immeuble le Sunway 259/261 Avenue Jean 

Jaures 69007 Lyon, FR; 43 Boulevard du 11 

Novembre 1918 69622 Villeurbanne Cedex, FR; 

3, rue Michel-Ange 75016 Paris, FR; 10rue de 

Tolbiac 75013 Paris, FR; 46, Allée d'Italie 69007 

Lyon, FR and 60, Avenue Rockefeller 69008 

Lyon, FR 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  CRAVO, Daniel; HALLAKOU-BOZEC, 

Sophie; ROCHE, Didier; ANDRE, Patrice; 

LOTTEAU, Vincent; RADREAU, Pauline; 

GILARDONE, Marine and PATIN, Amaury 

(54)  ПОСТАПКИ И ФАРМАЦЕВТСКИ 

КОМПОЗИЦИЈИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ИНФЕКЦИЈА НА ХЕПАТИТИС В ВИРУС 

(57)  1  Aгонист фарнезоид X на рецептор (FXR) 

за употреба во третирање на инфекција на 

хепатитис В вирус (HBV) кај субјект на кому што 

му е потребно, одбран од групата која што ја 

сочинува соединение индентификувано како 

CAS РЕГИСТРАЦИОН БРОЈ 1192171-69-9, 

GW4064 од формулата 

и 6 -eтил-хенодеоксихолна киселина (6ECDCA) 

од формула 

има уште 5 патентни барања 

 



 

 

26 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  C 07C 309/04, C 07D 498/04, C 07D 211/76, 

A 61K 31/45, A 61P 35/00  

(11)  11537   (13) Т1 

(21)  2020/975   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201361833196P  10/06/2013  US 

(96)  09/06/2014 EP14735785.9 

(97)  11/11/2020 EP3008039 

(73)  AMGEN INC. One Amgen Center Drive 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  BIO, Matthew; CAILLE, Sebastien; 

COCHRAN, Brian; FANG, Yuanqing; FOX, Brian, 

M.; LUCAS, Brian, S.; MCGEE, Lawrence, R.; 

VOUNATSOS, Filisaty; WIEDEMANN, Sean and 

WORTMAN, Sarah 

(54)  КРИСТАЛНА ФОРМА НА MDM2 

ИНХИБИТОР 

(57)  1  Кристален анхидризиран 

назначен со тоа, што има образец на 

дифракција на X-зрак на прав кој што ги опфаќа 

пиковите при агол на дифракциа од 2 тета 

степени на 11.6, 12.4, 18.6, 19.0, 21.6 и 23.6. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  H 04N 19/70, H 04N 19/44  

(11)  11539   (13) Т1 

(21)  2020/976   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201113273191  13/10/2011  US; 

US201113287015  01/11/2011  US; 

US201113291961  08/11/2011  US and 

US201113294996  11/11/2011  US 

(96)  12/10/2012 EP16203741.0 

(97)  25/11/2020 EP3166314 

(73)  Dolby International AB Apollo Building, 3E 

Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam 

Zuidoos, NL 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 
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(72)   MISRA, Kiran; DESHPANDE, Sachi n. G and 

SEGALL, Christopher A. 

(54)  СЛЕДЕЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА СЛИКА ВРЗ 

ОСНОВА НА НАЗНАЧЕНА СЛИКА НА 

ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕД 

(57)  1  Постапка за следење на референтна 

слика во видео декодер, која што опфаќа: 

прием на протек на битови; 

декодирање на дел на протекот на битовите за 

да се произведе декодирана референтна слика; 

oдредување на назначената слика; 

следење на декодираната референтна слика во 

бафер за декодирана слика (DPB) врз основа 

на назначена слика, 

при што следење на декодирана референтна 

слика опфаќа: 

oдредување на бројач на редослед на слика 

(POC) врз основ на назначена слика; 

прием на индикатор на премотување од кодер 

кој што обележува премин помеѓу два сета на 

слики, при што тој индикатор на премотување е 

еднобитна заставичка; 

oдредување на моментален параметар на 

циклус на бројач на редослед на слика врз 

основ на назначената слика, 

при што тој параметар на циклус на бројач на 

редослед на слика се однесува на сетовите на 

слики вклучувајќи ги референтните сликиr, и 

при што одредување на моментален параметар 

на циклус на бројач на редослед на слика 

вклучува ажурирање на претходниот параметар 

на циклусот на бројач редоследот на  слика по 

прием на индикатор на премотување; 

добивање на декодирана референтна слика 

според POC и параметрот на циклус на бројач 

на редослед на слика; и 

декодирање на слика врз основ на 

декодираната референтна слика.. 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  C 07D 231/12, C 07D 405/08, C 07D 405/04, 

C 07D 403/08, C 07D 401/04, C 07D 405/12, C 

07D 493/10, A 61K 31/4155, A 61K 31/415, A 61P 

37/00, A 61P 35/00, A 61P 3/00, A 61P 25/00, A 

61P 9/00  

(11)  11494   (13) Т1 

(21)  2020/977   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201361781051P                14/03/2013  US 

and US201361876034P  10/09/2013  US 

(96)  14/03/2014 EP14717371.0 

(97)  23/09/2020 EP2970132 

(73)  Epizyme, Inc.   400 Technology Square, 

4th Floor 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; SHAPIRO, Gideon; 

MITCHELL, Lorna, Helen and SWINGER, Keren 

Kalai 

(54)  АРГИНИН МЕТИЛТРАНСФЕРАЗА 

ИНХИБИТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ 

(57)  1  Соединение со Формулата (I):  

или негова фармацевтски прифатлива сол, при 

што 

X е N, Z е NR4, и Y е CR5; или  

X е NR4, Z е N, и Y е CR5; или  

X е CR5, Z е NR4, и Y е N; или  

 X е CR5, Z е N, и Y е NR4;  

Rx е метил, етил, изопропил, хидроксиетил или 

метоксиетил;  

L1 е врска или несупституиран C1-6 заситена 

или незаситена јаглеводородна низа; 

RW е по избор супституиран карбоциклил, по 

избор супституиран хетероциклил, по избор  

супституиран арил или по избор супституиран 

хетероарил; под услов кога L1 е врска, RW не е 

по избор супституиран арил, или по избор 

супституиранхетероарил;  

R3 е водород или метил;  

R4 е водород или метил;  

R5 е водород или метил;  

при што, и освен ако не е поинаку прецизирано,  

хетероциклил или хетероцикличен се однесува 

на радикал на 3-14 членски неароматичен 

прстенест систем кој има атоми на јаглероден 

прстен и 1-4 прстенести хетероатоми, при што 

секој хетероатом е независно избран од азот, 

кислород и сулфур;  

карбоциклил или карбоцикличен се однесува на 

радикал на не-ароматична циклична 

јаглеводородна група која има од 3 до 14 

прстени атоми на јаглерод и нула хетероатоми 

во не-ароматичниот прстенест систем; 

арил се однесува на радикал на моноцикличен 

или полицикличен ароматичен прстенест 

систем кој има 6-14 прстен атоми на јаглерод и 

нула хетероатоми застапени во ароматичниот 

прстен; и  

хетероарил се однесува на радикал на 5-10 

членест моноцикличен или бицикличен 4n + 2 

ароматичен прстенест систем кој има атоми на 

јаглероден прстен и 1-4 прстенести 

хетероатоми застапени во системот за 

ароматични прстени, при што секој хетероатом 

е независно избран од азот, кислород и сулфур;  

алкил се однесува на радикал на група со 

рамна низа или разгранета заситена 

јаглеводородна група која има од 1 до 20 

јаглеродни атоми;  

алкенил се однесува на радикал на група со 

рамна низа или разгранета заситена 

јаглеводородна група која има од 2 до 20 атоми 

на јаглерод и една или повеќе двојни врски на 

јаглерод-јаглерод; и 

алкинил се однесува на радикал на група 

јагелводороди со рамна низа или разгранета 

која има од 2 до 20 јаглеродни атоми и една 

или повеќе јаглерод-јаглеродни тројни врски;  

по избор супституенти на атом на јаглерод се 

халогени, -CN, -NO2, -N3, -SO2H, -SO3H, -OH, -

ORaa, -ON(Rbb)2, -N(Rbb)2, -N(Rbb)3 +X- , -

N(ORcc)Rbb, -SH, -SRaa, -SSRcc, - C(=O)Raa, -

CO2H, -CHO, -C(ORcc)2, -CO2Raa, -OC(=O)Raa, 

-OCO2Raa, -C(=O)N(Rbb)2, - OC(=O)N(Rbb)2, -
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NRbbC(=O)Raa, -NRbbCO2Raa, -

NRbbC(=O)N(Rbb)2, -C(=NRbb)Raa, - 

C(=NRbb)ORaa, -OC(=NRbb)Raa, -

OC(=NRbb)ORaa, -C(=NRbb)N(Rbb)2, -

OC(=NRbb)N(Rbb)2, -NRbbC(=NRbb)N(Rbb)2, -

C(=O)NRbbSO2Raa, -NRbbSO2Raa, -

SO2N(Rbb)2, -SO2Raa, - SO2ORaa, -OSO2Raa, -

S(=O)Raa, -OS(=O)Raa, -Si(Raa)3, -OSi(Raa)3 -

C(=S)N(Rbb)2, - C(=O)SRaa, -C(=S)SRaa, -

SC(=S)SRaa, -SC(=O)SRaa, -OC(=O)SRaa, -

SC(=O)ORaa, - SC(=O)Raa, -P(=O)2Raa, -

OP(=O)2Raa, -P(=O)(Raa)2, -OP(=O)(Raa)2, -

OP(=O)(ORcc)2, - P(=O)2N(Rbb)2, -

OP(=O)2N(Rbb)2, -P(=O)(NRbb)2, -

OP(=O)(NRbb)2, -NRbbP(=O)(ORcc)2, - 

NRbbP(=O)(NRbb)2, -P(Rcc)2, -P(Rcc)3, -

OP(Rcc)2, -OP(Rcc)3, -B(Raa)2, -B(ORcc)2,-

BRaa(ORcc), C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, 

C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 

карбоциклил, 3-14 членест хетероциклил, C6-14 

арил и 5-14 членест хетероарил, каде што секој 

алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, 

хетероциклил, арил и хетероарил е независно 

супституирансо 0, 2, 3, 4 или 5 Rdd групи; или 

два геминални хидрогени на јаглероден атом се 

заменуваат со групата = O, = S, = NN (Rbb) 2, = 

NNRbbC (= O) Raa, = NNRbbC (= O) ORaa, = 

NNRbbS (= O) 2Raa, = NRbb, или = NORcc; 

секоја инстанца на Raa е независно избрана од 

C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 

алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-

14 член хетероциклил, C6-14 арил и 5-14 член 

хетероарил, или две Raa групи се споени за да 

формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 

член хетероарил прстен, при што секој алкил, 

алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, 

арил и хетероарил е независно супституирансо 

0, 2 , 3, 4 или 5 Rdd групи; секоја инстанца на 

Rbb е, независно избрана од водород, -OH, -

ORaa, - N (Rcc) 2, -CN, -C (= O) Raa, -C (= O) N 

(Rcc) 2, -CO2Raa , -SO2Raa, -C (= NRcc) ORaa, - 

C (= NRcc) N (Rcc) 2, -SO2N (Rcc) 2, -SO2Rcc, -

SO2ORcc, -SORaa, -C (= S) N (Rcc) 2, -C (= O) 

SRcc, - C (= S) SRcc, -P (= O) 2Raa, -P (= O) 

(Raa) 2, -P (= O) 2N (Rcc) 2, - P (= O) (NRcc) 2, 

C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, C2-10 

алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-

14 член хетероциклил, C6-14 арил и 5-14 член 

хетероарил, или две Rbb групи се споени за да 

формираат 3-14 член хетероциклил или 5-14 

член хетероарил прстен, при што секој алкил, 

алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, 

арил и хетероарил е независно супституирансо 

0, 2 , 3, 4 или 5 Rdd групи; 

секоја инстанца на Rcc е, независно, избрана 

од водород, C1-10 алкил, C1-10 перхалоалкил, 

C2-10 алкенил, C2-10 алкинил, C3-10 

карбоцицил, 3-14 членест хетероциклил, C6-14 

арил и 5 -14 членест хетероарил, или две Rcc 

групи се споени за да формираат 3-14 членест 

хетероциклил или 5-14 член хетероарил прстен, 

каде што секој алкил, алкенил, алкинил, 

карбоциклил, хетероциклил, арил и хетероарил 

е независно супституирансо 0, 1 , 2, 3, 4 или 5 

Rdd групи;  

секоја инстанца на Rdd е независно избрана од 

халоген, -CN, -NO2, -N3, - SO2H, -SO3H, -OH, -

ORee, -ON(Rff)2, -N(Rff)2, -N(Rff)3 +X- , -

N(ORee)Rff, -SH, -SRee, - SSRee, -C(=O)Ree, -

CO2H, -CO2Ree, -OC(=O)Ree, -OCO2Ree, -

C(=O)N(Rff)2, - OC(=O)N(Rff)2, -NRffC(=O)Ree, -

NRffCO2Ree, -NRffC(=O)N(Rff)2, -C(=NRff)ORee, 

- OC(=NRff)Ree, -OC(=NRff)ORee, -

C(=NRff)N(Rff)2, -OC(=NRff)N(Rff)2, - 

NRffC(=NRff)N(Rff)2,-NRffSO2Ree, -SO2N(Rff)2, -

SO2Ree, -SO2ORee, -OSO2Ree, -S(=O)Ree, -

Si(Ree)3, -OSi(Ree)3, -C(=S)N(Rff)2, -

C(=O)SRee, -C(=S)SRee, -SC(=S)SRee, -

P(=O)2Ree, - P(=O)(Ree)2, -OP(=O)(Ree)2, -

OP(=O)(ORee)2, C1-6 алкил, C1-6 

перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

10 карбоциклил, 3-10 членест хетероциклил, 

C6-10 арил, 5-10 членест хетероарил, каде што 

секој алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, 

хетероциклил, арил и херил е независно 

супституиран со 0, 2, 3, 4 или 5 Rgg групи, или 
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два геминални Rdd супституенти можат да се 

спојат за да формираат = O или = S; секоја 

инстанца на Ри е независно избрана од C1-6 

алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C3-10 карбоциклил, C6-10 арил, 3-10 

член хетероциклил и 3-10 член хетероарил, 

каде што секој алкил, алкенил, алкинил, 

карбоциклил, хетероциклил, арил и хетероарил 

е независно супституирансо 0, 2, 3, 4 или 5 Rgg 

групи;  

секоја инстанца на Rff е, независно, избрана од 

водород, C1-6 алкил, C1-6 перхалоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-

10 член хетероциклил, C6-10 арил и 5- 10 член 

хетероарил или две Rff групи се споени за да 

формираат 3-14 членест хетероциклил или 5-14 

членест хетероарил прстен, при што секој 

алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, 

хетероциклил, арил и хетероарил е независно 

супституирансо 0, 2, 3, 4 или 5 Rgg групи; и 

секоја инстанца на Rgg е, независно, халоген, -

CN, -NO2, -N3, -SO2H, -SO3H, - OH, -OC1-6 

алкил, -ON (C1-6алкил) 2, -N (C1-6 алкил) ) 2, -N 

(C1-6 алкил) 3 + X-, -NH (C1-6 алкил) 2 + X-, -

NH2 (C1-6 алкил) + X-, -NH3 + X-, -N ( OC1-6 

алкил) (C1-6 алкил), -N (OH) (C1-6 алкил), -NH 

(OH), -SH, -SC1-6 алкил, -SS (C1-6 алкил), -C (= 

O) (C1-6 алкил), -CO2H, -CO2 (C1-6 алкил), -OC 

(= O) (C1-6 алкил), -OCO2 (C1-6 алкил), -C (= O 

) NH2, -C (= O) N (C1-6 алкил) 2, - OC (= O) NH 

(C1-6 алкил), -NHC (= O) (C1-6 алкил), -N (C1-) 6 

алкил) C (= O) (C1-6 алкил), - NHCO2 (C1-6 

алкил), -NHC (= O) N (C1-6 алкил) 2, -NHC (= O) 

NH (C1-6 алкил), -NHC (= O) NH2, -C (= NH) O 

(C1-6 алкил), - OC (= NH) (C1-6 алкил), -OC (= 

NH) OC1-6 алкил, - C (= NH) N (C1-6 алкил) 2, -

C (= NH) NH (C1-6 алкил), -C (= NH) NH2, -OC (= 

NH) N (C1-6 алкил) 2 , - OC (NH) NH (C1-6 

алкил), -OC (NH) NH2, -NHC (NH) N (C1-6 алкил) 

2, -NHC (= NH) NH2, - NHSO2 (C1-6 алкил) ), -

SO2N (C1-6 алкил) 2, -SO2NH (C1-6 алкил), -

SO2NH2, -SO2C1-6 алкил, - SO2OC1-6 алкил, -

OSO2C1-6 алкил, -SOC1-6 алкил, -Si (C1-6 

алкил) 3, -Оси (C1-6 алкил) 3 - C (= S) N (C1-6 

алкил) 2, C ( = S) NH (C1-6 алкил), C (= S) NH2, -

C (= O) S (C1-6 алкил), -C (= S) SC1-6 алкил, -

SC (= S) SC1 -6 алкил, -P (= O) 2 (C1-6 алкил), -

P (= O) (C1-6 алкил) 2, -OP (= O) (C1-6 алкил) 2, 

- OP (= О) (OC1-6 алкил) 2, C1-6 алкил, C1-6 

перхалоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-

10 карбоцицил, C6-10 арил, 3-10 членест 

хетероциклил, 5-10 членест хетероарил; или 

два гемински Rgg супституенти може да се 

спојат за да формираат = O или = S; каде што 

X- е контрајон; и 

по избор супституенти на атом на азот се 

водород, -OH, -ORaa, -N (Rcc) 2, -CN, - C (= O) 

Raa, -C (= O) N (Rcc) 2, -CO2Raa, -SO2Raa , -C 

(= NRbb) Raa, -C (= NRcc) ORaa, - C (= NRcc) N 

(Rcc) 2, -SO2N (Rcc) 2, -SO2Rcc, -SO2ORcc, EP 

2 970 132 B1 299 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

-SORaa, -C (= S) N (Rcc) 2, -C (= O) SRcc, - C (= 

S) SRcc, -P (= O) 2Raa, -P (= O) (Raa) 2, -P (= O) 

2N (Rcc) 2, -P (= O) (NRcc) 2, C1-10 алкил, C1-

10 перхалоалкил, C2-10 алкенил, C2-10 

алкинил, C3-10 карбоциклил, 3-14 членест 

хетероциклил, C6-14 арил и 5-14 член 

хетероарил или две Rcc групи прикачени на 

азотен атом се споени за да формираат 

хетероциклил со 3-14 членест хетероарил или  

5-14 членест хетероалил прстен, каде што секој 

алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, 

хетероциклил, арил и хетероарил е независно 

супституирансо 0, 2, 3, 4 или 5 Rdd групи, и 

каде Raa, Rbb, Rcc и Rdd се како што е 

дефинирано погоре.  

има уште 23 патентни барања 
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(51)  C 07D 471/12, A 61K 31/519  

(11)  11495   (13) Т1 

(21)  2020/979   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201562109737P  30/01/2015  US; 

US201562148844P  17/04/2015  US and 

US201562233757P  28/09/2015  US 

(96)  29/01/2016 EP16744237.5 

(97)  30/09/2020 EP3250208 

(73)  Oncoceutics, Inc. 3675 Market Street Suite 

200 Philadelphia, PA 19104, US 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  POTTORF, Richard S.; OLSON, Gary L.;  

STOGNIEW, Martin;  ALLEN, Joshua E.;  

NALLAGANCHU, Bhaskara Rao and  SUN, Yanjun 

(54)  7-БЕНЗИЛ-4-(4-

(ТРИФЛУОРОМЕТИЛ)БЕНЗИЛ)-1,2,6,7,8,9-

ХЕКСАХИДРОИМИДАЗО [1,2-A]ПИРИДО[3,4-

E]ПИРИМИДИН-5(4H)-ОН И НЕГОВИ СОЛИ И 

НИВНА УПОТРЕБА ВО ТЕРАПИЈА  

(57)  1  Соединение коешто ја има следната 

структура: 

или негова фармацевтска прифатлива сол. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  G 06Q 10/08, B 64C 39/02, B 64F 1/32, B 

65B 55/20, B 65B 31/04, B 65D 81/20, B 65D 

81/07, B 65D 81/02, B 65D 77/04, B 65D 5/50  

(11)  11496   (13) Т1 

(21)  2020/980   (22) 09/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  DE20161012963  01/11/2016  DE 

(96)  01/11/2017 EP17840427.3 

(97)  30/09/2020 EP3535191 

(73)  König, Armin Vor der Kipp 7 66649 

Oberthal, DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  König, Armin  and WAGNER, Jörg 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПАКУВАЊЕ, ПАКУВАЊЕ 

И ДРОН ЗА ПРИЕМ НА ПАКУВАЊЕ 

(57)  1  Постапка за пакување,  

во којашто производите (8, 8’) кои треба да 
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бидат спакувани се поставени во отворена 

внатрешна опаковка (4, 4’) во пакувањето или 

во внатрешна рамка, 

се карактеризира со тоа што папката (4, 4’) е 

прикачен со нејзино претходно преднапрегање 

со еластично јаже за влечење (6, 6’) на 

надворешноста на пакувањето или 

надворешната рамка, со цел производите да 

бидат чувани (8, 8’) околу центарот во 

надворешното пакување или надворешната 

рамка, и со тоашто опаковката (4, 4’) е 

затворена и претежно испразнета по 

поставувањето на производите (8, 8’) се додека 

внатрешната опаковка (4, 4’) ги држи 

производите (8, 8’) цврсто, пришто 

испразнувањето причинува дополнително 

истегнување на јажињата за влечење (6, 6’), 

кадешто испразнувањето барем во најголем 

дел понатаму ги затега јажињата за влечење (6, 

6’). 

има уште 4 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/095, C 07K 14/22, A 61K 39/095 

(11)  11497   (13) Т1 

(21)  2020/981   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP20140157399  28/02/2014  EP and 

EP20140177566  17/07/2014  EP 

(96)  27/02/2015 EP15707351.1 

(97)  14/10/2020 EP3110442 

(73)  GlaxoSmithKline Biologicals SA 

Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart , BE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SCARSELLI, Maria; BOTTOMLEY, Matthew; 

MALITO, Enrico and MARTINELLI, Manuele 

(54)  МОДИФИЦИРАНИ МЕНИНГОКОКНИ 

FHBP ПОЛИПЕПТИДИ  

(57)  1  Мутиран v3 или v2 fHbp којшто е: 

 

(A) полипептид којшто содржи мутирана fHbp v2 

аминокиселинска секвенца, кадешто: 

 

(i) аминокиселинската секвенца има барем 80% 

идентичност на секвенца со SEQ ID NO: 5 и/или 

содржи фрагмент на SEQ ID NO: 5 којшто е 

барем 7 аминокиселини долг и вклучува 

остаток којшто е соодветен на остаток 32 од 

SEQ ID NO: 5; но 

(ii) аминокиселинската секвенца е различна од 

SEQ ID NO: 5 на остаток од 32 со 

супституцијата S32V,  

 

кадешто полипептидот може да елуира 

антитела коишто препознаваат див-тип 

менингококен полипептид којшто се состои од 

SEQ ID NO. 4, 

или 

(B) полипептид којшто содржи мутирана fHbp v3 

аминокиселинска секвенца, кадешто: 

 

(i) аминокиселинската секвенца има барем 80% 

идентичност на секвенца со SEQ ID NO: 17 

и/или содржи фрагмент на SEQ ID NO: 17 
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којшто е барем 7 аминокиселини долг и 

вклучува остаток којшто е соодветен на 

остатокот 32 од SEQ ID NO: 17; но 

(ii) аминокиселинската секвенца којашто се 

разликува од SEQ ID NO: 17 на остаток 32 со 

супституцијата S32V,  

кадешто полипептидот може да елуира 

антитела коишто препознаваат див-тип 

менингококен полипептид којшто се состои од 

SEQ ID NO. 40. 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  G 06F 12/08, G 06F 9/54, G 06F 7/00, G 06F 

3/06  

(11)  11498   (13) Т1 

(21)  2020/982   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201562211411P  28/08/2015  US; 

US201614988873  06/01/2016  US; 

US201615153011  12/05/2016  US; 

US201615205688  08/07/2016  US and 

US201662344682P  02/06/2016  US 

(96)  26/08/2016 EP18177129.6 

(97)  25/11/2020 EP3418915 

(73)  Swirlds, Inc.   3400 N Central Expwy, Ste. 

470 Richardson, TX 75080, 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)  BAIRD, Leemon C., III 

(54)  МЕТОДИ И АПАРАT ЗА 

ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО 

РАМКИ НА МРЕЖА 

 

(57)  1  Метод, сочинет од:  

примање, во прв компјутерски уред (110), прв 

настан од инстанца (124) на дистрибуирана 

база на податоци (100), инстанцата (124) од 

дистрибуираната база на податоци (100) се 

наоѓа во втор компјутерски уред (120) од 

мноштво компјутерски уреди (110, 120, 130, 

140) кои ја спроведуваат дистрибуираната база 

на податоци преку мрежа (105) оперативно 

поврзана со мноштвото компјутерски уреди 

(110, 120, 130, 140); 

дефинирање, преку првиот компјутерски  уред 

(110) и врз база на првиот настан и втор 
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настан, трет настан;  

одредување, преку првиот компјутерски уред 

(110), прва група настани базирани барем  

делумно на третиот настан, секој настан од 

првата група настани е:  

a) идентификуван од втора група настани, 

колективна тежинска вредност  поврзана со 

втората група настани што исполнуваат прв 

критериум за тежинска вредност, секој настан 

од втората група настани (1) е дефиниран од 

различна инстанца на дистрибуираната база на 

податоци (2) идентификуван од трет настан, и 

б) поврзан со број на прва рунда; 

пресметувајќи, преку првиот компјутерски уред 

(110), број на рунда за третиот настан врз база 

на утврдување дека збирот на тежински 

вредности  поврзани со секој настан од првата 

група настани исполнува втор критериум за 

тежинска вредност, број на рунда за прв настан 

што одговара на број на втора рунда поголем 

од бројот на првата рунда;  

одредување, преку првиот компјутерски уред 

(110), трета група настани врз база на третиот 

настан, секој настан од третата група настани е: 

a) идентификуван од четвртата група настани, 

вклучувајќи го и третиот настан, секој настан од 

четвртата група настани се дефинира со 

различна инстанца на дистрибуираната база на 

податоци, колективна тежинска вредност 

поврзана со четвртата група настани што 

исполнуваат трет критериум за тежинска 

вредност, и 

б) од првата група настани;  

дефинирање, преку првиот компјутерски уред, 

вредност на редоследот за четврт настан врз 

база на колективна тежинска вредност 

поврзана со третата група настани што 

исполнуваат четврт критериум за тежинска 

вредност; и 

зачувување на вредностa на редоследот во 

инстанца (114) од дистрибуираната база на 

податоци (100) поврзана со првиот 

компјутерски уред (110) од мноштвото 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140). 

има уште 7 патентни барања 
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(51)  G 06F 12/08, G 06F 9/54, G 06F 7/00, G 06F 

3/06  

(11)  11499   (13) Т1 

(21)  2020/983   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201562211411P  28/08/2015  US; 

US201614988873  06/01/2016  US; 

US201615153011  12/05/2016  US; 

US201615205688  08/07/2016  US and 

US201662344682P  02/06/2016  US 

(96)  26/08/2016 EP18177127.0 

(97)  25/11/2020 EP3399448 

(73)  Swirlds, Inc.   3400 N Central Expwy, Ste. 

470 Richardson, TX 75080, 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)  BAIRD, Leemon C., III 

(54)  МЕТОДИ И АПАРАT ЗА 

ДИСТРИБУИРАНА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ВО 

РАМКИ НА МРЕЖА 

(57)  1  Не-транзиторен читлив за процесор 

медиумски зачуван код што претставува 

инструкции кои треба да ги изврши процесорот 

(111), кодот содржи код кој го предизвикува 

процесорот (111) да: 

прими сигнал што претставува настан поврзан 

со мноштво настани, секој настан од мноштвото 

настани вклучува барем една трансакција; 

идентификува редослед на мноштвото настани 

врз база на рунда поврзана со секој настан од 

мноштвото настани и индикација кога да се 

зголеми рундата поврзана со секој настан 

преку: 

поврзување на секој настан од мноштвото 

настани со група настани од мноштво групи 

настани, секоја група настани од мноштвото 

групи настани поврзани со заедничка рунда;  

идентификување, за секоја група настани од 

мноштвото групи настани, подгрупа настани од 

таа група настани, секој настан од таа подгрупа 

настани е почетна инстанца со која настан 

дефиниран од секој компјутерски уред од 

мноштвото компјутерски уреди (110, 120, 130, 

140) е поврзан во редовна рунда;  

идентификување на бинарен атрибут на секој 

настан од таа подгрупа настани  врз база на 

однос на тој настан во таа подгрупа настани со 

преостанатите настани од мноштвото настани;  

идентификување, за настан од таа подгрупа 

настани, добиена вредност на рунда врз база 

на врска помеѓу тој настан и група настани кои 

имаат позитивна вредност за бинарниот 

атрибут; и 

идентификување на редоследот на мноштвото 

настани врз база на барем добиената вредност 

на рунда на тој настан; и складирање, во 

инстанца (114) во дистрибуираната база на 

податоци (100) првиот компјутерски уред (110) 

конфигуриран да биде вклучен во мноштвото 

компјутерски уреди (110, 120, 130, 140) што ја 

спроведува дистрибуираната база на податоци 

(100) преку мрежа (105) оперативно врзана со 

мноштвото компјутерски уреди (110, 120, 130, 

140), редоследот на плуралноста на настаните, 

инстанцата (114) од дистрибуираната база на 

податоци (100) оперативно поврзана со 

процесорот (111). 

има уште 1 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4545, A 61K 9/107, A 61K 9/48, A 

61P 37/08  

(11)  11500   (13) Т1 

(21)  2020/984   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  CA2690490  19/01/2010  CA 

(96)  18/01/2011 EP11734280.8 

(97)  18/11/2020 EP2525827 

(73)  Catalent Ontario Limited 2125 

Ambassador Drive Windsor, ON N9C 3R5, CA 

(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)  OKUTAN, Beth; DRAPER, Peter and 

DRAPER, James 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА 

ЛОРАТАДИН ЗА ЕНКАПСУЛАЦИЈА И НЕГОВИ 

КОМБИНАЦИИ 

(57)  1  Фармацевтска формулација на 

лоратадин, која се состои од:  

лоратадин во количина што се движи од 3% до 

7% по тежина;  

една или повеќе моно- и ди-глицеридни масни 

киселини со средна низа во количина од 33% 

до 83% по тежина, при што моно- и ди-

глицеридните масни киселини со средна низа 

се глицерил моно- и дикапрат;  
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една или повеќе масни киселини со средна 

низа на триглицерид во количина од 8% до 50% 

по тежина;  

дисперзант кој е повидон; и  

површински активни материи во количина од 

2% до 5% по тежина, каде што површински 

активната материја е естер на масна киселина 

од полиоксиетилен сорбитан, кој е полисорбат 

80;  

при што односот на количината на дисперзанти 

со количината на површински активни материи 

е 1,75:1 до 2,5:1;  

каде што течната формулација е погодна за 

капсулација во формат за дозирање на капсула 

исполнета со мек течен гел; и  

каде што повидонот е повидон К-12.  

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  C 07K 14/47, C 07K 14/635, A 61K 39/00  

(11)  11501   (13) Т1 

(21)  2020/985   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  GB201511792  06/07/2015  GB and 

US201562188870P  06/07/2015  US 

(96)  05/07/2016 EP16736073.4 

(97)  28/10/2020 EP3319985 

(73)  Immatics Biotechnologies GmbH 

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  WEINSCHENK, Toni; SCHOOR, Oliver; 

FRITSCHE, Jens; SINGH, Harpreet; SONG, 

Colette and MAHR, Andrea 

(54)  Нови пептиди и комбинација на пептиди 

за употреба во имунотерапијата против 

канцер на хранопроводот и други канцери 

(57)  1  Пептид што се состои од 

аминокиселинската секвенца според 

секвенцата SEQ ID No. 9; или фармацевтски 

прифатлива сол од него. 

има уште 12 патентни барања 
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(51)  A 21D 15/00, A 23L 3/349  

(11)  11503   (13) Т1 

(21)  2020/986   (22) 11/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  IT2016UB00236  01/02/2016  IT 

(96)  25/01/2017 EP19152488.3 

(97)  02/12/2020 EP3491927 

(73)  BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Via 

Mantova, 166 43100 Parma, IT 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FERRARI, Corrado; RIBOLDI, Giancarlo and 

BUTTINI, Roberto 

(54)  УПОТРЕБА НА РАСТВОР ОД ЕТИЛ 

АЛКОХОЛ ВО МЕКИ ПЕКАРСКИ ПРОДУКТИ  

(57)  1  Употреба на раствор од етил алкохол во 

вода со количина на етил алкохол од помеѓу 1% 

и 35% во однос на тежина од вкупната тежина 

на растворот како состојка која треба да биде 

додадена, преку инјектирање, на меки пекарски 

продукти кои може да се скалдираат на собна 

температура, со цел да се задржат нивните 

карактеристики на мекост всушност 

непроменети за време на целиот нивни период 

на складирање.  

има уште 1 патентни барања 

 

(51)  A 41B 11/14, A 41B 9/00, A 41B 9/12, A 41C 

1/00, A 41D 13/05  

(11)  11540   (13) Т1 

(21)  2020/987   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201261697896P  07/09/2012  US 

(96)  28/08/2013 EP13836040.9 

(97)  23/09/2020 EP2892374 

(73)  Freolla LLC 28 Appleby Avenue Staten 

Island, New York 10305, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  ABRAMOFF, Rena and ABASOVA, Gulnara 

(54)  ТЕКСТИЛЕН ШТИТНИК ЗА БУТ 

(57)  1  1. Облека (10) што треба да ја носи 

поединец (15) над бутовите (11) за заштита на 

бутовите од иритација поради соочените 

површини на лежиштата на бутовите и /или 

триење еден од друг, се состои од: 

(a) еластичен тубуларен дел димензиониран 
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помал од должината на бутовите на наведениот 

поединец и има помал обем од обемот на 

барем дел од бутовите на наведениот 

поединец, наведениот еластичен тубуларен 

дел кој има горен и долен дел;  

(b) првите делови (112) од наведениот 

еластичен тубуларен дел имаат прва дебелина;  

(c) вторите делови (117) од наведениот 

еластичен тубуларен дел имаат втора 

дебелина, наведената втора дебелина е 

поголема од наведената прва дебелина;  

(d) наведениот прв и втор дел на наведениот 

еластичен дел кој има еластична 

карактеристика во кружна насока;  

(e) наведениот прв и втор дел на наведениот 

еластичен дел се  конфигурирани за 

промовирање на изложеност на бутовите под 

наведената облека на воздух; и  

(f) првиот и вториот зафатен дел содржат 

значително континуирани опсези (116) 

поставени долж внатрешниот обем на 

наведениот дел на тубулар го приближува 

горниот дел од наведениот тубуларарен дел, 

облеката се карактеризира со тоа што 

наведените први делови се состојат од 

отворена ткаенина и наведените втори делови 

се состојат од везени ткаенини. 

има уште 6 патентни барања 

 

(51)  C 07D 401/04  

(11)  11541   (13) Т1 

(21)  2020/988   (22) 10/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201662382938P  02/09/2016  US 

(96)  31/08/2017 EP17772790.6 

(97)  04/11/2020 EP3507282 

(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)  FAN, Junying;  GENG, Peng;  STROTMAN, 

Neil A.; BOROVIKA, Alina; STEVENS, Jason 

Michael and SKLIAR, Dimitri 

(54)  ПРОЦЕС НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

ИНДОЛНИ КАРБОКСАМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

(57)  1  1. Процес за подготовка на 

соединение со Формула (V): 

       

кој ги содржи чекорите: 

(a) реагирање на соединение со Формула (I) и 

соединение со Формула (II): 

  

за да се добие соединение со Формула (III): 

           

и 

(b) претворање на споменатото соединение со 

Формула (III) во споменатото соединение со 

Формула (V) преку чекорите (b1), (b2), и (b3), во 

било кој редослед: 

(b1) формирање на индолна група преку 

реакција со соединение со Формула (IVa) или 

соединение со Формула (IVb): 
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(b2) претворање на споменатата -NR4R5 група 

во -NH2; и 

(b3) претворање на споменатата -OR3 група во 

-NH2; при што: 

X1 е хало, -NO2, -OS(O)2R, или -N2+; 

X2 е Cl, Br, I, -OH, -OS(O)2R, ацилокси, или 

триалкилсилокси; 

R1 и R2 се независно избрани од H, бензил, 

супституиран бензил, 4-метоксифенил, ацил, -

S(O)2Ar, tert-бутоксикарбонил, или 

бензилоксикарбонил; 

R3 е H, C1-8 алкил, арил, или хетероарил; 

R4 и R5 се независно избрани од H, бензил, 4-

метоксибензил, 4-метоксифенил, ацил, -SO)2R, 

tert-бутоксикарбонил, или бензилоксикарбонил; 

R8 е H, C1-3 алкил, или арил; и 

секој R е независно C1-3 алкил или арил. 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07D 453/02, C 07D 487/04, A 61P 35/00

  

(11)  11542   (13) Т1 

(21)  2020/989   (22) 14/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201261734726P  07/12/2012  US; 

US201361787568P  15/03/2013  US and 

US201361868132P  21/08/2013  US 

(96)  06/12/2013 EP18159811.1 

(97)  30/09/2020 EP3418281 

(73)  Vertex Pharmaceuticals Inc. 50 Northern 

Avenue Boston, MA 02210, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

(72)  CHARRIER, Jean-Damien; BOYALL, Dean; 

KAY, David; AHMAD, Nadia; DAVIS, Chris; 

DAVIS, Rebecca; JIMENEZ, Juan-Miguel; 

MIDDLETON, Donald; ODONNELL, Michael; 

PANESAR, Maninder; SHAW, David; STORCK, 

Pierre-Henri; STUDLEY, John; TWIN, Heather;  

DURRANT, Steven;  ETXEBARRIA I JARDI, 

Gorka; FRAYSSE, Damine;  KNEGTEL, Ronald;  

PIERARD, Francoise and  PINDER, Joanne 

(54)  ПИРАЗОЛО[1,5-A]ПИРИМИДИНИ 

КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ATR 

КИНАЗА ЗА ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ НА РАК 

(57)  1  Соединение со формула [1]: 

    

или фармацевтски прифатлива сол, каде :  

 R1 е независно избран од -C(J1)2CN, halo, -

(L)k-W, или M; 

 R9 е независно избран од H, -C(J1)2CN, halo, -

(L)k-W, или M; 

J1  е независно избран од H или C1-2алкил; или 

две појави на Jзаедно со атомот на јаглерод на 

кој се приврзани, формираат 3-4 член 

опционално супституиран карбоцикличен 

прстен; 

к е 0 или 1; 

М и L се C1-8алифатик каде до три метиленски 

единици се опционално заменети со -O-, -NR-, -

C(O)-, или -S(O)n-, секое M и L1 се опционално 

супституирани со 0-3 појави на JLM; 

JLM е независно избран од хало, -CN, или C1-

4алифатичен синџир каде до две метиленски 

единици на алифатичниот  синџир се 

опционално заменети со -O-, -NR-, -C(O)-, или -

S(O)n-; 

W е независно избран од 3-7 член целосно 

заситен, делумно незаситен, или ароматичен 
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моноцикличен прстен со 0-3 хетероатоми 

избрани од кислород, азот или сулфур; или 7-12 

член целосно заситен, делумно незаситен, или 

ароматичен бицикличен прстен со 0-5 

хетероатоми избрани од кислород, азот или 

сулфур; каде W е опционално супституиран со 

0-5 појави на JW; 

JW е независно избран од -CN, хало, -CF3; C1-

4алифатик каде што до две метиленски 

единици по избор се заменуваат со -O-, -NR-, -C 

(O) - или -S (O) n-; или 3-6 член не-ароматичен 

прстен кој има 0-2 хетероатоми избрани од 

кислород, азот или сулфур; 

R2 е независно избран од H; хало; -CN; NH2; 

C1-2алкил опционално заменет со 0-3 појави на 

флуоро; или C1-3алифатичен синџир каде што 

до две метиленски единици на алифатичниот 

синџир опционално се заменуваат со -O-, -NR-, 

-C (O) - или -S (O) n; 

R3 е независно избран од H; хало; C1-4 алкил 

опционално заменет со 1-3 појави на хало; C3-

4циклоалкил; 3-4 член хетероциклил; -СN; или  

C1-3алифатичен синџир каде што до две 

метиленски единици на алифатичниот синџир 

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C (O) - 

или -S (O) n; 

R4 е независно избран од Q1 или C1-

10алифатичен синџир каде што до четири 

метиленски единици на алифатичниот синџир 

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C (O) - 

или -S (O) n-; секој R4 е опционално заменет со 

0-5 појави на JQ; или 

R3 и R4, земени заедно со атомите за кои се 

врзани, формираат 5-6 член ароматичен или 

не-ароматичен прстен со 0-2 хетероатоми 

избрани од кислород, азот или сулфур; 

прстенот формиран од R3 и R4 е опционално 

заменет со 0-3 појави на JZ; 

Q1 е независно избран од 3-7 член целосно 

заситен, делумно незаситен или ароматичен 

моноцикличен прстен, а 3-7 член прстен кој има 

0-3 хетероатоми избрани од кислород, азот или 

сулфур; или 7-12 член целосно заситен, 

делумно незаситен или ароматичен бицикличен 

прстен со 0-5 хетероатоми избрани од 

кислород, азот или сулфур; 

JZ е независно избран од C1-6алифатик, = O, 

хало или → O; 

JQ е независно избран од -CN; хало; = О; Q2; 

или C1-8алифатичен синџир при што до три 

метиленски единици на алифатичниот синџир 

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C (O) - 

или -S (O) n-; секоја појава на JQ е опционално 

заменета со 0-3 појави на JR; или 

две појави на JQ на ист атом, земени заедно со 

атомот на кој се споени, формираат 3-6 член 

прстен кој има 0-2 хетероатоми избрани од 

кислород, азот или сулфур; при што прстенот 

формиран од две појави на JQ е опционално 

заменет со 0-3 појави на JX; или 

две појави на JQ, заедно со Qформираат 6-10 

члена заситен или делумно незаситен 

премостен прстен систем; 

Q2 е независно избран од 3-7 член целосно 

заситен, делумно незаситен или ароматичен 

моноцикличен прстен кој има 0-3 хетероатоми 

избрани од кислород, азот или сулфур; или 7-12 

член целосно заситен, делумно незаситен или 

ароматичен бицикличен прстен со 0-5 

хетероатоми избрани од кислород, азот или 

сулфур; 

JR е независно избран од -CN; хало; = О; → О; 

Q3; или C1-6алифатичен синџир при што до три 

метиленски единици на алифатичниот синџир 

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C (O) - 

или -S (O) n-; секој JR е опционално заменет со 

0-3 појави на JT; или 

две појави на JR на ист атом, заедно со атомот 

на кој се споени, формираат прстен од 3-6 

члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, 

азот или сулфур; при што прстенот формиран 

од две појави на JR е опционално заменет со 0-

3 појави на JX; или 

две појави на JR, заедно со Q2, формираат 6-

10 член заситен или делумно незаситен 

премостен прстен систем; 
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Q3 е 3-7 член целосно заситен, делумно 

незаситен или ароматичен моноцикличен 

прстен кој има 0-3 хетероатоми избрани од 

кислород, азот или сулфур; или 7-12 член 

целосно заситен, делумно незаситен или 

ароматичен бицикличен прстен со 0-5 

хетероатоми избрани од кислород, азот или 

сулфур; 

JX е независно избран од-CN; = О; хало; или 

C1-4алифатичен синџир при што до две 

метиленски единици на алифатичниот синџир 

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C (O) - 

или -S (O) n-; 

JT е независно избран од хало, -CN; → О; = О; -

ОН; C1-6алифатичен синџир при што до две 

метиленски единици на алифатичниот синџир 

опционално се заменуваат со -O-, -NR-, -C (O) - 

или -S (O) n-; или 3-6 член ароматичен прстен 

со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, азот 

или сулфур; секоја појава на ЈТ е опционално 

заменета со 0-3 појави на ЈМ; или 

две појави на ЈТ на ист атом, заедно со атомот 

на кој се споени, формираат прстен од 3-6 

члена со 0-2 хетероатоми избрани од кислород, 

азот или сулфур; или 

две појави на ЈТ, заедно со Q3, формираат 6-10 

член заситен или делумно незаситен премостен 

прстен систем; 

ЈМ е независно избран од хало или С1-

6алифатик; 

n е 0, 1 или 2; и 

R е независно избран од H или C1-4алифатик. 

има уште 32 патентни барања 

 

(51)  A 61D 7/04, A 61M 15/00  

(11)  11506   (13) Т1 

(21)  2020/991   (22) 14/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP20130004114  20/08/2013  EP 

(96)  19/08/2014 EP14766656.4 

(97)  07/10/2020 EP3035886 

(73)  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, 

DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  WERGEN, Horst; ENDERT, Guido and 

RAHMEL, Marcus 

(54)  ИНХАЛАТОР 

(57)  1  Инхалатор (1), по можност за ставање 

во ноздра (9), конкретно за коњ (5), со прскалка 

за празнење (2) и индикатор за респирација 

(80), каде што инхалаторот (1) има коморен ѕид 

(82) кој формира комора (6) и уред за 

диспанзирање (7) за флуидна поврзаност на 

комората (6) за отворот на телото, по можност 

за ноздрата (5), каде што комората (6) е 

направена од димензионално стабилен 

материјал, 

каде што комората (6) се состои од отвор за 

внесување (85) и уредот за диспанзирање (7) 

кој се состои од излез (10), каде што 

инхалаторот (1) е затворен и/или херметички 

затворен помеѓу отворот за внесување (85) и 

излезот (10), и  

индикаторот за респирација (80) кој се состои 

од пресечен ѕид (81) од коморниот ѕид (82) или 

е формиран притоа, каде што пресечениот ѕид 

(81) е флексибилен и конфигуриран да ја 

покажува респираторната активност преку 

деформација и/или движење, и каде што 

пресечениот ѕид (81) и/или ограничувањето на 

директниот преминот (88) од коморниот ѕид (82) 

се конфигурирани за поврзување преку 

позитивно заклучување на пресечениот ѕид (81) 

за коморниот ѕид (82), 

карактеризиран  

со тоа што комората е подредена во обратна 

насока на проток од прскалката за празнење (2) 

и пресечениот ѕид (81) има површинска област 

која е повеќе од 2 cm2 и помалку од 25 cm2. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  F 03B 17/06  

(11)  11507   (13) Т1 

(21)  2020/995   (22) 15/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  GB20160005578  01/04/2016  GB 

(96)  28/03/2017 EP17720866.7 

(97)  14/10/2020 EP3436690 

(73)  Tulino Research & Partners Ltd. and 

Tulino, Rosario Rocco 

Barclays Bank Chambers 11-48 Bridge Str. 

Stratford-upon-Avon, Warwickshire CV37 6AH, 

GB and 165 Brompton Park Crescent London 

SW6 1SX, GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TULINO, Rosario, Rocco 

(54)  УРЕД ЗА КОНТИНУИРАНО И РАЗЛИЧНО 

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА СЕКОЈА ЛОПАТКА 

КАЈ ХИДРАУЛИЧНИ ТУРБИНИ НА 

ВЕРТИКАЛНА ОСКА 

(57)  1  Уред за континуирано и различно 

позиционирање на секоја лопатка кај 

хидраулични турбини на вертикална оска, кој е 

способен за подобрување на хидродинамичката 

ефикасност во решение со вертикална осна 

турбина, со дискови и потпорни краци, т.e. 

слично со Дариусова и Коболдова турбина, се 

карактеризира со поставување на три 

степенест електричен мотор на единечен 

вртлив шраф за манипулирање на ротацискиот 

пренос и вртливо движење на лопатките и со 

употреба на два посебни копланарни лебдечки 

дискови поставени на ротациониот 

цилиндричен слој, којшто има: 

 - Прв електричен степенест мотор (поз. 

1 од сл. 2) поврзан со фланша кон 

 сопствениот полжавест запчаник (поз. 

46 oд сл. 2) пришто првиот крунест запчаник 

 (поз. 62 oд сл. 2) е цврсто поврзан кон 

завршетокот на вртливиот и поврзувачки 

 шраф (поз. 4 oд сл. 2); 

 - Монтажен состав формиран од првиот 

електричен степенест мотор (поз. 1 oд сл.  2), 

сопствениот полжавест запчаник (поз. 46 oд сл. 

2), вртлив и поврзувачки  шраф  (поз. 4 дf 

сл. 2), којашто може да ротира на чивија (поз. 

50) под агол 6 α во  однос  на потпората 

(поз. 49), осигурана на диск (поз. 48 oд сл. 1) 
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којашто е  поврзана со  хидрауличната 

турбина со помош на столбови (поз. 47 oд сл. 

1); 

 - Вртлив и поврзувачки шраф (поз. 4) 

којашто е поместена од страна на првиот 

 електричен степенест мотор (поз. 1) го 

прима кружното движење со помош  на 

 првиот крунест запчаник (поз. 62), 

додека другиот завршеток на вртливиот и 

 поврзувачки шраф (поз. 4) има празен 

од на потпората прикачена на кутијата 

 (поз. 64 oд сл. 3); 

 - На вртливата и поврзувачка завртка 

(поз. 4) се комбинирани две посебни женски 

 завртки (поз.6 oд сл. 1 и сл. 2; поз. 7 oд 

сл. 1 и сл. 5), пришто за дадената  ротација 

на првиот електричен степенест мотор (поз. 1) 

првата женска завртка  (поз. 6) се 

поместува за одредено растојание rx: 

 - на првата женска завртка (поз. 6) е 

прикачена, во статус на празен од, ваљак 

 (поз.  5) кој ќе се поместува за истото 

растојание rx, пришто бескорисниот ваљак 

 (поз. 5) е поврзан кон фиксниот дел на 

хидрауличната турбина и создава 

 репозиционирање на rx од потпората на 

куќиштето (поз. 8) коешто е како замена 

 поврзано со друг лебдечки диск (поз .40 

oд сл. 5); 

 - Втор електричен степенест мотор (поз. 

2 од сл. 1) е фланширан на врвот од  

 кутијата (поз.  64 of сл. 3) којашто низ 

поврзувачкиот зглоб поставува во ротација 

 конусен запчаник (поз. 55),  којшто го 

зафаќа кореспондентниот втор крунест 

 запчаник (поз. 56 oд сл. 3). 

 - На вториот крунест запчаник (поз. 56) 

приклучена е шраф со бескинечен  навој 

 (поз. 57) којашто го зафаќа третиот 

крунест запчаник (поз. 58) којашто ја става 

 осовината во  спора ротација (поз. 59), 

која што има на својата ивица  монтиран 

 запчаник (поз. 60) којшто го зафаќа 

четвртиот крунест запчаник (поз.  65) 

 осигуран на потпорниот диск (поз. 48 oд 

сл.1). 

има уште 13 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/167, A 61K 31/245, A 61K 31/445, 

A 61K 9/00, A 61K 47/12, A 61K 47/34, A 61K 

31/47  

(11)  11508   (13) Т1 

(21)  2020/996   (22) 15/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201461982300P  21/04/2014  US 

(96)  20/04/2015 EP15719954.8 

(97)  23/09/2020 EP3134070 

(73)  Heron Therapeutics, Inc.   4242 Campus 

Point Court Suite 200 San Diego CA 92121, 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)  OTTOBONI, Thomas B. and GIROTTI, Lee 

Ann Lynn 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ПОЛИОРТОЕСТЕР И 

ЕКЦИПИЕНТ ОД ОРГАНСКА КИСЕЛИНА 

(57)  1   Состав кој содржи полиортоестер, 

малеинска киселина, апротски растворувач и 

терапевтски активен агенс дисперзиран или 

растворен во составот, кадешто терапевтски 

активниот агенс е локален анестетик од типот 

на амино-амид.  

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  A 61B 17/08, A 61B 17/04  

(11)  11509   (13) Т1 

(21)  2020/997   (22) 15/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  GB201617509  14/10/2016  GB 

(96)  16/10/2017 EP17784286.1 

(97)  30/09/2020 EP3525684 

(73)  University College Dublin, National 

University of Ireland Belfield Dublin 4, IE 

(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)   BERTOLLO, Nicky; O'CEARBHAILL, Eoin 

and MORRIS, Seamus 

(54)  АНКЕР ЗА ТКИВО 

(57)  1  Анкер за ткиво (10) кое опфаќа тело (12) 

кое има прв дел (14) и втор дел (16) што може 

да се измести во прва насока „X“ во однос на 

едното и другото за да се промени позицијата 

на уредот од затворена до отворена; барем 

една испакнатост што излегува од првиот дел и 
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најмалку една испакнатост (28) што се наоѓа на 

вториот дел, барем една испакнатост на 

најмалку еден дел е наклонета кон барем една 

испакнатост на другиот дел; и при што барем 

една испакнатост на првиот дел и вториот дел 

се преклопуваат во првата насока "X" и втората 

насока "Z" нормално на првата насока "X" кога 

анкерот за ткиво е во затворена и / или 

отворена  позиција. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  A 61K 31/4375, A 61K 31/675, A 61P 31/04 

(11)  11543   (13) Т1 

(21)  2020/999   (22) 15/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  EP20160157685  26/02/2016  EP and 

EP20160157688  26/02/2016  EP 

(96)  27/02/2017 EP17709388.7 

(97)  14/10/2020 EP3419628 

(73)  Debiopharm International SA Forum 

"après-demain" Ch. Messidor 5-7 1002 

Lausanne, CH 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  VUAGNIAUX, Grégoire; KADI, Linda and 

WITTKE, Frederick 

(54)  ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ИНФЕКЦИИ НА 

ДИЈАБЕТИЧНО СТАПАЛО 

(57)  1  Соединение за употреба во постапка на 

лекување на бактериски инфекции поврзани со 

дијабетично стапало или други бактериски 

инфекции на стапалато поврзани со периферна 

исхемија, при што тоа соединение представува 

{6-[(1E)-3-{метил[(3-метил-1-бензофуран-2-

ил)метил]aмино}-3-oксопроп-1-ен-1-ил]-2-oксо-

3,4-дихидро-1,8-нафтиридин-1(2H)-

ил}метилдихидрогенфосфат или фармацевтски 

прифатлива сол или метаболит или 

фармацевтски прифатлива сол на неговиот 

метаболит, при што тој метаболит представува 

(E)-N-метил-N-((3-метилбензофуран-2-

ил)метил)-3-(7-oксо-5,6,7,8-тетрахидро-1,8-

нафтиридин-3-ил)aкриламид. 

има уште 13 патентни барања 

 

(51)  C 07C 15/16, C 07D 403/10, C 07D 249/18, C 

07D 249/04, C 07D 417/10, A 61K 31/5365, A 61P 

9/00, A 61P 35/00, A 61P 27/00, A 61P 25/00, A 

61P 11/00, A 61P 37/00  

(11)  11510   (13) Т1 

(21)  2020/1000   (22) 16/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(96)  15/06/2016 EP16810994.0 

(97)  07/10/2020 EP3307739 

(73)  Astex Therapeutics Limited and 

GlaxoSmithKline Intellectual Property 

Development Limited 

436 Cambridge Science Park Milton Road 

Cambridge CB4 0QA, GB and 980 Great West 

Road Brentford Middlesex TW8 9GS , GB 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GRIFFITHS-JONES, Charlotte Mary; KERNS, 

Jeffrey K; CALLAHAN, James Francis; YAN, 

Hongxing; HEIGHTMAN, Thomas Daniel; 

WOOLFORD, Alison Jo-Anne; LI, Tindy;  

LAKDAWALA SHAH, Ami;  DAVIS, Roderick S.; 

NORTON, David; GOODWIN, Nicole Cathleen;  

JIN, Yun; HAMILTON, Paris L. and BOEHM, 

Jeffrey Charles 

(54)  NRF2 РЕГУЛАТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула (I)  

кадешто,  

B е бензотриазолил, фенил, 

триазолопиридинил, или -(CH2)2 триазолил 

секој од нив може да биде несупституиран или 

супституиран со 2, или 3 супституенти 

независно избрани од -C1-3алкил, -O-C1-

3алкил, CN, -(CH2)2-O-(CH2)2-OR4 и хало; 

D е -C(O)OH, -C(O)NHSO2CH3, -

SO2NHC(O)CH3, 5-(трифлуорометил)-4H-1,2,4-

триазол-2-ил, или тетразолил;  

R1 е независно водород, C1-3алкил, F, C3-

6спироциклоалкил, оксетан, или двете R1 групи 

заедно со јаглеродот кон којшто тие се сврзани 

формираат циклопропил група; 

R2 е водород, метил, CF3, или хало; 

R4 е водород или -C1-3алкил;  

Поврзувач е -CH2-, -CH2-N(-циклопропил)-CH2-, 

-CH2-N(CH3)-CH2- или -N-(CH3)-CH2-;  

A е тетрахидробензоксазинепил, тетрахидро-

пиридо-оксазепинил, пиперидинил, 
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тетрахидробензазепинил, фенил, пиразолил, 

имидазолил, триазолил, тетразолил, 

тетрахидропиролопиразинил, 

имидазопиридинил, пиридил, бензимидазолил, 

тетрахидробензодиазепинил, 

пиперидопиримидинил, 

диоксидотетрахидротиофенил, 

тетрахидроимидазодиазепинил, пиролидинил, 

оксазепан или морфолинил;  

сите од нив може да бидат несупституирани 

или супституирани со 2, или 3 супституенти 

независно избрани од -C1-3алкил, C3-

6спироциклоалкил, хало, CN, -O-C1-3алкил, -

CH2-O-CH3, и OH; 

и пиперидинилот може дополнително да биде 

независно супституиран со пиразолил, - 

CH2пиразолил, или оксадиазолил секој од нив 

може да биде дополнително независно 

супституиран со -C1-3алкил, или, кога A е 

пиперидинил, може да биде супституиран со -

SO2R, кадешто R е -C1-3алкил, фенил или C3-

7циклоалкил;  

и оксазепанот може да биде дополнително 

независно супституиран со 1 или 2 од -C1-

3алкил или -C3-7циклоалкил;  

и морфолинилот може дополнително да биде 

супституиран со фенил којшто може самиот да 

биде независно супституиран со C1-3 алкил или 

-O- C1-3 алкил; 

и пиролидинил може да биде дополнително 

супституиран со триазолил група којашто може 

самата да биде супституирана со -C1-3алкил; 

и имидазолилот, триазолил, пиразолил, и 

тетразолил групи може да бидат дополнително 

независно супституирани со -CH2-C4-7 

циклоалкил, -CH2-C5-7хетероциклоалкил, -CH2-

азабициклохептанил, -CH2-оксепан или -CH2-

азабициклохексанил, сите од нив, вклучувајќи - 

CH2-, може да биде дополнително 

суспституиран независно со 1 или 2 од -C1-3 

алкил или F; и 

X е независно CH или N;  

или негова фармацевтска прифатлива сол.  

има уште 20 патентни барања 

 

(51)  H 05K 3/28, C 08G 18/24, C 08G 18/36, C 

08G 18/48, C 08G 2/10, C 08G 18/10, C 08G 

18/76, C 08K 3/36, C 09D 175/04  

(11)  11529   (13) Т1 

(21)  2020/1015   (22) 23/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201361829681P  31/05/2013  US 

(96)  31/05/2014 EP14733036.9 

(97)  14/10/2020 EP2997099 

(73)  ELANTAS PDG Inc. 5200 North Second 

Street St. Louis, MO 63147, 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)  JORDAN, Richard, David, Jr. and SCANLON, 

Thomas, C., IV 

(54)  ФОРМУЛИРАНИ ПОЛИУРЕТАН СМОЛА 

СОСТАВИ ЗА ЗАШТИТНО ОБЛОЖУВАЊЕ НА 

УРЕДИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ КОЛА 

(57)  1  Состав од полиуретанска обвивка АБЦД 

што содржи 

поли-изоцијанат предполимер како дел А; и  

во делот Б, полиол во количина од 93 до 98% 

тежина % врз основа на вкупната тежина % од 

делот Б; агент за реологија Ц; и катализатор Д,  

се карактеризира со тоа што кога односот на 

делот А се меша со односот на делот Б, 

смесата обезбедува тиксотропен индекс од 1 до 

5; време на гел од 5 до 15 минути; и Шорова 

издржливост од 15А до 90А кога се излекува; 

при што тиксотропниот индекс се однесува на 

вискозитет измерен на 2,5 вртежи во минута 

поделен со вискозитет измерен на 20 вртежи во 

минута од соодносот на мешавина од дел А и 

дел Б, каде што соодветните количини на 

тежина на дел А и дел Б се мешаат рачно во 

времетраење од 1-2 минути на 25°C, а 

вискозноста на смесата се определува со 

помош на Брукфилд вискометар со вретено # 7 
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при 2,5 вртежи во минута, а потоа на 20 вртежи 

во минута.  

има уште 11 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/13A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 61K 

9/06, A 61P 17/00  

(11)  11528   (13) Т1 

(21)  2020/1016   (22) 23/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US3984008P  27/03/2008  US 

(96)  11/03/2009 EP18214529.2 

(97)  25/11/2020 EP3494960 

(73)  Helsinn Healthcare SA Via Pian Scairolo 9 

6912 Lugano-Pazzallo, CH 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

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

(72)  ALONSO, Robert; WALKER, Barry R. and 

CROOKS, Peter A. 

(54)  СТАБИЛИЗИРАНИ СОСТАВИ НА 

АЛКИЛАТИВНИ АГЕНТИ И МЕТОДИ НА 

КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Составот се состои од:  

0,02 проценти по тежина мехлоретамин 

хидрохлорид; 

2,00 проценти по тежина хидроксипропил 

целулоза; 

0,01 проценти по тежина едетат динатриум 

дихидрат; 

0,05 проценти по тежина расемички ментол; 

0,01 проценти по тежината бутилиран 

хидрокситолуен; 

49,91 проценти по тежината 2-(2-етокси-

етокси)етанол; 

15,27 проценти по тежина изопропил алкохол; 

17,57 проценти по тежина пропилен гликол; 

11,33 проценти по тежина глицерин; 

3,65 проценти по тежина расемичка млечна 

киселина; и 

0,18 проценти по маса натриум хлорид,  

за употреба како лек. 

има уште 4 патентни барања 
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(51)  A 01K 67/027, C 07K 16/30, C 07K 16/22, C 

07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61P 

35/00  

(11)  11504   (13) Т1 

(21)  2020/1017   (22) 23/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201462089549P  09/12/2014  US and 

US201562106525P  22/01/2015  US 

(96)  09/12/2015 EP15816631.4 

(97)  07/10/2020 EP3230320 

(73)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old 

Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591-6707, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  LAI, Ka-Man Venus; MURPHY, Andrew J.; 

BUROVA, Elena and TANG, Yajun 

(54)  НЕ-ЧОВЕЧКИ ЖИВОТНИ КОИШТО 

ИМААТ ХУМАНИЗИРАН КЛAСТЕР НА 

ДИФЕРЕНЦИОНЕН 274 ГЕН 

(57)  1  Генетски модифициран глодар чијшто 

геном содржи хуманизиран клaстер на 

диференционен 274 (CD274) ген којшто кодира 

хуманизиран програмиран полипептид на 

смртен-лиганд 1 (PD-L1) на ендогениот CD274 

локус, кадешто споменатиот хуманизиран 

CD274 ген содржи нуклеинска киселинска 

секвенца којашто ja кодира екстрацелуларната 

секвенца од човечки PD-L1 полипептид, 

оперативно поврзана за  

 

(i) нуклеинска киселинска секвенца којашто ја 

кодира интрецелуларната секвенца и 

трансмембранската секвенца на едногениот 

PD-L1 полипептид од глодар и  

(ii) ендгоениот CD274 промотер од глодар; 

 

и кадешто споменатиот глодар изразува 

хуманизиран PD-L1 полипептид на површината 

на клетка од споменатиот глодар. 

има уште 14 патентни барања 
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(51)  C 07K 14/705, C 07K 14/715, C 07K 16/32, C 

07K 16/28, C 07K 14/725  

(11)  11502   (13) Т1 

(21)  2020/1018   (22) 23/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201261691117P  20/08/2012  US 

(96)  20/08/2013 EP13753495 

(97)  04/11/2020 EP2884999 

(73)  Fred Hutchinson Cancer Research Center 

and Seattle Children's Hospital, dba Seattle 

Children's Research Institute 1100 Fairview 

Avenue North, Mailstop J2-110 Seattle, WA 

98109-1024, US and 1900 9th Avenue Seattle, 

WA 98101, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  RIDDELL, Stanley, R.; HUDECEK, Michael 

and JENSEN, Michael 

(54)  ПОСТАПКА И КОМПОЗИЦИИ ЗА 

КЛЕТОЧНА ИМУНОТЕРАПИА 

(57)  1  Нуклеинска киселина на химерен 

рецептор која што опфаќa: 

a) полинуклеотид кој што кодира некој лиганд 

врзувачки домен, каде што тој лиганд врзувачки 

домен се врзува за некој лиганд, при што 

лиганд представува специфичен молекул на 

тумор, вирусен молекул или било кој друг 

молекул експримиран на целната клеточна 

популација која што е погодна за да посредува 

во  препознавањето и елиминирањето со  

лимфоцит, при што полинуклеотид кодира некој 

еднолачен Fv кој што ја има аминокиселинската 

секвенца 

DIQMTQTTSSLSASLGDRVTISCRASQDISKYLN

WYQQKPDGTVKLLIYHTSRLHSGVPS 

RFSGSGSGTDYSLTISNLEQEDIATYFCQQGNTL

PYTFGGGTKLEITGSTSGSGKPGSGEG 

STKGEVKLQESGPGLVAPSQSLSVTCTVSGVSL

PDYGVSWIRQPPRKGLEWLGVIWGSE 

TTYYNSALKSRLTIIKDNSKSQVFLKMNSLQTDDT

AIYYCAKHYYYGGSYAMDYWGQG TSVTVSS 

која што специфично го врзува CD19; 

b) полинуклеотид кој го кодира некој 

полипептиден спејсер од должина која што е 

специфична за лиганд, при што тој спејсер 

обезбедува зголемена пролиферација на T 

клетки и/или производство на цитокин како 
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одговор на лиганд во однос на референтен 

химерен рецептор, каде што спејсер е во 

должина од 15 аминокиселини или помалку и ја  

опфаќа аминокиселинската секвенца 

ESKYGPPCPPCP; 

c) полинуклеотид кој го кодира 

трансмембранскиот домен, при што тој 

трансмембрански домен ја опфаќа 

аминокиселинската секвенца 

MFWVLVWGGVLACYSLLVTVAFIIFWV oд CD28 

трансмембранскиот домен; и 

d) полинуклеотид кој кодира некој 

интрацелуларен сигнализирачки домен, при 

што тој интрацелуларен сигнализирачки  домен 

опфаќа 4-1BB интрацелуларен 

сигналлизирачки домен  и CD3zeta 

сигнализирачки домен, кој што ја има 

аминокиселинска секвенца 

има уште 12 патентни барања 

 

(51)  B 63B 7/08  

(11)  11517   (13) Т1 

(21)  2020/1019   (22) 23/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  DE201510108863  03/06/2015  DE 

(96)  02/06/2016 EP16732240.3 

(97)  14/10/2020 EP3303114 

(73)  WBV Weisenburger Bau+Verwaltung 

GmbH Werkstraße 11 76437 Rastatt , DE 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KÖHNSEN, Benjamin 

(54)  УРЕД ЗА СПОРТУВАЊЕ НА ВОДА 

(57)  1  Даска за сурфање со  

компонента на труп на надувување (1) со 

надолжен правец (L) којашто се карактеризира 

со, краци на надувување (8a, 8b) на 

завршетокот од крмата коишто се одалечени 

еден од друг и се ориентирани во надолжен 

правец (L), наведените краци формираат 

меѓусебно a U обликувана кутија (2) којашто 

има внатрешни контури, и погонска компонента 

(7) којашто има назабена површина(4) и 

подводна површина (3), пришто погонска 

компонента е формирана со комплементарна 

контура (10a, 10b, 11) на две меѓусебно 

оддалечени надолжни страни (10a, 10b) и може 
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да се вметне во кутијата (2) од завршетокот на 

крмата, кадешто внатрешнатата контура и 

комплементарната надворешна контура (10a, 

10b, 11) формираат меѓусебна врска и 

позицијата на вметнатата погонска компонента 

(7) во кутијата (2) е фиксирана во правец на 

назабената површина (4) и подводната 

површина (3) и странично, и најмалку еден 

начин за прицврстување (12a, 12b, 13a, 13b) за 

погонската компонента (7) во кутијата (2), 

пришто средството за прицврстување може да 

се отворат и затворат, е обезбедено на 

завршетокот на крмата од погонската 

компонента(7) и од краците (8a, 8b) и ја 

заштитува погонската компонента (7) од 

испаѓање од кутијата (2) во завршетокот на 

крмата. 

има уште 9 патентни барања 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00 

(11)  11516   (13) Т1 

(21)  2020/1020   (22) 23/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201562121697P  27/02/2015  US 

(96)  26/02/2016 EP16718921.6 

(97)  04/11/2020 EP3262046 

(73)  Incyte Corporation 1801 Augustine Cut-

Off, Wilmington, DE 19803, US 

(74)  Адвокатско друштво Поповски и Партнери  

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје 

(72)  ZHOU, Jiacheng; LIN, Qiyan; YUE, Tai-Yuen; 

LIU, Pingli; MELONI, David; XIA, Michael; PAN, 

Yongchun; JIA, Zhongjiang; FRIETZE, William; 

WENG, Lingkai; QIAO, Lei; SHI, ChongSheng Eric 

and SHARIEF, Vaqar 

(54)  СОЛИ НА ИНХИБИТОР PI3K И 

ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ 

(57)  1  Сол која е сол на хлороводородна 

киселина на (R)-4-(3-((S)-1-(4-амино-3-метил-

1H-пиразоло[3,4-d]пиримидин-1-ил)етил)-5-

хлоро-2-етокси-6-флуорофенил)пиролидин-2-

он, која е кристална. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  A 61K 31/375, A 61K 47/10, A 61K 9/00, A 

61P 1/10  

(11)  11518   (13) Т1 

(21)  2020/1021   (22) 24/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  GB20110004200  11/03/2011  GB; 

GB20110004202  11/03/2011  GB and 

GB20110014629  23/08/2011  GB 

(96)  09/03/2012 EP16173824.0 

(97)  28/10/2020 EP3141251 

(73)  Norgine B.V. Hogehilweg 7 1101 CA 

Amsterdam ZO , NL 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HALPHEN, Marc; GRUSS, Hans-Jürgen; 

COCKETT, Alasdair; STEIN, Peter; UNGAR, Alex 

and  COX, Ian 

(54)  ПОДГОТВУВАЊЕ ЗА КОЛОНОСКОПИЈА  

(57)  1  Раствор за чистење на дебело црево 

којшто содржи: 

a) 400 до 700 mmol по литар аскорбински анјон 

добиен од аскорбинска киселина, една или 

повеќе соли на аскорбинска киселина или 

нивна смеса; и 

b) 40 или 80 g по литар полиетилен гликол; и 

c) натриум хлорид и калиум хлорид. 

има уште 16 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  B 29B 17/00, B 65D 1/02  

(11)  11531   (13) Т1 

(21)  2020/1023   (22) 25/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(96)  27/04/2017 EP17721867.4 

(97)  14/10/2020 EP3484779 

(73)  Amsellem, Maurice Moshé and Amsalem, 

Yaakov 32/1 HeBelyar Street 6299807 Tel-Aviv, 

IL and 32/1 HeBelyar Street 6299807 Tel-Aviv, IL 

(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)   

(54)  МЕТОД НА ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА 

НАБИЕНИ ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА 

НАМЕНЕТИ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И 

НАБИВАЊЕ НА ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА 

(57)  1  Метод за прицврстување на набиена 

маса од шише (1) до врат (2) од шишето, кој се 

карактеризира со: (а) обезбедување на 

прицврстувачки појас (40) залепен околу 

обемот на шишето; (б) преклопување на првиот 

сегмент (20А) од шишето над втор сегмент 

(20Б) од шишето, споменатиот прв сегмент 

приближна основа (7) на шишето и сместен под 

споменатата лента за прицврстување, а 

споменатиот втор сегмент е поставен погоре на 

споменатото прицврстување ремен, така што 

дел (40B) од наведениот прицврстувачки појас 

е заробен помеѓу споменатиот прв сегмент и 

споменатиот втор сегмент; (в) преклопување на 

наведениот прв и втор сегмент над третиот 

сегмент (20С) од шишето, наведениот трет 

сегмент приближно на вратот на шишето, така 

што вториот дел (40А) од наведениот 

прицврстувачки појас е расположен приближно 

на вратот на шишето ; и (г) обезбедување на 

споменатиот втор дел од наведениот 

прицврстувачки појас над вратот на шишето, 

така што ќе се држат споменатиот прв и втор 

сегмент во непосредна близина на споменатиот 

трет сегмент.  

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  F 23C 6/04, F 23D 14/32, F 23D 14/22  

(11)  11505   (13) Т1 

(21)  2020/1027   (22) 29/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  DE101008047489  17/09/2008  DE 

(96)  04/09/2009 EPA09169452.1 

(97)  11/11/2020 EP2166284 

(73)  Messer Group GmbH Messer-Platz 65812 

Bad Soden, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова 

бр.15a-13,1000 Скопје 

(72)  Adendorff, Martin 

(54)  ПЕЧКА СО РОТИРАЧКИ БАРАБАН И 

НАЧИН НА РАБОТА 

(57)  1  Печка со ротирачки барабан што има 

горилник што се користи како извор на топлина 

за согорување гориво со оксиданс богат со 

кислород, кој е опремен со канал за 

снабдување (2) за примарен оксиданс и канал 

за снабдување (3) за гориво кои се 

распоредени коаксијално и отворени на отвор 

на горилник во простор за согорување (7) и со 

канал за снабдување (13) за секундарен 

оксиданс кој е флуидно поврзан за барем два 

излезни отвори (8a-8j) распоредени на отворот 

на горилникот, 

назначено со тоа, што каналот за снабдување 

(13) за секундарен оксиданс е флуидно поврзан 

за барем два канали за снабдување со 

оксиданс (10, 11) при што секој е отворен на 

барем еден излезен отвор (8a-8e; 8f-8j) за 

секундарен оксиданс и секој е опремен со 

средства (15, 16) за регулирање на протокот на 

оксиданс спроведен преку соодветниот канал 

за снабдување со оксиданс (10, 11). 

има уште 7 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  C 07K 16/24  

(11)  11519   (13) Т1 

(21)  2020/1029   (22) 29/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(96)  17/03/2016 EP16160918.5 

(97)  16/12/2020 EP3219727 

(73)  Tillotts Pharma AG Baslerstrasse 15 4310 

Rheinfelden, CH 

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

бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  GUNDE, Tea; MEYER, Sebastian and 

FURRER, Esther Maria 

(54)  АНТИ-ТНФ АЛФА АНТИТЕЛА И НИВНИ 

ФУНКЦИОНАЛНИ ФРАГМЕНТИ  

(57)  1  Антитело или негов функционален 

фрагмент способен за врзување за човечки 

тумор некрозис фактор алфа (ТНФa), кадешто 

споменатото антитело или функционален 

фрагмент содржи (i) VL домен којшто има 

аминокиселинска секвенца избрана од групата 

составена од SEQ ID NO:22 и SEQ ID NO:24, и 

(ii) VH домен којшто ја има аминокиселинската 

секвенца како што е прикажано во SEQ ID 

NO:21. 

има уште 12 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  A 61K 31/4045, A 61K 31/4196, A 61K 

31/5415, A 61K 47/02, A 61K 9/20, A 61K 9/24, A 

61P 29/00  

(11)  11526   (13) Т1 

(21)  2020/1030   (22) 29/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  US201762442136P  04/01/2017  US; 

US201762504105P  10/05/2017  US and 

US201762536466P  25/07/2017  US 

(96)  04/01/2018 EP18736278.5 

(97)  28/10/2020 EP3565550 

(73)  Axsome Therapeutics, Inc. 22 Cortlandt 

Street, 16th Floor New York, NY 10007, US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  TABUTEAU, Herriot 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПОЗИЦИИ КОИ 

ШТО ГО ОПФАЌААТ МЕЛОКСИКАМ И 

РИЗАТРИПТАН 

(57)  1  Цврста дозна форма која што опфаќа: 

 

инклузион комлекс од 5 mg дo 50 mg на 

мелоксикам и 50 mg дo 200 mg на 

сулфобутилетар  β-циклодекстрин (SBEβCD); 

400 mg дo 1000 mg на бикарбонат; и 

5 mg дo 50 mg на ризатриптан; 

при што цврстата дозна форма представува 

орална дозна форма со средна вредност на  

Tmax мелоксикам помала од 3 часа, која што е 

пократка од онаа на референтна дозна форма 

која што: 1) содржи исто количество на 

мелоксикам, 2) не содржи ризатриптан, 3) не 

содржи SBEβCD и 4) не содржи бикарбонат, 

кога се дава на човечко суштество. 

има уште 14 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  C 07K 14/47, A 61K 38/00  

(11)  11489   (13) Т1 

(21)  2020/1031   (22) 29/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  SE20130050986  28/08/2013  SE 

(96)  28/08/2014 EP14765883.5 

(97)  14/10/2020 EP3038633 

(73)  IPC Research, LLC 251 Little Falls Drive 

Wilmington New Castle, Delaware 19808-1674, 

US 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат ул. 

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

Скопје 

(72)  NILSSON, Joakim;  NORDLING, Erik and  

STRÖMBERG, Patrik 

(54)  СТАБИЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ КОИ ШТО 

СЕ ВРЗУВААТ ЗА ХУМАНИОТ КОМПЛЕМЕНТ 

C5 

(57)  1  Полипептид кој што може да ја врзува за 

компонентата на хуманиот комплемент 5 (C5), 

при што спомнатиот полипептид ја опфаќа 

аминокиселинската секвенца: 

[BM]-[L2]-QSX42X43LLX46EAKKLX52X53X54Q 

при што, независно едни од други, 

[BM] представува C5 врзувачкиот мотив кој што 

ја опфаќа аминокиселинската секвенца 

EX9X10X11A 

X13X14EIDX18LPNLX23X24X25QWX28AFIX32X

33LX35; 

при што, независно едни од други, 

X9 e избран од H, Q, S, T и V; 

X10 e избран од I, L, M и V; 

X11 e избран од A, D, E, H, K, L, N, Q, R, S, T и 

Y; 

X13 e избран од N и W; 

X14 e избран од A, D, E, H, N, Q, R, S и T; 

X18 e избран од A, E, G, H, K, L, Q, R, S, T и Y; 

X23 e избран од N и T; 

X24 e избран од I, L и V; 

X25 e избран од A, D, E, H, K, N, Q, R, S и T; 

X28 e избран од I, L и V; 

X32 e избран од D, E, G, H, N, S и T; 

X33 e избран од K и S; и 

X35 e избран од A, D, E, H, N, Q, S, T и Y; 

[L2] e избран од DDPS и RQPE; 

X42 e избран од A и S; 

X43 e избран од N и E; 

X46 e избран од A, S и C; 

X52 e избран од E, N и S; 

X53 e избран од D, E и S, под услов X53 да не 

представува D кога X52 представува N; и 

X54 e избран од A и S. 

има уште 13 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  F 02B 29/04, F 02C 3/22, F 02C 3/30, F 02C 

7/143, F 02M 25/028, F 02M 33/00, F 02M 25/032, 

F 02M 25/035, F 04B 39/06, F 23L 7/00  

(11)  11491   (13) Т1 

(21)  2020/1032   (22) 29/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  JP20150098523  13/05/2015  JP 

(96)  13/01/2016 EP16792390.3 

(97)  04/11/2020 EP3296569 

(73)  Kobayashi, Takaitsu 3-16-33, Nekozane 

Urayasu-shi Chiba 279-0004 , JP 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

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

Скопје 

(72)   

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ВОЗДУХ СО ВИСОКА ГУСТИНА И ПОСТАПКА 

ЗА УПОТРЕБА НА ИСТО 

(57)  1  Постапка за употреба на воздух (A2) со 

висока густина, како погонски гас за мотор (4) 

со  надворешно согорување, кој што се 

произведува 

(a) со доведување на суров воздух во средство 

за генерирање на воздух кој што содржи вода, 

кое што има запечатен простор; 

(b) со мешање на доведениот суров воздух (A) 

со фини честички (W) на вода за да се генерира 

воздухот (A1) кој што  содржи вода со понизок 

притисок од суровиот воздух (A); 

(c) дополнување на воздухот (A1) кој што 

содржи вода со диференцијален притисок 

помеѓу притисок на суров воздух и притисок на 

воздух кој што содржи вода; и 

(d) следствено на тоа, со забрзување на 

испарувањето на фините честички (W) на вода 

во воздухот (A1) кој што содржи вода и со 

намалување на волумен на воздух кој што 

содржи вода за да се произведе воздухот (A2) 

со висока густина. 

има уште 5 патентни барања 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  B 09B 3/00, F 27B 7/20, F 27B 7/34, F 27B 

7/36, F 27D 17/00  

(11)  11515   (13) Т1 

(21)  2020/1033   (22) 28/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  HR20130502  07/06/2013  HR 

(96)  17/06/2013 EP18208147.1 

(97)  07/10/2020 EP3513885 

(73)  ECOGLOBAL SERVICES Limited 

Craigmuir Chambers P.O. Box 71 Road Town, 

Tortola, VG 1110, BVI, VG 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  SPANOVIC, Milli 

(54)  ПОСТРОЈКА И ПОСТАПКА ЗА ТРЕТМАН 

НА СОЛИДИФИКАТ 

(57)  1  Регенератор за трансформирање на 

солидификат кој содржи Ca(OH)2, CaCO3, 

Ca(OH)2 + MgCO3 и остаток  во калциум оксид, 

кој содржи: 

ротациона печка (36) за печење на 

солидификатот и со тоа разделување на 

парните и гасните содржини од преостанатата 

содржина и добивање на калциум оксид, 

ротационата печка (36) има 

влез (I) за солидификатот, 

излез за калциум оксидот добиен во 

ротационата печка (36), и 

излез (VI) за топол воздух кој ги содржи парните 

и гасните содржини; 

мотор (40) за ротационата печка (36); 

пламеник (37) за обезбедување на ротационата 

печка (36) со температура за печење, 

пламеникот (37) опфаќа 

влез (II) за топол воздух од циклон (38), 

влез (III) за гориво, 

влез (IV) за свеж воздух, 

влез поврзан со излезот за калциум оксид на 

ротационата печка (36), и 

излез (V) за калциум оксидот; 

циклон (38) кој има 

влез, кој е во проточна врска со излезот (VI) за 

топол воздух кој ги содржи парните и гасните 

содржини на ротационата печка (36), парните и 

гасните компоненти кои минуваат низ циклонот 

(38) во единица за филтрирање за да се 

прочистат, 
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Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

собирач на пепел (41) за собирање на пепелот 

останат во циклонот (38), 

прв излез за топол воздух, кој е во проточна 

врска со влезот од (II) за топол воздух од 

пламеникот (37), 

втор излез за топол воздух, кој е во проточна 

врска со влез за топол воздух од разменувач на 

топлина (39), 

разменувач на топлина (39) кој е во проточна 

врска со вториот излез за топол воздух на 

циклонот (38). 

има уште 5 патентни барања 

 

(51)  C 07D 213/65, A 61K 31/42A 61K 31/505, A 

61K 31/415, A 61K 31/4418, A 61P 27/02  

(11)  11530   (13) Т1 

(21)  2020/1034   (22) 30/12/2020 

(45) 31/05/2021 

(30)  JP2014217770  24/10/2014  JP 

(96)  22/10/2015 EP15853151.7 

(97)  02/12/2020 EP3210973 

(73)  Takeda Pharmaceutical Company Limited 

1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku  Osaka-shi, 

Osaka 541-0045, JP 

(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)  SASAKI, Shigekazu; BANNO, Yoshihiro; 

KAMAURA, Masahiro; TAKAMI, Kazuaki and 

FUKUDA, Koichiro 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА НА ХЕТЕРОАРИЛ 

ЗА ТРЕТМАН НА ОФТАЛМОЛОШКИ 

ЗАБОЛУВАЊА 

 

(57)  1  Соединение претставено со формулата 

(I):  

 

 

  

 

 

каде  

прстенот А е прстен од пиразол, прстен од 

пиридин или прстен од пиримидин; 

 X е CH2 или O; и R е атом на водород или C1-6 

алкил група, или негова сол. 

има уште 8 патентни барања 

 

(51)  A 61K 31/58, A 61K 9/08, A 61K 47/26  

(11)  11512   (13) Т1 

(21)  2021/5   (22) 04/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201514801578  16/07/2015  US 

(96)  15/07/2016 EP16739477.4 

(97)  16/12/2020 EP3324933 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(73)  Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 

2100 Korneuburg , AT 

(74)  Влатко Величковски, адвокат ул. Франклин 

Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје 

(72)  GRASSAUER, Andreas; PRIESCHL-

GRASSAUER, Eva; BODENTEICH, Angelika; 

MOROKUTTI-KURZ, Martina; NAKOWITSCH, 

Sabine and KAINTZ, Cornelia 

(54)  METHOD FOR IMPROVING AQUEOUS 

SOLUBILITY OF WATER-INSOLUBLE OR 

SLIGHTLY WATER-SOLUBLE DRUGS 

ПОСТАПКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ВОДЕНАТА РАСТВОРЛИВОСТ НА ЛЕКОВИ 

КОИ СЕ НЕРАСТВОРЛИВИ ИЛИ МАЛКУ 

РАСТВОРЛИВИ ВО ВОДА 

(57)  1  Постапка за производство на 

фармацевтски или козметички состав кој се 

состои од хидрофобно органско соединение 

нерастворливо во вода или малку растворливо 

во вода растворено во систем на воден 

растворувач, која се состои од:   

- додавање на сапонинска компонента избрана 

од група која се состои од есцин и глициризин, 

во воден растворувач во количество кое е 

доволно за да се поттикне формирањето 

мицели;  

- каде што масната концентрација на 

сапонинската компонента е прилагодена на 

вредност од 0,01 до 0,5% во случај на есцин и 

на вредност од 0,1 - 5% во случај на 

глициризин;  

- каде што водениот растворувач е сочинет од 

систем на пуфер чијашто рН вредност е 

прилагодена на вредност во опсегот од pH 4 до 

pH 8; и  

- каде што хидрофобното органско соединение 

е веќе присутно во водениот растворувач пред 

додавањето на сапонинската компонента; или 

инаку,  

каде што во првиот чекор хидрофобното 

органско соединение претходно се раствора во 

фармацевтски или козметички прифатлив 

органски растворувач, по што во вториот чекор 

органскиот растворувач што го содржи 

претходно раствореното хидрофобно органско 

соединение се меша со водениот растворувач 

кој ја содржи сапонинската компонента;   

и - додавање на дексантенол во воден 

растворувач во концентрација од 0,5 вол. % до 

5 вол. %;  

по што барем дел од нерастворливото или 

малку растворливото хидрофобно органско 

соединение се солубилизира и раствора во 

воден растворувач преку интеракција со 

сапонинската компонента со што се формираат 

вообичаени структури на мицели при што 

споменатото соединение се прикачува или се 

заробува во формираните мицели.  

има уште 12 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  G 01N 33/577, C 07K 19/00, C 07K 16/28, C 

12N 5/10, C 12N 1/2C 12N 15/13, C 12N 15/63, A 

61K 39/395, A 61P 37/04, A 61P 35/00  

(11)  11527   (13) Т1 

(21)  2021/13   (22) 11/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201410377352  01/08/2014  CN 

(96)  31/07/2015 EP15827441.5 

(97)  23/12/2020 EP3176181 

(73)  Akeso Biopharma Inc. 6 Shennong 

Boulevard Torch Developmental Zone 

Zhongshan, Guangdong 528437 , CN 

(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)  ZHANG, Peng; LI, Baiyong; XIA, Yu; WANG, 

Zhongmin and PANG, Xinghua 

(54)  АНТИ-ЦТЛА4 МОНОКОЛОНАЛНО 

АНТИТЕЛО  ИЛИ НЕГОВ АНТИГЕН 

ВРЗУВАЧКИ ФРАГМЕНТ, МЕДИЦИНСКИ 

СОСТАВ И УПОТРЕБА 

(57)  1  Антитело или негов антиген врзувачки 

фрагмент кој се врзува за човечкиот CTLA4, 

избран од групата составена од: 

(а) антитело или негов негов антиген врзувачки 

фрагмент и содржи варијабилна регија со 

тешка низа на СЕК ИД БР: 14 и варијабилна 

регија на лесна низа на СЕК ИД БР: 16; и 

(б) антитело или негов антиген врзувачки 

фрагмент кој содржи варијабилна регија со 

тешка низа СЕК ИД БР: 14 и променлива регија 

на лесна низа СЕК ИД БР: 16, каде што во СЕК 

ИД БР: 14 на позиција 18, метионинот може да 

биде супституиран за аминокиселина избрана 

од групата составена од: леуцин, валин, 

изолеуцин и аланин. 

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  C 07K 14/755, C 12N 15/09, A 61K 38/00  

(11)  11525   (13) Т1 

(21)  2021/14   (22) 11/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201361838867 P  24/06/2013  US 

(96)  24/06/2014 EP14817835.3 

(97)  14/10/2020 EP3013855 

(73)  Xiao, Weidong 1604 Conquest Way Fort 

Washington, PA 19034, 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)  CAO, Wenjing and DONG, Biao 

(54)  Состав и методи за мутант фактор VIII 

(57)  1  Изолиран човечки фактор VIII 

полипептид мутант којшто се состои од една 

или повеќе супституции на аминокиселини, 

избрани од групата којашто се состои од 186V, 

186L, 186M, Y105F, Y105W, A108S, A108G, 

A108T, A108P, D115E, D115N, D115H, D115Q, 

D115R, D115K, Q117H, Q117N, Q117E, Q117D, 

Q117R, Q117K, F129L, F129V, F129I, F129M, 

F129P, F129T, F129K, G132K, G132E, G132D, 

G132R, G132T, G132M, G132N, G132S, G132W, 

H134Q, H134G, H134Y, H134N, H134E, H134D, 

H134R, H134K, M147T, M147A, M147G, M147S, 

M147P, L152P, L152S, L152G и L152T.  

има уште 13 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  A 61K 31/4A 61P 9/00  

(11)  11538   (13) Т1 

(21)  2021/35   (22) 15/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201662368245 P  29/07/2016  US and 

201762462574 P  23/02/2017  US 

(96)  28/07/2017 EP17183806.3 

(97)  28/10/2020 EP3275438 

(73)  Kowa Company, Ltd. 6-29, Nishiki 3-

chome, Naka-ku Nagoya Aichi 460-8625, JP 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  OSHIMA, Ryu and GORDON, Gary 

(54)  МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ НАСТАНИ КАЈ 

ДИСЛИПИДЕМИЧНА ПОПУЛАЦИЈА СО 

РЕЗИДУАЛЕН РИЗИК 

(57)  1  Состав кој содржи терапевтски 

ефективна количина на пемафибрат или негова 

фармацевтски прифатлива сол, и опционално 

фармацевтски прифатлив носач или 

ексципиент, за употреба во метод на 

превенирање на појавата на кардиоваскуларни 

настани кај пациент со еден или повеќе 

кардиоваскуларни ризик фактори, при што: 

a) пациентот има тип 2 дијабетес мелитус; 

b) пациентот на гладно има концентрација на 

TG ≥ 200 mg/dL и < 500 mg/dL; 

c) пациентот има концентрација на HDL-C ≤ 40 

mg/dL; 

d) пациентот е: 

i) на истовремена терапија со статин со среден 

до висок интензитет; 

ii) на истовремена терапија за намалување на 

липиди освен истовремената терапија со 

статин со среден до висок интензитет и има 

концентрација на LDL-C  ≤ 70 mg/dL; или 

iii) статин-нетолерантен и има концентрација на 

LDL-C ≤ 100 mg/dL; 

e) пациентот е на возраст поголема или 

еднаква на 50 години доколку е машко или 55 

години доколу е женско без системска 

атеросклероза, или системска атеросклероза; 

f) терапевтски ефективната количина на 

пемафибрат или неговата фармацевтски 

прифатлива сол е 0.4 mg, внесувана орално 

дневно; и 

g) кардиоваскуларните настани се избрани од 

нефатален миокарден инфаркт, нефатален 

исхемичен удар, хоспитализација за 

нестабилна ангина која бара непланирана 

коронарна реваскуларизација, 

кардиоваскуларна смрт, или нивна 

комбинација. 

има уште 9 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

 

(51)  G 01N 33/533, G 01N 33/574, A 61K 45/06, 

A 61K 31/7125, A 61P 21/00, A 61P 25/00, A 61P 

35/00, A 61P 35/02, A 61P 43/00, A 61P 13/10, A 

61P 11/00, A 61P 1/16, A 61P 1/04, A 61P 15/00 

(11)  11524   (13) Т1 

(21)  2021/68   (22) 25/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201261732263 P  30/11/2012  US; 

201313802035  13/03/2013  US; 201361780851 P  

13/03/2013  US; 201361798478 P  15/03/2013  US 

and 201361809228 P  05/04/2013  US 

(96)  27/11/2013 EP18192236.0 

(97)  23/12/2020 EP3495495 



 

 

70 

 

Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(73)  Geron Corporation 919 E. Hillsdale Blvd. 

Foster City, CA 94404, 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)  BASSETT, Ekaterina; BURINGTON, Bart; 

WANG, Hui and ENG, Kevin 

(54)  ДИЈАГНОСТИЧКИ МАРКЕРИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ  

НА ПРОЛИФЕРАТИВНИ КЛЕТОЧНИ 

НАРУШУВАЊА СО ИНХИБИТОРИ НА 

ТЕЛОМЕРАЗА 

(57)  1  Метод за избор на индивидуа со 

дијагностициран или осомничен дека има рак, 

кој ќе има  корист од третман со инхибитор на 

теломераза, а методот што опфаќа:  

одредување на релативна должина на теломер 

со анализа на релативната должина на 

теломерни нуклеински киселини во клетките на 

ракот присутни во биолошки примерок од 

индивидуа; и  

(б) избор на индивидуа која ќе има корист од 

третман со инхибитор на теломераза кога 

просечната релативна должина на теломерот 

во клетките на ракот присутна во биолошкиот 

примерок од индивидуата ќе се утврди дека е 

во 50-от перцентил или помалку од 

определениот опсег на релативна должина на 

теломер од еден или повеќе познати 

стандарди, при што: 

еден или повеќе познати стандарди е опсег на 

должина на теломер утврден од мноштво 

природно појавени тумори од мноштво на лица 

каде што клетките на ракот од плуралноста на 

тумори кои се појавуваат природно се од ист 

тип како и клетките на ракот присутни во 

биолошкиот примерок од индивидуа со 

дијагностициран карцином; или еден или повеќе 

познати стандарди се карактеризирани 

клеточни линии.  

има уште 15 патентни барања 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(51)  C 07J 43/00, A 61K 31/57, A 61K 31/58, A 

61P 25/08, A 61P 23/00  

(11)  11523   (13) Т1 

(21)  2021/76   (22) 27/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201361869440 P  23/08/2013  US; 

201361869446 P  23/08/2013  US and 

201462014018 P  18/06/2014  US 

(96)  22/08/2014 EP18199381.7 

(97)  28/10/2020 EP3488852 

(73)  Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street 

Cambridge, MA 02142, 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)  HERR, Robert, Jason; ROBICHAUD, Albert, 

Jean; MARTINEZ BOTELLA, Gabriel; HARRISON, 

Boyd, L.; SALITURO, Francesco, Gerald and 

KARGBO, Robert, Borbo 

(54)  НЕВРОАКТИВНИ СТЕРОИДИ, СОСТАВИ 

И УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ 

(57)  1  Соединение за употреба за лекување на 

нарушување поврзано со CNS кај човечки 

субјект кај кого постои потреба за истото, што 

се состои од (1) соединение од формулата (I) 

или негова фармацевтски прифатлива сол; или 

(2) фармацевтски состав кој содржи соединени 

од формула (I) или негова фармацевтски 

прифатлива сол, и фармацевтски прифатлив 

ексцепиенс, каде што: 

  

каде што: 

A е незадолжително заменет хетероарил или 

хетероциклил кој содржи азот; 

L е -C(R3)(R3)-, -O-, -S- или -NR3-; 

R1 е водород или C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, 

C2-C6 алкинил, карбоциклил, или 

хетероциклил; 

R2 е водород, C1-C6 алкил,C1-C6 халоалкил, 

или C1-C6 алкокси; 

секој R3 е независно водород или C1-C6 алкил; 

R5 е отсутен или водород; и 

  претставува единечна или двојна 

врска, каде што 

Кога еден од  е двојна врска, другиот 

е единечна врска; и кога еден од 

е двојна врска, R5 е отсутен. 

има уште 19 патентни барања 

 

(51)  A 01G 25/06, A 01G 25/02, B 01D 71/26, B 

01D 65/02, B 01D 69/04, B 01D 69/06, B 01D 

63/06, B 01D 61/14, B 01D 63/08  

(11)  11513   (13) Т1 

(21)  2021/81   (22) 29/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201662408341 P  14/10/2016  US 

(96)  14/10/2017 EP17860674.5 

(97)  02/12/2020 EP3525576 

(73)  Responsive Drip Irrigation, LLC 6404 

Manatee Avenue W. Suite N Bradenton, FL 

34209, US 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  CONKLIN, David A.; GOULD, Janice K. and 

LE, Tam M. 

(54)  ХИБРИДНА ЦЕВКА ЗА НАВОДНУВАЊЕ 

(57)  1  Хибридна цевка за наводнување која се 

состои од: 
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Патенти / Patentat 

 
Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

лумен(220);                                                                                                                              

микропорозна мембрана (205), микропори на 

микропорозната мембрана конфигурирана да 

обезбедува течна комуникација помеѓу луменот 

и надворешната површина на хибридната цевка 

за наводнување;                                                                                                                                

не-порозна потпора (210), микропорозната 

мембрана и не-порозната потпора, се протегаат 

по должина на хибридната цевка за 

наводнување, не-порозната потпора е поврзана 

со микропорозната мембрана на првата 

површина по должина на заварување и втората 

површина по должина на заварување; и                                                                                                 

барем еден емитер капка по капка (225) 

поставен на не-порозната потпора, барем еден 

емитер капка по капка е конфигуриран да 

обезбеди течна комуникација помеѓу луменот и 

надворешната површина на хибридната цевка 

за наводнување, микропорозната мембрана 

има прв оперативен опсег на притисок за 

преминување на течност, најмалку еден емитер 

на капка по капка има втор оперативен опсег на 

притисок за преминување на течноста, првиот 

оперативен опсег на притисок за течно 

преминување, вклучително и притисоци под 

вториот оперативен опсег на притисок за 

преминување на течноста. 

има уште 14 патентни барања 

 

(51)  H 04L 29/08, H 04L 29/06, H 04W 8/24, C 

07D 471/04, A 61K 31/54A 61P 37/08, A 61P 

43/00, A 61P 37/00, A 61P 35/00, A 61P 29/00, A 

61P 19/02, A 61P 19/00, A 61P 37/06  

(11)  11514   (13) Т1 

(21)  2021/82   (22) 29/01/2021 

(45) 31/05/2021 

(30)  201402071  07/02/2014  GB 

(96)  04/02/2015 EP15704974.3 

(97)  13/01/2021 EP3102575 

(73)  Galapagos NV Generaal De Wittelaan 

L11/A3 2800 Mechelen , BE 

(74)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-

МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(72)  DE FAVERI, Carla; SABOURAULT, Nicolas 

Luc and  SHEIKH, Ahmad 

(54)  НОВИ СОЛИ И НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

СОСТАВИ ЗА ТРЕТМАН НА ИНФЛАМАТОРНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Фармацевтски прифатлива сол на 

соединение во согласност со Формула (I): 

             

каде што солта е 1:1:3 адукт на Слободна 

База/HCl/H2O. 

има уште 4 патентни барања 
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Akeso Biopharma Inc. G 01N 33/577 MK/P/2021/0013 T1 

Akeso Biopharma Inc. A 61P 37/04 MK/P/2021/0013 T1 

Akeso Biopharma Inc. A 61P 35/00 MK/P/2021/0013 T1 

Akeso Biopharma Inc. C 12N 15/63 MK/P/2021/0013 T1 

Akeso Biopharma Inc. A 61K 39/395 MK/P/2021/0013 T1 

Amsalem, Yaakov B 29B 17/00 MK/P/2020/1023 T1 

Amsalem, Yaakov B 65D 1/02 MK/P/2020/1023 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 11/00 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 417/10 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 403/10 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 249/18 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07D 249/04 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited C 07C 15/16 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 9/00 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61K 31/5365 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/1000 T1 
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Astex Therapeutics Limited A 61P 27/00 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 35/00 MK/P/2020/1000 T1 

Astex Therapeutics Limited A 61P 37/00 MK/P/2020/1000 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61K 9/24 MK/P/2020/1030 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61P 29/00 MK/P/2020/1030 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61K 31/5415 MK/P/2020/1030 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61K 31/4196 MK/P/2020/1030 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61K 47/02 MK/P/2020/1030 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2020/1030 T1 

Axsome Therapeutics, Inc. A 61K 31/4045 MK/P/2020/1030 T1 

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. A 23L 3/349 MK/P/2020/0986 T1 

BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. A 21D 15/00 MK/P/2020/0986 T1 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH A 61M 15/00 MK/P/2020/0991 T1 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH A 61D 7/04 MK/P/2020/0991 T1 

Bristol-Myers Squibb Company C 07D 401/04 MK/P/2020/0988 T1 

Catalent Ontario Limited A 61K 31/4545 MK/P/2020/0984 T1 

Catalent Ontario Limited A 61K 9/107 MK/P/2020/0984 T1 

Catalent Ontario Limited A 61K 9/48 MK/P/2020/0984 T1 

Catalent Ontario Limited A 61P 37/08 MK/P/2020/0984 T1 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. A 61M 15/00 MK/P/2020/0966 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. C 01G 51/00 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. C 01G 49/00 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. C 01G 53/00 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. B 01J 23/10 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. B 01J 23/24 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. C 01G 45/00 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. B 01J 23/745 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. B 01J 23/75 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. B 01J 23/755 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. C 01G 25/00 MK/P/2020/0972 T1 

Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co. Ltd. B 01J 23/72 MK/P/2020/0972 T1 

Debiopharm International SA A 61P 31/04 MK/P/2020/0999 T1 

Debiopharm International SA A 61K 31/4375 MK/P/2020/0999 T1 

Debiopharm International SA A 61K 31/675 MK/P/2020/0999 T1 

Dolby International AB H 04N 19/44 MK/P/2020/0976 T1 

Dolby International AB H 04N 19/70 MK/P/2020/0976 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited B 09B 3/00 MK/P/2020/1033 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited F 27B 7/20 MK/P/2020/1033 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited F 27B 7/34 MK/P/2020/1033 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited F 27B 7/36 MK/P/2020/1033 T1 

ECOGLOBAL SERVICES Limited F 27D 17/00 MK/P/2020/1033 T1 
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ELANTAS PDG Inc. C 08K 3/36 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 09D 175/04 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. H 05K 3/28 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 08G 2/10 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 08G 18/76 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 08G 18/48 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 08G 18/36 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 08G 18/10 MK/P/2020/1015 T1 

ELANTAS PDG Inc. C 08G 18/24 MK/P/2020/1015 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 37/00 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 9/00 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 231/12 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 401/04 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 403/08 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/04 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/12 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 493/10 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 3/00 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. A 61P 25/00 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/4155 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. A 61K 31/415 MK/P/2020/0977 T1 

Epizyme, Inc. C 07D 405/08 MK/P/2020/0977 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 31/7068 MK/P/2020/0967 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 47/24 MK/P/2020/0967 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 47/28 MK/P/2020/0967 T1 

FUJIFILM Corporation A 61K 9/127 MK/P/2020/0967 T1 

FUJIFILM Corporation A 61P 35/00 MK/P/2020/0967 T1 

FUJIFILM Corporation B 01J 13/02 MK/P/2020/0967 T1 

FUJIFILM Corporation B 01J 13/20 MK/P/2020/0967 T1 

Freolla LLC A 41B 11/14 MK/P/2020/0987 T1 

Freolla LLC A 41B 9/00 MK/P/2020/0987 T1 

Freolla LLC A 41B 9/12 MK/P/2020/0987 T1 

Freolla LLC A 41C 1/00 MK/P/2020/0987 T1 

Freolla LLC A 41D 13/05 MK/P/2020/0987 T1 

Galapagos NV A 61P 35/00 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61P 29/00 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61P 19/02 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61P 19/00 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61K 31/541 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61P 37/06 MK/P/2021/0082 T1 
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Galapagos NV A 61P 37/00 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61P 43/00 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV C 07D 471/04 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV H 04W 8/24 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV H 04L 29/06 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV H 04L 29/08 MK/P/2021/0082 T1 

Galapagos NV A 61P 37/08 MK/P/2021/0082 T1 

Geron Corporation G 01N 33/574 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation G 01N 33/533 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 43/00 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 35/02 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 25/00 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 21/00 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 15/00 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 13/10 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 11/00 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 1/16 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 1/04 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61K 45/06 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61K 31/7125 MK/P/2021/0068 T1 

Geron Corporation A 61P 35/00 MK/P/2021/0068 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA C 07K 14/095 MK/P/2020/0981 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA A 61K 39/095 MK/P/2020/0981 T1 

GlaxoSmithKline Biologicals SA C 07K 14/22 MK/P/2020/0981 T1 

Goodhout Holding B.V. B 27N 3/04 MK/P/2020/0968 T1 

Goodhout Holding B.V. B 27N 3/02 MK/P/2020/0968 T1 

Goodhout Holding B.V. B 27N 3/00 MK/P/2020/0968 T1 

Goodhout Holding B.V. B 27N 1/00 MK/P/2020/0968 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 31/131 MK/P/2020/1016 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61P 17/00 MK/P/2020/1016 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 9/06 MK/P/2020/1016 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 9/00 MK/P/2020/1016 T1 

Helsinn Healthcare SA A 61K 47/10 MK/P/2020/1016 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 47/34 MK/P/2020/0996 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 47/12 MK/P/2020/0996 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 31/47 MK/P/2020/0996 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 31/445 MK/P/2020/0996 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 31/245 MK/P/2020/0996 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2020/0996 T1 

Heron Therapeutics, Inc. A 61K 31/167 MK/P/2020/0996 T1 

IPC Research, LLC A 61K 38/00 MK/P/2020/1031 T1 
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IPC Research, LLC C 07K 14/47 MK/P/2020/1031 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/635 MK/P/2020/0985 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH C 07K 14/47 MK/P/2020/0985 T1 

Immatics Biotechnologies GmbH A 61K 39/00 MK/P/2020/0985 T1 

Incyte Corporation  C 07D 487/04 MK/P/2020/1020 T1 

Incyte Corporation  A 61P 35/00 MK/P/2020/1020 T1 

Incyte Corporation  A 61K 31/519 MK/P/2020/1020 T1 

Johnson Matthey Public Limited Company C 07D 489/12 MK/P/2020/0420 T1 

Johnson Matthey Public Limited Company C 07D 489/08 MK/P/2020/0420 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 04B 39/06 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02M 33/00 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02M 25/035 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02M 25/032 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 23L 7/00 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02C 7/143 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02C 3/30 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02C 3/22 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02B 29/04 MK/P/2020/1032 T1 

Kobayashi, Takaitsu F 02M 25/028 MK/P/2020/1032 T1 

Kowa Company, Ltd. A 61K 31/41 MK/P/2021/0035 T1 

Kowa Company, Ltd. A 61P 9/00 MK/P/2021/0035 T1 

König, Armin B 65D 81/20 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 65D 81/07 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 65D 81/02 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 65D 77/04 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin G 06Q 10/08 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 65B 55/20 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 65B 31/04 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 64F 1/32 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 64C 39/02 MK/P/2020/0980 T1 

König, Armin B 65D 5/50 MK/P/2020/0980 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61K 38/00 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 21/00 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/00 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/02 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/08 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited C 07K 14/605 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/16 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/24 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/28 MK/P/2020/0963 T1 

Lancaster University Business Enterprises Limited C 07K 14/00 MK/P/2020/0963 T1 
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Lancaster University Business Enterprises Limited A 61P 25/14 MK/P/2020/0963 T1 

Marinomed Biotech AG A 61K 9/08 MK/P/2021/0005 T1 

Marinomed Biotech AG A 61K 31/58 MK/P/2021/0005 T1 

Marinomed Biotech AG A 61K 47/26 MK/P/2021/0005 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61P 33/02 MK/P/2020/0969 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 31/495 MK/P/2020/0969 T1 

Melinta Subsidiary Corp. A 61K 31/47 MK/P/2020/0969 T1 

Melinta Subsidiary Corp. C 07D 215/56 MK/P/2020/0969 T1 

Melinta Subsidiary Corp. C 07D 401/14 MK/P/2020/0969 T1 

Melinta Subsidiary Corp. C 07D 401/04 MK/P/2020/0969 T1 

Melinta Subsidiary Corp. C 07D 401/02 MK/P/2020/0969 T1 

Messer Group GmbH F 23D 14/22 MK/P/2020/1027 T1 

Messer Group GmbH F 23C 6/04 MK/P/2020/1027 T1 

Messer Group GmbH F 23D 14/32 MK/P/2020/1027 T1 

NV Bekaert SA F 16L 11/08 MK/P/2020/0970 T1 

NV Bekaert SA D 07B 1/06 MK/P/2020/0970 T1 

Norgine B.V. A 61K 31/375 MK/P/2020/1021 T1 

Norgine B.V. A 61K 47/10 MK/P/2020/1021 T1 

Norgine B.V. A 61K 9/00 MK/P/2020/1021 T1 

Norgine B.V. A 61P 1/10 MK/P/2020/1021 T1 

Oncoceutics, Inc. A 61K 31/519 MK/P/2020/0979 T1 

Oncoceutics, Inc. C 07D 471/12 MK/P/2020/0979 T1 

Opes Corporation OY C 11B 9/00 MK/P/2020/0961 T1 

Opes Corporation OY C 08L 1/28 MK/P/2020/0961 T1 

Opes Corporation OY D 06M 15/09 MK/P/2020/0961 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/65 MK/P/2020/0921 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. A 61P 31/04 MK/P/2020/0921 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/20 MK/P/2020/0921 T1 

Paratek Pharmaceuticals, Inc. A 61K 9/00 MK/P/2020/0921 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 01K 67/027 MK/P/2020/1017 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/30 MK/P/2020/1017 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/28 MK/P/2020/1017 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. C 07K 16/22 MK/P/2020/1017 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/1017 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/395 MK/P/2020/1017 T1 

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A 61K 39/00 MK/P/2020/1017 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 69/06 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 69/04 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 65/02 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 63/08 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 63/06 MK/P/2021/0081 T1 
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Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 61/14 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC A 01G 25/06 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC B 01D 71/26 MK/P/2021/0081 T1 

Responsive Drip Irrigation, LLC A 01G 25/02 MK/P/2021/0081 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 25/08 MK/P/2021/0076 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61P 23/00 MK/P/2021/0076 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/58 MK/P/2021/0076 T1 

Sage Therapeutics, Inc. A 61K 31/57 MK/P/2021/0076 T1 

Sage Therapeutics, Inc. C 07J 43/00 MK/P/2021/0076 T1 

Seattle Children's Hospital, dba Seattle Children's Research Institute C 07K 14/705 MK/P/2020/1018 T1 

Seattle Children's Hospital, dba Seattle Children's Research Institute C 07K 16/32 MK/P/2020/1018 T1 

Seattle Children's Hospital, dba Seattle Children's Research Institute C 07K 16/28 MK/P/2020/1018 T1 

Seattle Children's Hospital, dba Seattle Children's Research Institute C 07K 14/725 MK/P/2020/1018 T1 

Seattle Children's Hospital, dba Seattle Children's Research Institute C 07K 14/715 MK/P/2020/1018 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 7/00 MK/P/2020/0982 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 3/06 MK/P/2020/0982 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 12/08 MK/P/2020/0982 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 9/54 MK/P/2020/0982 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 12/08 MK/P/2020/0983 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 9/54 MK/P/2020/0983 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 7/00 MK/P/2020/0983 T1 

Swirlds, Inc. G 06F 3/06 MK/P/2020/0983 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61P 27/02 MK/P/2020/1034 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited C 07D 213/65 MK/P/2020/1034 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/505 MK/P/2020/1034 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/4418 MK/P/2020/1034 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/421 MK/P/2020/1034 T1 

Takeda Pharmaceutical Company Limited A 61K 31/415 MK/P/2020/1034 T1 

The Regents of The University of Michigan A 61P 35/00 MK/P/2020/0965 T1 

The Regents of The University of Michigan A 61K 31/437 MK/P/2020/0965 T1 

The Regents of The University of Michigan C 07D 471/04 MK/P/2020/0965 T1 

Tillotts Pharma AG C 07K 16/24 MK/P/2020/0962 T1 

Tillotts Pharma AG C 07K 16/24 MK/P/2020/1029 T1 

Tulino Research & Partners Ltd. F 03B 17/06 MK/P/2020/0995 T1 

University College Dublin, National University of Ireland A 61B 17/04 MK/P/2020/0997 T1 

University College Dublin, National University of Ireland A 61B 17/08 MK/P/2020/0997 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/496 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/513 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 45/06 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/55 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/551 MK/P/2020/0974 T1 
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Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/575 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/675 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/7072 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 38/21 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/4525 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/42 MK/P/2020/0974 T1 

Université Claude Bernard Lyon 1 A 61K 31/522 MK/P/2020/0974 T1 

Vertex Pharmaceuticals Inc. C 07D 487/04 MK/P/2020/0989 T1 

Vertex Pharmaceuticals Inc. A 61P 35/00 MK/P/2020/0989 T1 

Vertex Pharmaceuticals Inc. C 07D 453/02 MK/P/2020/0989 T1 

Vesuvius France S.A. B 65G 23/04 MK/P/2020/0486 T1 

Vesuvius France S.A. C 03B 35/16 MK/P/2020/0486 T1 

Vesuvius France S.A. C 03B 35/18 MK/P/2020/0486 T1 

Viirii, LLC G 06F 12/14 MK/P/2020/0964 T1 

WBV Weisenburger Bau+Verwaltung GmbH B 63B 7/08 MK/P/2020/1019 T1 

Xiao, Weidong A 61K 38/00 MK/P/2021/0014 T1 

Xiao, Weidong C 12N 15/09 MK/P/2021/0014 T1 

Xiao, Weidong C 07K 14/755 MK/P/2021/0014 T1 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

APLIKIMET PЁR MARKA TREGTARE 

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

Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 
përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale 
publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 
 

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

dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60): 

 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Датум на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(442) Датум на на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit 

(300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësuesi juridik 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe 

përkthimi 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht 

kombinimi i ngjyrave 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive 

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

и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve 

dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

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

ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6)) 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2019/564 (220) 06/05/2019 

(442) 31/05/2021 

(731) Небојша Златевски Долна Баница, 

ул. Фазанерија 1 бр. 96, Гостивар, MK 

(540)  

 
(591) зелена, сива и црна 

(531) 19.03.01;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

 

 

(210) TM  2020/79 (220) 03/02/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис 

Трајковски бр. 75 А, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Ленинова бр.15a-13,1000 Скопје 

(540)  

BILAX БИЛАКС  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, 

медицински и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететска храна и супстанции што се 

користат во медицината и ветерината, 

храна за бебиња; диететски суплементи за 

луѓето и животните; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање заби, 

забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

штетници; фунгициди; хербициди  

 

(210) TM  2020/118 (220) 13/02/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) Приватна здравствена установа - 

Поликлиника од примарна здравствена 

заштита ЕНДОМАК Струмица ул. 

Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизиско 

рекламирање; директно рекламирање 

преку пошта  

кл. 40  забен техничар (услуги на забен 

техничар)  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); медицински клиники; 

здравствена заштита; болници; 

здравствени центри; услуги за советување 

за здравјето; пластична хирургија; 

ортодонтски услуги  

 

(210) TM  2020/390 (220) 06/05/2020 

(442) 31/05/2021 

(300) 018226541  16/04/2020  EM 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstraße, 4860 Lenzing, AT 

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

ЕCOVERO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  спортски торби за сите намени; 

торбиза носење за сите намени; ранциза 
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бебиња;носачиза бебиња [каиши или 

појаси]; ранциза носење бебиња; торби; 

торби за облека; торбиза плажа; ткаени 

торби;ткаениторбиза купување; 

кежуалниторби;текстилни торби;Облека 

задомашни миленици; спојни торби(торби 

без рачки); козметички торби; вечерни 

торби;торбиза носење облека; 

рачниторби; плетени торби; торби за 

опрема за плетење; торбиза шминка; 

мрежаститорбиза купување;торби за 

повеќекратна употрба; 

училишниторби;торбиза чевли; торбиза 

купување; торби за носење прекурамња; 

ленти забебиња;спортскиторби; текстилни 

торбиза купување; тоалетниторби;торбиза 

тоалетна опрема; торби со рачки  

 

(210) TM  2020/725 (220) 13/08/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  забни амалгами; забен цемент; 

забен лак; забен кит; медицински забни 

пасти; гума за забарство; лекови за 

забарство; материјали за забни 

отпечатоци; порцелан за забни протези; 

абразивни средства за забарството; 

материјали за пополнување на заби; забни 

амалгами од злато; легури на благородни 

метали за забарството; моделирачки 

восок за стоматолози; средства за 

плакнење уста за медицинска употреба; 

миризлива бонбона против непријатен 

мирис во устата, за медицинска употреба  

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизико 

рекламирање; директно рекламирање 

преку пошта; бизнис испитување; бизнис 

информации;бизнис проценки; помош во 

водењето бизнис; маркетинг студии; 

маркетинг истражување; советување за 

бизнис работење и организација; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; комерцијална 

администрација за издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); медицински клиники; 

здравствена заштита; болници; болници за 

закрепнување; изнајмување медицинска 

опрема; медицинска помош; терапевтски 

услуги; здравствени центри; услуги за 

советување за здравјето; пластична 

хирургија; ортодонтски услуги  

 

(210) TM  2020/726 (220) 13/08/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица 

ул. Младинска бр. 277, Струмица, MK 

(540)  

 
(591) црвена, сина, бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  забни амалгами; забен цемент; 

забен лак; забен кит; медицински забни 

пасти; гума за забарство; лекови за 
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забарство; материјали за забни 

отпечатоци; порцелан за забни протези; 

абразивни средства за забарството; 

материјали за пополнување на заби; забни 

амалгами од злато; легури на благородни 

метали за забарството; моделирачки 

восок за стоматолози; средства за 

плакнење уста за медицинска употреба; 

миризлива бонбона против непријатен 

мирис во устата, за медицинска употреба  

кл. 10  забарски апарати; забарски 

столови; огледала за забари; електрични 

забарски апарати; дупчалки за забарска 

употреба; апарати за анестезија; хируршки 

импланти; столови за медицинска или 

стоматолошка употреба  

кл. 44  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија);медицински 

клиники;здравствена 

заштита;болници;болници за 

закрепнување;изнајмување медицинска 

опрема;медицинска помош;терапевтски 

услуги;здравствени центри;услуги за 

советување за здравјето;пластична 

хирургија;ортодонтски услуги  

 

(210) TM  2020/782 (220) 31/08/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за услуги и трговија 

ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ 

Струмица ул. Младинска бр. 277, 

Струмица, MK 

(540)  

HEALTHY REASON TO SMILE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; компјутерско 

рекламирање преку интернет; телевизико 

рекламирање; директно рекламирање 

преку пошта; бизнис испитување; бизнис 

информации; бизнис проценки; помош во 

водењето бизнис; маркетинг студии; 

маркетинг истражување; советување за 

бизнис работење и организација; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци  

кл. 45  забарство (орална хирургија, 

ендодонција, протетика, ортодонција, 

детска стоматологија, естетска 

стоматологија, парадонтологија, 

имплантологија); естетска и 

реконструктивна стоматологија со 

имплантологија; медицински клиники; 

здравствена заштита; болници; болници за 

закрепнување; изнајмување медицинска 

опрема; медицинска помош; терапевтски 

услуги; здравствени центри; услуги за 

советување за здравјето; пластична 

хирургија; ортодонтски услуги  

 

(210) TM  2020/1271 (220) 25/12/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) Божидар Ивановски  and Звонко 

Блажески ул. Бул. В. Смилевски Бато 

бр. 8А/1-30, Аеродром, Скопје, MK and 

ул. Орце Николов бр. 204/1-30, Карпош, 

Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) сива, црвена, темно розева 

(531) 11.03.02;26.01.22 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци; вино  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; рекламирање; услуги при 

продажба на големо и мало и увоз-извоз 

со алкохолни пијалоци и вино  

кл. 43  услуги за обезбедување и 

подготвување храна и пијалоци; служење 

храна и пијалоци; ресторани  

 

(210) TM  2020/1280 (220) 30/12/2020 

(442) 31/05/2021 

(731) ВИТАНА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје ул. 

Орце Николов број 146б-9, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) зелена, бела, црна 

(531) 02.09.01;05.07.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  храна од овес, куркума, овесни 

снегулки, високопротеински плочки од 

житарки, какао, мед,  мусли, ориз, плочки 

од житарки, сол за готвење  

кл. 31  зрнеста храна (жита), јаткасто 

овошје, бобинки свежи, грав свеж, 

краставички, леќа свежа, овошје свежо, 

семе од житарици  

 

(210) TM  2021/60 (220) 29/01/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) жолта, сина, црвена, кафена, зелена, 

бела, црна 

(531) 05.07.01;05.07.13;08.01.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чајни колачи со прелив од какао и 

чоколадо  

 

(210) TM  2021/61 (220) 29/01/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, жолта, црвена, светло и темно 

кафена 

(531) 05.07.01;08.01.14 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  колачи, чајни колачиња, колачиња 

со прелив од какао и чоколадо, бисквити, 

производи од тесто  

 

(210) TM  2021/95 (220) 05/02/2021 
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(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за дигитални маркетинг 

услуги СОТЕК ДОО Скопје ул. Наум 

Наумовски Борче бр. 38, Центар, Скопје, 

MK 

(740) Јошевска Моника бул.Св Климент 

Охридски бр. 45/1 локал 9, Центар, Скопје 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  маркетинг; аутосорсинг (подршка на 

бизниси)  

кл. 42  компјутерско програмирање  

 

(210) TM  2021/109 (220) 10/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за производство и 

трговија АДРИА СН ДООЕЛ Скопје ул. 

Столе Стојчев бр. 1-1/3, Скопје, MK 

(540)  

 
(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  алуминиумска фолија за 

домаќинство  

кл. 16  хартија за печење  

 

(210) TM  2021/130 (220) 12/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за издавачка дејност 

промет, трговија и услуги на големо и 

мало СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-

импорт Скопје ул. Лондонска бр. 19/9, 

Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(591) сина, црна, бела, црвена, крем, 

кафена 

(531) 02.05.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија и картон; печатени 

материјали; материјал за врзување книги; 

фотографии; наставни и наставни 

материјали; брошури; книги; картички; 

боенки; стрипови; плакати од хартија или 

картон  

кл. 25  облека, обувки, облека за глави; 

пижами; маици; фронтови на маици; 

чорапи; спортски дресови  

кл. 28  игри, играчки; украси за 

новогодишни елки; карти за бинго; кукли; 

балони за забави; салонски игри; карти за 

играње; кадифен играчки; кукли; играчки; 

конзоли за видео игри; модели на играчки  

кл. 38  телекомуникациски услуги; 

проследување на податоци; телевизиско 

емитување; пренос на дигитални датотеки; 

пренос на честитки преку интернет; пренос 

на видео по барање  

кл. 41  образование; обезбедување обука; 

забава; спортски и културни активности; 

академии [образование]; образовни услуги 

обезбедени од училишта; услуги во 

областа на индустрија за забава; филмска 

продукција, освен рекламни филмови; 

онлајн објавување на електронски книги и 

списанија; градинки; планирање на забави; 

производство на радио и телевизиски 

програми; производство на музика; 

презентација на различни емисии; 

обезбедување информации од областа на 
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образованието; обезбедување видеа на 

интернет, што не може да се преземат; 

обезбедување телевизиски програми, кои 

не може да се преземат, преку услуги на 

видео по барање; објавување на книги; 

објавување на текстови, освен рекламни 

текстови; пишување сценарија, освен за 

рекламни цели; пишување сценарио; 

титлување; настава; телевизиска забава; 

театарски продукции; изнајмување 

играчки; пишување на текстови; туторство  

 

(210) TM  2021/131 (220) 15/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Ива Стефановска ул. Аврам 

Писевски 57-А, Скопје, MK 

(540)  

 
(591) бела, светло кафена, кремаста 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  перници; перници за домашни 

миленичиња  

кл. 24  прекривки за перници, навлаки за 

перници  

кл. 35  рекламирање; рекламирање преку 

интернет; рекламирање преку социјални 

мрежи; компјутерско рекламирање преку 

интернет  

 

(210) TM  2021/132 (220) 15/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) J BARBOUR & SONS LTD Simonside 

Industrial Estate, South Shields, Tyne & 

Wear, NE34 9PD, UK 

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

BARBOUR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кучешки палта, кучешки палта 

обложени со восок, ватирани кучешки 

палта; кожни паричници; кожни чанти; 

носачи на костуми; торби за лов; спортски 

торби за сите намени, чанти, торби, торби 

за преку рамо, машки чанти и торби за на 

рамо, ранци, куфер, торби за багаж, 

чантички за носење тоалетни производи, 

рачни чанти, паричници, портмонеа, торби 

за на рамо, актовки, спортски торби за 

сите намени обложени со восок, рачни 

торби обложени со восок, торби обложени 

со восок, торби обложени со восок за 

преку рамо, машки чанти и торби за на 

рамо обложени со восок, ранци обложени 

со восок, куфер обложен со восок, торби 

за багаж обложени со восок, чантички 

обложени со восок за носење тоалетни 

производи, паричнци обложени со восок, 

портмонеа обложени со восок, торби за на 

рамо обложени со восок, актовки 

обложени со восок;ватирани спортски 

торби за сите намени, ватирани женски 

чанти, ватирани торби, ватирани торби за 

преку рамо, ватирани машки чанти и торби 

за на рамо, ватирани ранци, куфер од 

ватиран материјал, ватирани торби за 

багаж, ватирани чантички за носење 

тоалетни производи, ватирани паричници, 

ватирани портмонеа, ватирани торби за на 

рамо, ватирани актовки; кожни спортски 

торби за сите намени, кожни чанти, кожни 

торби, кожни торби за преку рамо, кожни 

машки чанти и чанти за на рамо, кожни 
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ранци, кожен куфер, кожни торби за багаж, 

кожни чантички за носење тоалетни 

производи, кожни паричници, кожни 

портмонеа, кожни чанти за на рамо, кожни 

актовки; спортски торби од велур за сите 

намени, женски чанти од велур, торби од 

велур, чанти за преку рамо од велур, 

машки чанти и торби за на рамо од велур, 

ранци од велур, куфер од велур, торби за 

багаж од велур, чантички од велур за 

носење тоалетни производи, паричници од 

велур, портмонеа од велур, торби за на 

рамо од велур, актовки од велур; чадори; 

патни торби за чевли  

кл. 25  облека, имено, кошули, панталони, 

јакни и палта; облека за надвор, имено, 

јанки и палта; облека обложена со восок, 

имено, кошули, панталони, јакни и палта; 

ватирана облека, имено, кошули, 

панталони, јакни и палта; водоотпорна 

облека, имено, кошули, панталони, јакни и 

палта; палта, палта обложени со восок, 

ватирани палта, јакни, јакни обложени со 

восок, ватирани јакни, блузи од флис, 

дафел капути, твид палта, твид јакни, 

наметки, блузони, елеци, постава за јакни, 

водоотпорни кабаници, сакоа, елеци за 

сакоа, елеци за сакоа обложени со восок, 

ватирани елеци за сакоа, јакни и елеци 

без ракави, јакни и елеци без ракави 

обложени со восок, ватирани јакни и елеци 

без ракави, жилетки, жилетки обложени со 

восок, ватирани жилетки, плетени блузи, 

пуловери џемпери, кардигани, шорцеви, 

целосни, долги панталони за јавање; 

панталони за јавање, панталони, 

панталони од тексас, кадифени панталони, 

панталони обложени со восок, хеланки 

[панталони], хеланки [панталони] 

обложени со восок, панталони за лов, 

панталони за лов обложени со восок, 

панталони за преку облека, над 

панталони, панталони за преку облека 

обложени со восок, фармерки, кошули, 

кошули со долги ракави, кошули со кратки 

ракави, маици, маици со долги ракави, 

маици со кратки ракави, поло маици, поло 

маици со кратки ракави, поло маици со 

долги ракави, маици ролки и полуролки за 

мажи, жени и деца, маици за рагби, капи, 

кожни капи, волнени капи, капи од твид, 

капи обложени со восок, капчиња, капчиња 

обложени со восок, качулки, качулки за 

јакни, качулки за палта, качулки обложени 

со восок, шалови, кравати, лептир машни, 

кратки чорапи, чорапи што се носат за 

ловење, жартиери, појаси за придржување 

на чорапи при лов; светлечки, имено, 

ленти од ткаенина врзани околу долгите 

чорапи за да ги држат на место; ракавици, 

внатрешни ракавици, кожни ракавици, 

ракавици со два дела, едниот за палецот, 

а другиот за сите четири прста, ракавици 

без прсти, ремени [облека] од ткаенина, 

ремени [облека] од кожа, кравати, кравати 

од свила, обувки, чевли, чизми, чизми за 

јавање, чизми за пешачење, водоотпорни 

чизми, водоотпорни чевли, велингтон 

чизми, гамаши, гамаши обложени со 

восок, ремени за панталони, кожни 

ракавици, кожни капи, кожни јакни, кожни 

палта; палта, јакни, кошули, панталони, 

сакоа, здолништа, кратки чорапи, гамаши, 

капчиња, капи, ракавици, и жилетки кои се 

носат во спортот лов, стрелање и риболов; 

спортски ракавици, имено, ракавици за 

употреба во лов, стрелање и риболов  

кл. 35  продавници за малопродажба и 

продавници за малопродажба преку 

интернет за облека, обувки и прекривки за 

глава  

 

(210) TM  2021/135 (220) 03/02/2021 

(442) 31/05/2021 
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(731) АЛКАЛОИД АД Скопје бул. 

Александар Македонски бр. 12, 1000, 

Скопје, MK 

(540)  

DIASTOP baby 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2021/142 (220) 18/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Кирил ЛАЗАРОВ ул. Октомвриска 

бр. 18, Свети Николе, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат 

Ул.Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 

Скопје, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 27.05.03;27.05.08;27.07.01 

(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 

на луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки; апарати за видео 

игри; производи за гимнастика и спорт; 

украси за елка  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 41  образование; обука;з абава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2021/143 (220) 18/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Кирил ЛАЗАРОВ ул. Октомвриска 

бр. 18, Свети Николе, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат Ул. 

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

1000, Скопје 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 27.05.03;27.05.08;27.07.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  немедицински козметички и тоалетни 

препарати; немедицински забни пасти; 

парфимерија, есенцијални масла; 
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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 

на луѓе и животни; фластери, материјали 

за завои; материјали за пломбирање на 

заби, забарски смоли; средства за 

дезинфекција; препарати за уништување 

на штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 25  облека, обувки, капи  

кл. 28  игри и играчки; апарати за видео 

игри; производи за гимнастика и спорт; 

украси за елка  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; канцелариски работи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 41  образование; обука; забава; 

спортски и културни активности  

 

(210) TM  2021/144 (220) 18/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ ул.60 

бр.201-10, Орман, Ѓорче Петров, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

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

(540)  

 
(591) кафена, светло кафена, бела, 

жолта,портокалова, црвена, зелна, сина, 

виолетова, розева, црна 

(531) 20.01.03;20.05.01;27.05.25;29.01.02 

(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 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пајалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/145 (220) 18/02/2021 

(442) 31/05/2021 
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(731) Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ ул.60 

бр.201-10, Орман, Ѓорче Петров, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

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

(540)  

 
(591) кафена, светло кафена, бела, жолта, 

портокалова, црвена, зелна, сина, 

виолетова, розева, црна 

(531) 27.05.24;29.01.12 

(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 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пајалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/146 (220) 18/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ ул.60 

бр.201-10, Орман, Ѓорче Петров, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

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

(540)  

 
(591) кафена, светло кафена, бела, жолта, 

портокалова, црвена, зелна, сина, 

виолетова, розева, црна 

(531) 20.01.03;27.05.24 

(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 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа;квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  
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кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пајалоци; привремено сместување  

 

(210) TM  2021/148 (220) 18/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) АСОЦИЈАЦИЈА ЗА Е-ТРГОВИЈА НА 

МЕКЕДОНИЈА АЕТМ Скопје ул. 

Лермонтова бр. 3/6, Скопје, MK 

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ 

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 

Скопје, 1000 

(540)  

 
(591) сина, бела 

(531) 18.01.19;26.05.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  онлајн продажба на големо и мало 

со: електронски уреди, алати, производи 

за фитнес и здравје, нега и убавини, книги 

и производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели и мотели), 

транспорт, комуникациски услуги, гориво и 

комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку 

интернет;обезбедување онлајн пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги со: 

електронски уреди, алати, производи за 

фитнес и здравје, нега и убавини, книги и 

производи за деца, пијалоци и опрема, 

облека и спортска опрема, пијалоци и 

храна, цигари, алкохолни и безалкохолни 

пијалаци, кафе и чај, производи за 

домаќинство, бела техника, техника, накит, 

плаќање членарини, едукација, туризам 

(туристички агенции, хотели и мотели), 

транспорт, комуникациски услуги, гориво и 

комунални услуги, достава на храна, 

програми на исхрана, продажба на вино, 

продажба на карти, здруженија и 

невладини организации, прехрамбени 

производи, настани (културни настани и 

други влезници за настани), осигурување, 

комунални услуги, плаќање на сметки, 

додатоци за исхрана, спортски 

суплементи, медицински помагала, групно 

вложување (Crowdfunding), часовници, 

плаќање на паркинг, играчки, компјутерско 

рекламирање преку интернет  

 

(210) TM  2021/150 (220) 19/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) REMEDICA Ltd. Limassol, Cyprus, 

Aharnon St. Industrial Estate 3508 

Limassol, CY 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат ул. Славе 

Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

TRINISTEM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 
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медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2021/152 (220) 22/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

NOOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари, 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин, орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/153 (220) 22/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, 

Куманово 

(540)  

YUGEN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња од тутун, производи од тутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 
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како замена за традиционални цигари, 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин, орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари  

 

(210) TM  2021/154 (220) 22/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) МАКСИ ЛС ДООЕЛ Тетово ул. 

Александар Здравковски 28, Тетово, MK 

(740) Петровски Владимир ул. Александар 

Здравковски 28, Тетово 

(540)  

The Elephant Family 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоалетни производи  

кл. 5  санитарни препарати за медицински 

цели  

кл. 16  салфети од хартија за маса; тесни 

чаршафи за маса од хартија; тоалетна 

хартија; крпи од хартија  

кл. 39  транспорт  

 

(210) TM  2021/155 (220) 22/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ ул.60 

бр.201-10, Орман, Ѓорче Петров, 1000, 

Скопје, MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА  Адвокат ул. 

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

(540)  

АБЕРЧЕ 

(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 

материјали; лепила за канцелариска или 

куќна употреба; материјали што ги 

користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски 

прибор (освен мебел); материјал за обука 

и настава (освен апарати); пластични 

материјали за пакување (што не се 

вклучени во другите класи); печатарски 

букви; клишиња  

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови (како 

мирудии); мраз (замрзната вода)  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пајалоци: привремено сместување  

 

(210) TM  2021/158 (220) 23/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, светло и темно кафена 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 30  чоколаден десерт, производи од 

тесто и слатки со различни видови 

полнења; колачи со полнење прелиени со 

какао прелив, слатки, чоколада  

 

(210) TM  2021/159 (220) 23/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, жолта, светло и темно 

кафена 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, производи од 

тесто и слатки со различни видови 

полнења; колачи со полнење: крем од 

кикирики прелиени со какао прелив, слатки 

од бадеми, бисквит колачиња, чајни 

колачиња со вкус на чоколада  

 

(210) TM  2021/160 (220) 23/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, светло и темно кафена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколаден десерт, колачи со 

полнење од кокос, прелиени со какао 

прелив, слатки, чоколада  

 

(210) TM  2021/164 (220) 24/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ТД „ЦЕНТРО УНИОН“ Д.О.О. Скопје 

ул. Партизански одреди бр. 154, Скопје, 

MK 

(540)  

 
(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати, 

електрични 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; автоматски апарати за 

продажба  

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 или репродукција на 

звук или слика, магнетски носачи на 

податоци, дискови за снимање, механизми 

за апарати што се активираат со монети, 

регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци, 

компјутери, апарати за гасење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, грење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 
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намени  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови 

за домаќинство, садови за готвење и 

прибор за јадење освен виљушки, ножеви 

и лажици, чешли и сунѓери, четки освен 

сликарски материјали за правење четки, 

производи што се користат за чистење, 

необработено полуобработено стакло 

освен градежно стакло, стакларија , 

порцелан и грнчарија  

кл. 35  услуги при продажба на мало и 

големо со: машини за перење и сушење 

алишта за домашна и индустриска 

употреба, машини за миење садови за 

домашна и индустриска употреба, 

самостоечки електрични шпорети за 

домашна и индустриска употреба, 

самостоечки комбинирани шпорети за 

домашна и индустриска употреба, вградни 

плочи за домашна и индустриска 

употреба, вградни шпорети за домашна и 

индустриска употреба, вградени рерни за 

домашна и индустриска употреба, 

фрижидери за домашна и индустриска 

употреба, микрбранови печки, електрични 

бојлери, телевизори и други електронски 

пренесувачи на звук и слика, кујнски 

аспиратори, тостери, електрични термо 

бокали за вода, машини за обработка на 

храна, миксери, сецкач на храна, 

соковници, фенови за коса, обликувачи за 

коса, правосмукалки, кафемати, вендинг 

машини за подготовка на кафе и топли 

напитоци, клима уреди, електрични пегли, 

печки, камини и шпорети на цврсто гориво, 

печки, камини и шпорети на пелети, печки, 

камини и шпорети на течни горива, 

електрични апарати за нега и убавина, 

трамболини, љуљашки, велосипеди, 

штампачи, фотокопир машини, скенери и 

компјутерска галантерија, диспанзери за 

вода и други напитоци  

 

(210) TM  2021/166 (220) 24/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало во земјата и во странство, услуги 

и сервисирање на машини 

ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје ул. 20 бр. 32, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.09;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 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, 
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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. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(210) TM  2021/167 (220) 24/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за трговија на големо и 

мало во земјата и во странство, услуги 

и сервисирање на машини 

ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

ул. 20 бр. 32, 1000, Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 
(531) 26.04.09;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива 

(вклучително и течните горива за мотори) 

и материи за осветлување, свеќи и фитили 

за осветлување  

кл. 6  обични метали и нивните легури, 

метални градежни материјали, метални 

преносни конструкции, метални 

материјали за железнички шини, жици и 

кабли од обичен метал кои не се 

електрични браварски производи, мали 

метални производи, метални цевки, каси, 

производи од метал, кои не се опфатени 

со другите класи, руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни 

возила), машински спојници и 

трансмисиски елементи (освен за 

сувоземни возила), земјоделски направи 

(кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 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. 12  возила, апарати за движење по 

земја, воздух или вода  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи  
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кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за 

недвижен имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање 

патувања  

 

(210) TM  2021/169 (220) 25/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Друштво за трговија и услуги 

ПЛАНЕТ-ЕУ ДОО Скопје ул. Христо 

Смирненски бр. 49-1/5, Скопје, MK 

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул. 

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје 

(540)  

 
(591) црвена, бела 

(531) 26.04.22;27.05.24 

(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. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни 

(живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, 

билки и природно цвеќе, храна за животни, 

пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци, пијалоци од 

овошје и овошни сокови, сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

настава; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и 

пијалоци, привремено сместување  

 

(210) TM  2021/172 (220) 25/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

FITME 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жито, тесто и слатки, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња, бисквити  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

производи од жито, тесто и слатки, 

интегрални бисквити, какао, чоколадо, 

какао крем, барови, интегрални барови, 

чајни колачиња, бисквити  

 

(210) TM  2021/173 (220) 25/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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SIRMA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни десерти, чоколадни 

десерти со различни видови полнења, 

какао, чоколадо, колачи, колачи со прелив 

од чоколадо  

кл. 35  рекламирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

чоколадни десерти, чоколадни десерти со 

различни видови полнења, какао, 

чоколадо, колачи, колачи со прелив од 

чоколадо  

 

(210) TM  2021/174 (220) 25/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

QUATROMIX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки, 

колачи, бисквити, чајни колачиња, 

колачиња со путер и брашно, производи 

од интегрално брашно, интегрални 

бисквити, чајни колачиња со прелив од 

чоколадо  

кл. 35  рекламирање;услуги на увоз - извоз 

и трговија на големо и мало со: производи 

од тесто и слатки, колачи, бисквити, чајни 

колачиња, колачиња со путер и брашно, 

производи од интегрално брашно, 

интегрални бисквити, чајни колачиња со 

прелив од чоколадо  

 

(210) TM  2021/175 (220) 25/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

BOTTONI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки со 

различни видови полнења, колачи, 

бисквити, чајни колачиња, колачиња со 

путер и брашно, слатки, чоколадни 

десерти со различни видови полнења, 

колачи со прелив од чоколадо  

кл. 35  рекпамирање; услуги на увоз - 

извоз и трговија на големо и мало со: 

производи од тесто и слатки со различни 

видови полнења, колачи, бисквити, чајни 

колачиња, колачиња со путер и брашно, 

слатки, чоколадни десерти со различни 

видови полнења, колачи со прелив од 

чоколадо  

 

(210) TM  2021/176 (220) 25/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-

105, 2200, Свети Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црвена, жолта, светло и темно 

кафена, сина 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  колачи, чајни колачиња, бисквити, 

производи од тесто и слатки, интегрални 

бисквити, производи од интегрално 

брашно  
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(210) TM  2021/179 (220) 26/02/2021 

(442) 31/05/2021 

(731) Apatinska Pivara Apatin d.o.o. Trg 

oslobođenja br. 5, RS-25260 APATIN, RS 

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. 

Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје 

(540)  

 
(591) бела, црна, црвена  

(531) 27.05.13;27.05.17 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пива, стоут, лагер (пива со долна 

ферментација или пива со долно вриење), 

темни пива (портер) и светли пива, але 

пива (пива со горна ферментација или 

пива со горно вриење); 

минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци; овошни напитоци 

и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за припремање на пијалоци  
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ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА  
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR 
MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE 

TREGTARE 
 
 
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 
 

(510) (210) 

3 MK/T/2021/0142 

3 MK/T/2021/0143 

3 MK/T/2021/0154 

4 MK/T/2021/0166 

4 MK/T/2021/0167 

5 MK/T/2020/0079 

5 MK/T/2020/0725 

5 MK/T/2020/0726 

5 MK/T/2021/0135 

5 MK/T/2021/0142 

5 MK/T/2021/0143 

5 MK/T/2021/0150 

5 MK/T/2021/0154 

6 MK/T/2021/0109 

6 MK/T/2021/0166 

6 MK/T/2021/0167 

7 MK/T/2021/0164 

7 MK/T/2021/0166 

7 MK/T/2021/0167 

9 MK/T/2021/0164 

9 MK/T/2021/0166 

9 MK/T/2021/0167 

10 MK/T/2020/0726 

11 MK/T/2021/0164 

12 MK/T/2021/0166 

12 MK/T/2021/0167 

16 MK/T/2021/0109 

16 MK/T/2021/0130 

16 MK/T/2021/0144 

16 MK/T/2021/0145 

16 MK/T/2021/0146 

16 MK/T/2021/0154 

16 MK/T/2021/0155 

18 MK/T/2020/0390 

18 MK/T/2021/0132 

20 MK/T/2021/0131 

21 MK/T/2021/0164 

24 MK/T/2021/0131 

25 MK/T/2021/0130 

25 MK/T/2021/0132 

25 MK/T/2021/0142 

25 MK/T/2021/0143 

28 MK/T/2021/0130 

28 MK/T/2021/0142 

28 MK/T/2021/0143 

29 MK/T/2021/0169 

30 MK/T/2020/1280 

30 MK/T/2021/0060 

30 MK/T/2021/0061 

30 MK/T/2021/0142 

30 MK/T/2021/0143 

30 MK/T/2021/0144 

30 MK/T/2021/0145 

30 MK/T/2021/0146 

30 MK/T/2021/0155 

30 MK/T/2021/0158 

30 MK/T/2021/0159 

30 MK/T/2021/0160 

30 MK/T/2021/0169 

30 MK/T/2021/0172 

30 MK/T/2021/0173 

30 MK/T/2021/0174 

30 MK/T/2021/0175 

30 MK/T/2021/0176 

31 MK/T/2020/1280 

31 MK/T/2021/0169 

32 MK/T/2019/0564 

32 MK/T/2021/0142 

32 MK/T/2021/0143 

32 MK/T/2021/0169 

32 MK/T/2021/0179 

33 MK/T/2020/1271 

33 MK/T/2021/0169 

34 MK/T/2021/0152 

34 MK/T/2021/0153 

35 MK/T/2020/0118 

35 MK/T/2020/0725 

35 MK/T/2020/0782 

35 MK/T/2020/1271 

35 MK/T/2021/0095 

35 MK/T/2021/0131 
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35 MK/T/2021/0132 

35 MK/T/2021/0142 

35 MK/T/2021/0143 

35 MK/T/2021/0144 

35 MK/T/2021/0145 

35 MK/T/2021/0146 

35 MK/T/2021/0148 

35 MK/T/2021/0155 

35 MK/T/2021/0164 

35 MK/T/2021/0166 

35 MK/T/2021/0167 

35 MK/T/2021/0172 

35 MK/T/2021/0173 

35 MK/T/2021/0174 

35 MK/T/2021/0175 

36 MK/T/2021/0166 

36 MK/T/2021/0167 

37 MK/T/2021/0166 

37 MK/T/2021/0167 

38 MK/T/2021/0130 

39 MK/T/2021/0142 

39 MK/T/2021/0143 

39 MK/T/2021/0154 

39 MK/T/2021/0166 

39 MK/T/2021/0167 

40 MK/T/2020/0118 

41 MK/T/2021/0130 

41 MK/T/2021/0142 

41 MK/T/2021/0143 

41 MK/T/2021/0144 

41 MK/T/2021/0145 

41 MK/T/2021/0146 

41 MK/T/2021/0155 

41 MK/T/2021/0169 

42 MK/T/2021/0095 

43 MK/T/2020/1271 

43 MK/T/2021/0144 

43 MK/T/2021/0145 

43 MK/T/2021/0146 

43 MK/T/2021/0155 

43 MK/T/2021/0169 

44 MK/T/2020/0118 

44 MK/T/2020/0725 

44 MK/T/2020/0726 

45 MK/T/2020/0782 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /    
PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE 

 
 

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare 
(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare 

 

(731) (210) 

Apatinska Pivara Apatin d.o.o. MK/T/2021/0179 

J BARBOUR & SONS LTD MK/T/2021/0132 

Lenzing Aktiengesellschaft MK/T/2020/0390 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0152 

Philip Morris Products S.A. MK/T/2021/0153 

REMEDICA Ltd. MK/T/2021/0150 

ЈАКА НОВА ДОО Скопје MK/T/2020/0079 

АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/2021/0135 

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА Е-ТРГОВИЈА НА МЕКЕДОНИЈА АЕТМ Скопје MK/T/2021/0148 

ВИТАНА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје MK/T/2020/1280 

Друштво за дигитални маркетинг услуги СОТЕК ДОО Скопје MK/T/2021/0095 

Друштво за издавачка дејност промет, трговија и услуги на големо и мало 

СВЕТОТ НА БИБИ ДОО експорт-импорт Скопје MK/T/2021/0130 

Друштво за производство и трговија АДРИА СН ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0109 

Друштво за трговија и услуги ПЛАНЕТ-ЕУ ДОО Скопје MK/T/2021/0169 

Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и 

сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0166 

Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и 

сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје MK/T/2021/0167 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0725 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0726 

Друштво за услуги и трговија ЕНДОМАК ДЕНТАЛ ГРУП - ЕДГ ДООЕЛ Струмица MK/T/2020/0782 

Звонко Блажески MK/T/2020/1271 

Ива Стефановска MK/T/2021/0131 

Кирил ЛАЗАРОВ MK/T/2021/0142 

Кирил ЛАЗАРОВ MK/T/2021/0143 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0060 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0061 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0158 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0159 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0160 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0172 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0173 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0174 

ЛИОН ДОО MK/T/2021/0175 
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ЛИОН ДОО MK/T/2021/0176 

МАКСИ ЛС ДООЕЛ Тетово MK/T/2021/0154 

Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ MK/T/2021/0144 

Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ MK/T/2021/0145 

Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ MK/T/2021/0146 

Марија ПАНОВА ВИДЕСКИ MK/T/2021/0155 

Небојша Златевски MK/T/2019/0564 

Приватна здравствена установа - Поликлиника од примарна здравствена 

заштита ЕНДОМАК Струмица MK/T/2020/0118 

ТД „ЦЕНТРО УНИОН“ Д.О.О. Скопје MK/T/2021/0164 
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РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / 

VENDIMET PЁR MARKAT TREGTARE 
Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на 

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

индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në 

përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 

21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të 

dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare. 

 

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

shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60): 

 

(111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit 

(151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit 

(181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur) 

(210) Број на пријавата / Numri i aplikimit 

(220) Дата на поднесување / Data e depozitimit 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit 

(300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e pioritetit: Data, shteti, numri 

(450) Дата на објавување / Data e publikimit 

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

на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve 

(Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimenzionale 

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

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i 

ngjyrave 

(732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës 

(740) Застапник / Përfaqësues juridik 

(770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(111)  29532  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2015/484 (220)  23/04/2015 

(181)  23/04/2025 

(450)  31/05/2021 

(732)  Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги 

ЕУРОТУРС-ЕХР ДООЕЛ Струга, MK 

(540)  

 

(591)  црна, сина и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги;пакување и 

складирање стока;организирање на 

патувања  

кл. 41  образовни услуги; обука, 

забава;спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалаци;привремено сместување  

 

(111)  29523  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2015/759 (220)  28/07/2015 

(181)  28/07/2025 

(450)  31/05/2021 

(732)  Make-Up Art Cosmetics Inc. 767 

Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  производи за лична нега, козметика, 

тоалети,  производи за тело, производи за 

нега на кожа, мириси за лична нега и 

производи за третмани за убавина,  

сапуни, есенцијални масла, козметички 

масла,  млека и лосиони, козметички 

балсами,  козметички препарати за трепки, 

вештачки трепки, лепила за вештачки 

трепки, козметички бои, бои за коса, 

лосиони за коса и производи за коса, 

козметички сетови, козметички моливи,  

козметички кремови,  шминка, маскара, 

кармини, сјаеви за уста, пудри за шминка, 

компактни пудри, течни пудри, основи за 

шминка, фиксатори за шминка, препарати 

за отстранување на шминка, препарати за 

нега на нокти, лак за нокти, препарати за 

отстранување на лак за нокти, 

парфимерија, парфеми, тоалетни води, 

памук за козметички намени, 

импрегнирани марамчиња за козметичка 

употреба  

кл. 35  огласување; управување со бизнис; 

услуги на малопродажни продавници и он-

лајн услуги за малопродажба на 

производи за лична нега, козметика, 

тоалети, производи за тело, производи за 

нега на кожа, мириси за лична нега и 

производи за третмани за убавина; услуги 

на малопродажни продавници и он-лајн 

услуги за малопродажба на производи кои 

вклучуваат сапуни, есенцијални масла, 

козметички масла,  млека и лосиони, 

козметички балсами, козметички 

препарати за трепки, вештачки трепки, 

лепила за вештачки трепки, козметички 

бои, бои за коса, лосиони за коса и 

производи за коса, козметички сетови, 

козметички моливи,  козметички кремови,  

шминка, маскара, кармини, сјаеви за уста, 

пудри за шминка, компактни пудри, течни 

пудри, основи за шминка, фиксатори за 

шминка, препарати за отстранување на 

шминка, препарати за нега на нокти, лак за 

нокти, препарати за отстранување на лак 

за нокти, парфимерија, парфеми, тоалетни 

води, памук за козметички намени, 
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импрегнирани марамчиња за козметичка 

употреба  

кл. 44  хигиена и нега за убавина на луѓе; 

консултантски  услуги за одбирање и 

користење на козметика, тоалети и 

убавина  

 

(111)  29510  (151)  06/05/2021 

(210)  TM  2019/963 (220)  16/08/2019 

(181)  16/08/2029 

(450)  31/05/2021 

(732)  Халк Банка АД Скопје ул. Св. 

Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  зелена 

(551)  колективна 

(510, 511) 

кл. 9  автоматски благајни за депонирање, 

повлекување или трансфер на парични 9 

средства [АТМ]  

кл. 16  брошури; 

билтени; 

периодични публикации; 

весници; 

печатени материјали; 

печатени публикации; 

печатени формулари и обрасци; 

печати; 

печати [жигови, отпечатоци]; 

печати со адреси; 

плика [канцелариски материјали]; 

постери; 

регистар [главни книги]; 

регистри; 

списанија; 

штипки за пари; 

агенции за рекламирање  

кл. 35  агенции за 

рекламирање;ажурирање на рекламниот 

материјал;ажурирање и одржување 

податоци во компјутерски бази на 

податоци;ажурирање и одржување 

информации во регистри;барање 

спонзорства; 

бизнис информации; 

бизнис испитување; 

бизнис истражување; 

бизнис пребарување; 

бизнис проценки; 

бизниси (услуги за преместување на 

бизнисите); 

вработување персонал; 

дизајнирање рекламен материјал; 

дистрибуција на примероци; 

изнајмување билборди [паноа за 

рекламирање]; 

изнајмување време за рекламирање преку 

медиумите; 

изнајмување канцелариски машини и 

опрема *; 

маркетинг; 

маркетинг истражување; 

маркетинг студии; 

обезбедување деловни информации преку 

веб-страница; 

обезбедување комерцијални и деловни 

контакт-информации; 

обезбедување онлајн пазар за купувачи и 

продавачи на стоки и услуги; 

објавување рекламни текстови; 

огласување со плаќање по клик; 

односи со јавноста; 

организирање изложби за комерцијални 

или рекламни цели; 

пишување рекламни текстови; 

преговарање и склучување трговски 

трансакции за трети лица; 

преговори за бизнис контакти со 

други;презентација на стоки преку 
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комуникациски медиуми, за 

малопродажба; 

претставување на производите; 

раководење со датотеки 

(компјутеризирано раководење со 

датотеки); 

раководење (советодавни услуги за 

бизнис раководење); 

ревизија; 

рекламирање; 

рекламирање преку радио; 

рекламни огласи (ширење на рекламните 

огласи); 

рекламирање преку пошта; 

собирање информации во компјутерските 

бази на податоци; 

собирање статистички податоци; 

телевизиско рекламирање; 

умножување документи; 

фактурирање 

  

кл. 36  банкарски служби за дебитни 

картички; 

анализирање (финансиско анализирање); 

агенциии за кредити; 

агенции за станови; 

агенции за недвижности; 

агенции за наплаќање долгови; 

банкарски трансакции од дома; 

банкарство; 

брокерство *; 

верификација на чекови; 

гаранции;давање заеми врз основа на 

хипотеки; 

депонирање скапоцености; 

доверителство; 

заеднички фондови; 

заеми; 

известување за цени на хартии од 

вредност; 

здравствено осигурување; 

издавање вредносни купони; 

издавање кредитни картички; 

издавање патнички чекови; 

изнајмување заеднички канцеларии за 

работење; 

изнајмување канцеларии [недвижности]; 

изнајмување станови; 

инвестирање средства; 

капитални инвестиции; 

кредити со отплата на рати; 

кредитирање со заложно обезбедување; 

купување на кредит; 

лизинг на недвижности; 

лизинг на фарми; 

наплаќање кирија; 

нумизматичка проценка; 

обезбедување финансиски информации 

преку интернет; 

организирање на финансирањето за 

градежни проекти;организирање 

наплаќање;осигурителни информации; 

осигурување; 

осигурување на живот; 

осигурување од несреќи; 

осигурување од пожар; 

позајмување врз основа на залог; 

поморско осигурување; 

порамнување, финансиско; 

посредници за недвижности; 

посредување за хартии од вредност; 

посредување при осигурување; 

пренесување средства (електронско 

пренесување средства); 

прибирање добротворни средства; 

проценка за надоместок на штета 

[финансиска проценка]; 

проценување антиквитети; 

проценување накит; 

проценување недвижен имот; 

проценување поштенски марки; 

проценување уметнички дела; 

разменување пари; 

служби за кредитни картички; 

советување во врска со осигурување; 

советување во врска со финансии; 
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статистички услуги; 

трговија за акции и обврзници;управување 

со емисии на јаглерод; 

управување со недвижни имоти; 

управување со станбени згради; 

услуги за берзанско посредување; 

услуги за ликвидирање претпријатија, 

финансиски работи; 

туслуги за плаќање пензија; 

услуги за советување во врска со 

задолжување; 

услуги на фондови за помош за 

позајмување; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; 

факторинг [администрирање на 

побарувачката на една организација со 

посредство на надворешен орган]; 

финансиски информации; 

финансиски проценки [осигурување, 

банкарство, недвижнини]; 

финансиски услуги; 

финансиско спонзорирање; 

финансиско управување; 

финансиско управување со исплатата на 

надомести за други  

кл. 38  електронска пошта;комуникации со 

телефон;комуникација со мобилни 

телефони;комуникација со помош на 

мрежи со оптички кабли;комуникација со 

помош на компјутерски 

терминали;обезбедување присгап до бази 

на податоци;повикување [радио, 

телефонски или други средства за

 електронска;комуникација];пренесу

вање по факс;пренесување слики и пораки 

со помош на компјутери  

 

(111)  29522  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2019/981 (220)  23/08/2019 

(181)  23/08/2029 

(450)  31/05/2021 

(300)  88/352,036  22/03/2019  US 

(732)  Gilead Sciences, Inc., a Delaware 

corporation 333 Lakeside Drive Foster 

City, California 94404, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ ул. 

“Народен фронт” 7/4 П.Фах 768 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено, 

фармацевтски производи за третирање 

инфекции; фармацевтски производи за 

третирање кардиоваскуларни нарушувања 

и состојби; фармацевтски производи за 

третирање респираторни нарушувања и 

состојби; фармацевтски производи за 

третирање габични заболувања и 

нарушувања; фармацевтски производи за 

третирање на болести на црниот дроб; 

фармацевтски производи за третирање на 

ХИВ/СИДА и хепатитис; фармацевтски 

производи за третирање инфламаторни 

заболувања и нарушувања; фармацевтски 

производи за третирање на канцер; 

фармацевтски препарати за 

имунотерапија, вклучувајќи терапија на/со 

Т-клетки  

 

(111)  29509  (151)  06/05/2021 

(210)  TM  2019/1161 (220)  21/10/2019 

(181)  21/10/2029 

(450)  31/05/2021 

(732)  ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ, 

КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО РИЗНИЦА Куманово ул. 

Иго Тричковиќ бр. 37/17, 1300, 

Куманово, MK 

(540)  
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(591)  кафена, жолта, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  организирање на културни настани  

 

(111)  29508  (151)  06/05/2021 

(210)  TM  2019/1359 (220)  10/12/2019 

(181)  10/12/2029 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуги АКВАПОНИКА ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје, MK 

(740)  ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2 

(540)  

ЗЕЛЕНА РЕПУБЛИКА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  бизнис менаџмент и консултации; 

услуги за посредување во трговија; 

претставување на производите  

кл. 41  образование; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување  

 

(111)  29533  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/140 (220)  20/02/2020 

(181)  20/02/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Стефан Патчев ул. Григор 

Прличев бр. 9, Охрид, MK 

(540)  

 

(591)  сина, бела, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотелски услуги, ресторански 

услуги, спремање храна и пијалоци, 

изнајмување на соби за сместување 

(приватно сместување)  

 

(111)  29537  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/256 (220)  25/03/2020 

(181)  25/03/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, маркетинг и односи 

со јавноста; организирање на изложби и 

трговски саеми за трговски и рекламни 

цели; дизајн за рекламирање; 

обезбедување на интернет пазар за 

купувачи и продавачи на стоки и услуги; 

канцелариски работи; секретарски услуги; 

уредување на новините за други; 

составување на статистики; земање под 
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закуп на канцаларсики машини; 

систематизација на информациите во 

компјутерската база на информаци; 

телефонски одговарања на недостапните 

корисници; бизнис менаџмент; управување 

со бизнис и бизнис консулатции; 

сметководство; услуги за трговски 

консултации; регрутирање на пресонал, 

систематизација на прсоналот, агенции за 

вработување, експорт-импрот агенции; 

услуги за привремено поставување на 

персоналот; организирање на аукции; 

здружување во корист на другите, на еден 

широк вид на стоки, претежно на сите 

арктили за домаќинство; сите овие услуги 

се одвиваат виртуелно со помош на 

телевизиските емитувања и он-лине преку 

интернет  

кл. 38  услуги за емитување, и 

телекомуникаци односно, емитување 

преку емитување на видео материјали во 

интернет, телефон и мобилни телефони; 

услуги на центри за телефонски повици 

(кол центри), емитување на нарачки за 

стоки, услуги и барања, барања и жалби 

од клиентите кај производителите или 

снабдувачите на стоките; емитување и 

репризирање на телевизија, радио, БТХ 

(ВТХ), телетекст, телетекст, програми или 

емитување преку интернет, посебно 

емитување и репризирање на програми за 

купување преку интернет и телешопинг 

вклучувајќи и преку кабловските мрежи; 

техничко емитување на радио програми, 

телевизи и интернет, за услугите за 

купување од дома, и влегувае он-лине во 

еден портал за купување преку интернет 

или телешопинг канал; програми за 

емитување во врска со купување од дома; 

услуги за каблоско, сателитско и 

телевизиско емитување во врска со 

купување од дома; комуникација и пренос 

на информаци, слики и звуци преку 

сателитски и телефонски уреди за 

емитување; услуги за пристап до 

информациите кои се чуват во базата на 

податоци, посебно со помош на ситемите 

за интеракциски комуникации (компјутер) 

во врска со производите кој ќе се продават  

кл. 39  испорака на писма и стоки, посебно 

на стоки кој се нарачани преку интернет 

како дел од електронското тргување; 

резерваци на патувања; складирање на 

стока; складирање и привремено чување 

на стоки, доколку е опфатено со ова класа; 

транспорт на стоки, транспорт на стоки и 

услуги на посредување во транспортот на 

стоките, односно транспорт, чување и 

регулирање на услугите во врска со 

транспортот (пакување на стоки; услуги 

транспортски курири), (вести, стоки и 

рекламни материјали); одредување на 

местоположба на пратките преку интернет, 

со помош на софвер преку интернет 

(услуги на испраќање/следење)  

 

(111)  29538  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/306 (220)  09/04/2020 

(181)  09/04/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Costas d.o.o. Rade Končar 1, 21131 

Petrovaradin, Novi Sad, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, светло црвена, темно црвена, 

бела, зелена, сите нијанси на кафена, 

сива, беж, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кори за баклава  

 

(111)  29539  (151)  26/05/2021 
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(210)  TM  2020/307 (220)  09/04/2020 

(181)  09/04/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Costas d.o.o. Rade Končar 1, 21131 

Petrovaradin, Novi Sad, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591)  црна, светло црвена, темно црвена, 

бела, сите нијанси на кафена, сива, беж, 

жолта, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кори за гибаница  

 

(111)  29514  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2020/434 (220)  20/05/2020 

(181)  20/05/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје бул. Александар Македонски 

бр.12, 1000, Скопје, MK 

(540)  

ALPERIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  стакло (средства за заштита од 

губење на сјајот на стаклото), прозорски 

стакла, (хемиски средства против губење 

на сјајот на прозорските стакла); хениски 

средства против губење на сјајот на 

прозорските стакла  

кл. 3  течности за чистење шофершајбна  

 

(111)  29505  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/543 (220)  23/06/2020 

(181)  23/06/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Ризах Асани ул.171 бр.33, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена/ e zezë, e bardhë 

e kuqe 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои 

не се опфатени со други класи, покривки 

за кревети и маси;  

tekstile dhe tekstile që nuk janë të përfshira 

në klasa të tjera, mbulesa për shtretër dhe 

tavolina  

кл. 25  облека, обувки и капи;veshmbathje, 

këpucë dhe kapele  

кл. 35  услуги за продажба на големо и 

мало со текстилни производи, покривки за 

кревети и маси, облека, обувки и капи; 

shërbime me shumicë dhe pakicë me 

produkte tekstili, mbulesa për shtretër dhe 

tavolina, veshmbathje, këpucë dhe kapele  

 

(111)  29554  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/571 (220)  03/07/2020 

(181)  03/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(300)  88780865  31/01/2020  US 

(732)  Stripe, Inc. Delaware corporation 

510 Townsend Street, San Francisco, 

California 94103, US 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

GPTN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  комплет за развој на софтвер (SDK) 

кој може да се преземе;компјутерски 

софтвер кој може да се преземе за 

прифаќање, управување и исплата на 

парични средства преку компјутерска 

мрежа;електронски ажурирања на 

софтвер, имено, компјутерски софтвер кој 

може да се преземе и поврзани фајлови со 

податоци кои може да се преземат за 

ажурирање на компјутерски софтвер за 

прифаќање, управување и исплата на 

парични средства преку компјутерска 

мрежа;компјутерски софтвер кој може да 

се преземе за употреба како интерфејс за 

програмирање на апликација (API) за 

прифаќање, управување и исплата на 

парични средства преку компјутерска 

мрежа  

кл. 36  финансиски услуги, имено, 

овозможување на прифаќање, управување 

и исплата на парични средства преку 

компјутерска мрежа; финансиски услуги, 

имено, овозможување на размена на 

валута преку компјутерска мрежа; 

финансиски услуги, имено, овозможување 

електронски трансфер на парични 

средства преку компјутерска мрежа  

кл. 42  компјутерски услуги, имено, 

обезбедување на привремено користење 

на 

компјутерски софтвер заприфаќање, 

управување и исплата на парични 

средства преку компјутерска мрежа кој не 

може да се презема  

 

(111)  29555  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/587 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Trajno mlijeko 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  Mлеко  

 

(111)  29566  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/590 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Jogurt 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; производи од млеко; 
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кисело млеко  

кл. 30  замрзнат јогурт  

 

(111)  29565  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/591 (220)  10/07/2020 

(181)  10/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Mliječna industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, BA 

(740)  Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. 

Орце Николов  98, 1000, Скопје 

(540)  

 

migg Natura Jogurt 

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

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт; млечни пијалаци во кои 

преовладува млеко; производи од млеко; 

кисело млеко  

кл. 30  замрзнат јогурт  

 

(111)  29557  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/606 (220)  17/07/2020 

(181)  17/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Стопанска Комора на Северо-

Западна Македонија ул. Димитрија 

Чуповски бр. 13, Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  новини; книги; периодични 

списанија; објавени публикации; брошури; 

каталози; календари и постери  

кл. 41  објавување текстови, со исклучок 

на реклами, организирање настани, 

конференции, семинари и конгреси  

 

(111)  29556  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/607 (220)  17/07/2020 

(181)  17/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија, транспорт и 

услуги ГОЛДЕН АРРОВ ДОО експорт-

импорт Гостивар, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)   Жолта, зелена, портокалова, црна и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделието, градинарството и 

шумарството; сурови вештачки смоли, 

сурови пластични материи; смеши за 

гаснење и спречување пожар; препарати 

за калење и заварување метали; 

супстанции за штавење на животински 

кожи; адхезиви [лепливи материи] 
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наменети за индустријата и градежништво; 

кит [мека, леплива смеса] и други пасти и 

полнила; компост, природни и вештачки 

ѓубриња; биолошки препарати за употреба 

во индустријата и науката; силикони за 

употреба во индустриа и градежништво  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови;средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на 

дрвото;материи за боење;мастила за 

печатење, маркирање и гравирање;сурови 

природни смоли;метали во листови и во 

прав за примена во сликарството, 

уредувањето на просторот, печатарството 

и уметноста  

кл. 19  градежни материјали [неметални]; 

цврсти неметални цевки за градба; 

асфалт, црна смола и битумен; неметални 

преносливи конструкции; споменици, што 

не се од метал  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

 

(111)  29558  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/609 (220)  17/07/2020 

(181)  17/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за услуги КСНМ 

ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 8 

Визбегово 12, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  знаци, светлечки; компјутерски 

програми за играње; машини за броење и 

сортирање пари; механизми за апарати 

што се вклучуваат со паричка; неонски 

натписи  

кл. 28  апарати за забава, автоматски и на 

парички; апарати за игри на среќа; апарати 

за игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори); жетони [дискови] за игри; игри 

со чипови; карти за играње; картички за 

бинго; картички за гребење за игри на 

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; 

машини за видео-игри; слот-машини 

[машини за игри]; тркала за рулет; чипови 

за игри на среќа  

кл. 35  трговија на големо и мало за знаци, 

светлечки; компјутерски програми за 

играње; машини за броење и сортирање 

пари; механизми за апарати што се 

вклучуваат со паричка; неонски натписи; 

апарати за забава, автоматски и на 

парички; апарати за игри на среќа; апарати 

за игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори); жетони [дискови] за игри; игри 

со чипови; карти за играње; картички за 

бинго; картички за гребење за игри на 

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; 

машини за видео-игри; слот-машини 

[машини за игри]; тркала за рулет и чипови 

за игри на среќа  

кл. 41  забава; изнајмување опрема за 

играње; казина [коцкање] (обезбедување 

опрема во казина); коцкање [играње за 

пари]; обезбедување видео автомати за 

забава; организирање лотарии; услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа  

кл. 43  бифеа; кафетерии [експрес 

ресторани]; служење храна и пијалаци; 

снек-барови; услуги во барови  

 

(111)  29559  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/621 (220)  24/07/2020 

(181)  24/07/2030 

(450)  31/05/2021 
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(732)  Друштво за трговија на  големо и 

мало ЕРА-КОЗМЕТИКА ДООЕЛ Скопје 

бул. Видое Смилевски Бато бр. 35/3-3, 

1000, Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  аромати (есенцијални масла), амбра 

(парфем), бадемов сапун, бадемово 

масло, бадемово млеко за козметичка 

употреба, балсам за коса, бои за коса, бои 

(козметички бои), брилијантин за 

козметичка употреба, вештачки нокти, 

вештачки трепки, восок за депилација, 

гелови за белење на забите, дезодоранси 

за лична употреба, дезодорантни сапуни, 

екстракти од цвеќе (парфеми), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

кармини, козметички препарати за 

слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, колонска вода, креми за 

белење на кожата, креми (козметички 

креми), лавандова вода, лак за нокти, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, лосиони што се користат по 

бричење, марамчиња натопени со 

препарати за вадење шминка, маскара, 

маски за разубавување, масла за 

козметичка употреба, масла за парфеми и 

мириси, масла за тоалетна употреба, 

масло од лаванда, масло од роза, масло 

од јасмин, масти за козметичка употреба, 

миризлива водичка, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, 

моливчиња (козметички моливчиња), 

мошус, нане за парфимерија, нафтено 

желе за козметичка употреба, нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата), отстранувачи на лак за нокти, 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за сончање, 

препарати од алое вера за козметичка 

намена, производи за шминкање, пудра за 

шминкање, сапун, сјај за усни, 

фитокозметички препарати, шампони, 

шминка  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на: аромати (есенцијални масла), 

амбра (парфем), бадемов сапун, бадемово 

масло, бадемово млеко за козметичка 

употреба, балсам за коса, бои за коса, бои 

(козметички бои), брилијантин за 

козметичка употреба, вештачки нокти, 

вештачки трепки, восок за депилација, 

гелови за белење на забите, дезодоранси 

за лична употреба, дезодорантни сапуни, 

екстракти од цвеќе (парфеми), 

есенцијални масла, етерични екстракти, 

кармини, козметички препарати за 

слабеење, козметички прибор, козметички 

производи, колонска вода, креми за 

белење на кожата, креми (козметички 

креми), лавандова вода, лак за нокти, 

лосиони за козметичка употреба, лосиони 

за коса, лосиони што се користат по 

бричење, марамчиња натопени со 

препарати за вадење шминка, маскара, 

маски за разубавување, масла за 

козметичка употреба, масла за парфеми и 

мириси, масла за тоалетна употреба, 

масло од лаванда, масло од роза, масло 

од јасмин, масти за козметичка употреба, 

миризлива водичка, млеко за чистење за 

тоалетна употреба, моливчиња за веѓи, 
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моливчиња (козметички моливчиња), 

мошус, нане за парфимерија, нафтено 

желе за козметичка употреба, нега на 

кожата (козметички производи за нега на 

кожата), отстранувачи на лак за нокти, 

памук за козметичка употреба, парфеми, 

парфимерија, препарати за сончање, 

препарати од алое вера за козметичка 

намена, производи за шминкање, пудра за 

шминкање, сапун, сјај за усни, 

фитокозметички препарати, шампони, 

шминка  

 

(111)  29560  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/653 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија ФАУНА 

ЦЕНТАР ДОО Скопје Улица Мирослав 

Крлежа број 46, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало на домашни миленици, храна и 

додатоци  на храна за домашни миленици, 

опрема и облека за домашни миленици  

 

(111)  29561  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/654 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за услуги КСНМ 

ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 8 

ВИЗБЕГОВО 12, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  знаци, светлечки; компјутерски 

програми за играње; машини за броење и 

сортирање пари; механизми за апарати 

што се вклучуваат со паричка; неонски 

натписи  

кл. 28  апарати за забава, автоматски и на 

парички; апарати за игри на среќа; апарати 

за игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори); жетони [дискови] за игри; игри 

со чипови; карти за играње; картички за 

бинго; картички за гребење за игри на 

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; 

машини за видео-игри; слот-машини 

[машини за игри]; тркала за рулет; чипови 

за игри на среќа  

кл. 35  трговија на големо и мало за знаци, 

светлечки; компјутерски програми за 

играње; машини за броење и сортирање 

пари; механизми за апарати што се 

вклучуваат со паричка; неонски натписи; 

апарати за забава, автоматски и на 

парички; апарати за игри на среќа; апарати 

за игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори); жетони [дискови] за игри; игри 

со чипови; карти за играње; картички за 

бинго; картички за гребење за игри на 

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; 

машини за видео-игри; слот-машини 

[машини за игри]; тркала за рулет и чипови 
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за игри на среќа  

кл. 41  забава; изнајмување опрема за 

играње; казина [коцкање] (обезбедување 

опрема во казина); коцкање [играње за 

пари]; обезбедување видео автомати за 

забава; организирање лотарии; услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа  

кл. 43  бифеа; кафетерии [експрес 

ресторани]; служење храна и пијалаци; 

снек-барови; услуги во барови  

 

(111)  29562  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/655 (220)  29/07/2020 

(181)  29/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за услуги КСНМ 

ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 8 

ВИЗБЕГОВО 12, MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  знаци, светлечки; компјутерски 

програми за играње; машини за броење и 

сортирање пари; механизми за апарати 

што се вклучуваат со паричка; неонски 

натписи  

кл. 28  апарати за забава, автоматски и на 

парички; апарати за игри на среќа; апарати 

за игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори); жетони [дискови] за игри; игри 

со чипови; карти за играње; картички за 

бинго; картички за гребење за игри на 

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; 

машини за видео-игри; слот-машини 

[машини за игри]; тркала за рулет; чипови 

за игри на среќа  

кл. 35  трговија на големо и мало за знаци, 

светлечки; компјутерски програми за 

играње; машини за броење и сортирање 

пари; механизми за апарати што се 

вклучуваат со паричка; неонски натписи; 

апарати за забава, автоматски и на 

парички; апарати за игри на среќа; апарати 

за игри различни од оние адаптирани за 

користење со надворешни екрани или 

монитори); жетони [дискови] за игри; игри 

со чипови; карти за играње; картички за 

бинго; картички за гребење за игри на 

среќа; мах-јонг [кинеска хазардна игра]; 

машини за видео-игри; слот-машини 

[машини за игри]; тркала за рулет и чипови 

за игри на среќа  

кл. 41  забава; изнајмување опрема за 

играње; казина [коцкање] (обезбедување 

опрема во казина); коцкање [играње за 

пари]; обезбедување видео автомати за 

забава; организирање лотарии; услуги на 

игри што се обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа  

кл. 43  бифеа; кафетерии [експрес 

ресторани]; служење храна и пијалаци; 

снек-барови; услуги во барови  

 

(111)  29563  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/665 (220)  31/07/2020 

(181)  31/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  OHLONE PRESS, LLLC 1830 

Leavenworth Street, San Francisco, 

California 94109, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитни маски, што не се за 

вештачко дишење  

кл. 10  заштитни маски за вештачко 

дишење, санитарни маски за медицински 

цели  

кл. 35  малопродажни услуги кои 

вклучуваат заштитни маски за лице за не-

медицински цели, заштитни маски за 

намалување на вдишаните контаминанти, 

маски за прашина и маски за загадување 

на воздухот, и медицински маски;сите од 

претходно наведените маски се за 

филтрирање на микроби, полен, бактерии, 

влага и индустриска прашина  

 

(111)  29564  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/666 (220)  31/07/2020 

(181)  31/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  OHLONE PRESS, LLLC 1830 

Leavenworth Street, San Francisco, 

California 94109, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, 

АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, 

кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, 

Скопје 

(540)  

Vogmask 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  заштитни маски, што не се за 

вештачко дишење  

кл. 10  заштитни маски за вештачко 

дишење, санитарни маски за медицински 

цели  

кл. 35  малопродажни услуги кои 

вклучуваат заштитни маски за лице за не-

медицински цели, заштитни маски за 

намалување на вдишаните контаминанти, 

маски за прашина и маски за загадување 

на воздухот, и медицински маски;сите од 

претходно наведените маски се за 

филтрирање на микроби, полен, бактерии, 

влага и индустриска прашина  

 

(111)  29589  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/667 (220)  31/07/2020 

(181)  31/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и посредување 

МАКСАТ ДОО експорт-импорт Скопје ул. 

1550 бр.25, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички апарати и инструменти  

 

(111)  29590  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/668 (220)  31/07/2020 

(181)  31/07/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и посредување 

МАКСАТ ДОО експорт-импорт Скопје ул. 

1550 бр.25, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 9  оптички апарати и инструменти  

 

(111)  29515  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2020/685 (220)  06/08/2020 

(181)  06/08/2030 

(450)  31/05/2021 

(300)  1361050  25/06/2020  CL 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  бела, темно зелена, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци, освен пива; 

алкохолни препарати за правење 

пијалоци, минерална вода со вкус која 

содржи алкохол (Hard seltzer)  

 

(111)  29536  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/692 (220)  17/11/2020 

(181)  17/11/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

бул.„Партизански Одреди бр. 23, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна 

(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; уметнички материјали; 

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  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; 

спорстки и културни активности  

 

(111)  29534  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/734 (220)  14/08/2020 

(181)  14/08/2030 

(450)  31/05/2021 

(300)  35047  16/06/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за 

пушење;тутун, сиров или 

преработен;производи од тутун, 

вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, 

тутун за мотање на цигари, тутун за луле, 
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тутун за џвакање, бурмут, кретек 

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои 

не се користат во медицински 

цели);артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, 

запалки;кибрити;стапчиња од тутун, 

производи од тутун за загревање, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун со цел за 

ослободување на аеросоли кои содржат 

никотин за инхалација;раствори од течен 

никотин за електронски 

цигари;електронски уреди за 

пушење;електронски цигари;електронски 

цигари како замена за традиционални 

цигари;електронски уреди за инхалација 

со аеросоли кои содржат никотин;орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун;артикли за пушачи 

за електронски цигари;делови и опрема за 

горенаведените производи кои се 

вклучени во класата 34;апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун;табакери за 

полнење на електронски цигари;заштитни 

кутии, декоративни маски и кутии за 

носење за електронски цигари, уреди за 

загревање на тутун и електронски уреди за 

пушење;носачи за во автомобил и држачи 

за во автомобил за електронски цигари, за 

уреди за загревање на тутун и за 

електронски уреди за пушење;садови за 

отпадоци од употребени загреани 

стапчиња од тутун;средства за чистење, 

препарати за чистење, прибор за чистење 

и четки за чистење на електронски цигари, 

уреди за загревање на тутун и електронски 

уреди за пушење  

 

(111)  29516  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2020/744 (220)  19/08/2020 

(181)  19/08/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје ул. 

11-ти Октомври бр.7, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Јоанидис ул. 

Донбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  финансиски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 41  игри на среќа  

 

(111)  29535  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/756 (220)  24/08/2020 

(181)  24/08/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  АЛМА - М ДООЕЛ Скопје ул. 

Качанички пат бр. 65а, Скопје, MK 

(740)  Евица Џајковска – Јанкоска ул. 

Качанички пат бр. 65а, Скопје 

(540)  

 

(591)  сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и 

мало со гуми за џвакање, бонбони, кафе, 

какао, чоколадо, супи, мајонез, сенф, сок, 

кашички, млеко во прав и жита  

 

(111)  29517  (151)  20/05/2021 

(210)  TM  2020/757 (220)  24/08/2020 

(181)  24/08/2030 
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(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за компјутерски услуги 

НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје  

бул. Партизански Одреди бр. 72а, 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за обработка на податоци; 

дискетни единици за компјутери; дискови 

(компакт дискови) [меморија само за 

читање]; дискови (оптички дискови); 

елементи со магнетска лента за 

компјутери; интегрални кола; картички 

(кодирани картички),магнетни; картички со 

интегрално коло [мемориски смарт 

картички], кодирани белегзии за 

идентификација, магнетни; кодирани 

картички, магнетни; компакт дискови 

[меморија само за читање]; компјутери; 

дискетни единици за компјутери; печатачи 

за употреба со компјутери; компјутерски 

бележници; компјутерски глувчиња ; 

подлоги за компјутерски глувчиња; 

компјутерски мемории; компјутерски 

оперативни програми, снимени; 

компјутерски периферни уреди; 

компјутерски програми; софтвер што може 

да се симнува од интернет; компјутерски 

програми за играње; компјутерски 

програми, снимени; компјутерски софтвер, 

снимен; компјутерски тастатури; 

компјутерско глувче [опрема за обработка 

на податоци]; лаптоп компјутери; магнетни 

носачи на податоци; мемориски смарт 

картички [картички со интегрално коло]; 

микропроцесори; монитори [компјутерски 

програми]; монитори [компјутерски 

хардвер]; носачи на податоци (магнетни 

носачи на податоци); носачи на податоци 

(оптички носачи на податоци); програми 

(компјутерски оперативни програми) 

снимени; програми (компјутерски програми 

за играње); програми (компјутерски 

програми) [софтвер штоможе да се 

симнува од интернет]; софтвер 

(компјутерски софтвер), снимен; 

централни процесорски единици 

[процесори]; чипови [интегрални кола]; 

читачи [опрема за обработка на податоци];  

кл. 38  пренесување слики и пораки со 

помош на компјутери; компјутерски 

терминали; комуникација со помош на 

компјутерски терминали; обезбедување 

пристап до бази на податоци  

кл. 42  изнајмување веб [интернет] 

сервери; изнајмување компјутери; 

изнајмување компјутерски програми; 

инсталирање компјутерски програми; 

одржување компјутерски програми; 

осовременување на компјутерските 

програми; советување за компјутерски 

програми; умножување компјутерски 

програми; компјутерски системи 

(програмирање компјутерски системи); 

компјутерски хардвер (советување на 

полето на компјутерски хардвер); 

компјутерско програмирање; креирање и 

одржување веб [интернет] страници за 

други; обновување комјутерски бази на 

податоци; одржување (креирање и 

одржување) веб [интернет] страници за 

други; програмирање компјутерски 

системи; размена на компјутерски 

програми и податоци [конверзија која не е 

физичка]; сервери (изнајмување веб 

[интернет] сервери); советување за 
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компјутерски програми; советување на 

полето на компјутерски хардвер  

 

(111)  29591  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/758 (220)  25/08/2020 

(181)  25/08/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ 

експорт-импорт Кочани ул. Штипски пат 

бб 19, 2300, Кочани, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за испитување што не се за 

медицинска употреба; периферни уреди 

(компјутерски периферни уреди); апарати 

и инструменти за следење и собирање на 

информации за својствата на очите, 

психофизиолошките промени, 

когнитивните и емоционалните процеси кај 

луѓето кај луѓето; апарати кои имаат 

системи за добивање на сензорни 

информации кои произлегуваат од 

маркетинг стимуланси. компјутерски 

софтвер за употреба при следење и 

еобирање на информации за својствата на 

очите, психофизиолошките промени, 

когнитивните и емоционалните процеси кај 

луѓето кај луѓето; компјутерски софтвер за 

предвирување на пазарот; компјутерски 

софтвер за испитување на однесувањето 

на клиентите; бази на податоци 

(електронски); компјутерски програми за 

обработка на податоци; материјали за 

едукативен курс; публикации; електронски 

публикации; подкасти; видео филмови; 

видео записи  

кл. 35  рекламирање [огласувањеј; 

рекламен материјал (ажурирање на 

рекламниот материјалј); рекламни огласи 

(ширење на рекламните огласи); рекламни 

текстови (објавување и пишување 

рекламни текстови); телевизиски реклами; 

онлајн реклами; рекламирање преку 

радио; надворешно рекламирање; 

рекламирање и маркетинг поврзано со 

психологија и неврологија; подготвување 

рекламни рубрики; агенции за 

рекламирање; ширење на рекламните 

огласи; проценки (бизнис проценки); 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање); бизнис испитување 

и истражување; комерцијални 

информации и советување на 

потрошувачите; собирање статистички 

податоци; претставување на стоките; 

економско прогнозирање; информативни 

агенции (комерцијално-информативни 

агенции); советување за организирање на 

работењето; услуги зз дизајн на страници, 

за рекламни цели; односи со јавноста; 

испитување на јавното мислење; 

маркетинг студии; маркетинг истражување; 

раководење (советнички услуги за бизнис 

раководење); служби за споредување на 

цените; истражување и толкување на 

реакциите на потрошувачите на 

рекламирање и други маркетинг 

материјали; подготовка на извештаи, 

вклучително и извештаи за анализа на 

пазарот; маркетинг консултации од 

областа на социјалните медиуми; 

консултантски услуги во врска со 

програмите за лојалност на клиентите; 

анализа и предвидување на маркетинг 

трендови; оптимизација на сообраќајот на 

веб-страници; создавање, развивање и 
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спроведување на промотивни кампањи за 

деловни активности и лица за поддршка 

на лични, корпоративни или маркетинг 

цели; услути за проценка, создавање и 

позиционирање на бренд  

кл. 41  академии [образование]; 

организирање и водење работилници 

[обука]; обезбедување на обука преку 

интернет; образовни услуги; практична 

обука [демонстрирање]; професионално 

насочување [совети во врска со 

образованието и оспособувањето]; 

педагошки истражувања; организирање и 

спроведување на едукативни 

конференции; организирање и 

спроведување на курсеви и семинари за 

едукација; уредување на презентации за 

едукативни цели; уредување на наставни 

програми; советодавни услуги за кариера 

(совет или обука); консултантски уелуги 

поврзани со деловна обука или обука на 

вработените; понатамошно образование; 

производство на материјал дистрибуиран 

на курсеви, конференции, семинари, 

работилници, и обуки; аудио, видео и 

мултимедијална продукција и 

фотографија; изработка на аудио-

визуелни снимки и презентации за обука и 

едукација; објавување извештаи за 

текетови, периодични списанија, книги и 

списанија; електронско објавување на 

книги, публикации и списанија, 

прирачници, и друѓи мултимедијален 

материјал (не може да се преземаат)  

кл. 42  комјутерски бази на податоци; 

компјутерски хардвер (советување во 

полето на компјутерски хардвер); алатки 

за пребарување (обезбедување алатки за 

пребарување) за интернет; компјутерско 

програмирање; анализа на компјутерски 

системи; разменување податоци од 

физички на електронски носачи; 

обезбедување алатки за пребарување по 

интернет; дизајнирање графика; 

индустриски дизајн; размена на 

компјутерски програми и податоци 

[конверзија која не е физичка]; испитување 

(испитување материјали); истражувања во 

техниката; програмирање на софтвер за 

целите на истражување на пазарот и 

проценка на однесувањето на 

потрошувачите. дизајн и развој на методи 

за тестирање и анализа; истражување и 

развој за други  

 

(111)  29567  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/787 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Винсент Хуг ул. Мариовска 3 бр. 

10/4-12, 1000, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков 

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црвена, жолта, сина, зелена, 

тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  академии [образование]; забава; 

изнајмување филмски проектори и 

прибори;услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]; филмски студија; 

организирање натпревари [образование 

или забава]; курсеви за кореспонденција; 

физичко образование; изнајмување 

сценски декор за приредби; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 
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рекреирање); забава со помош на радио; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; образовни услуги; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

кинематографски филмови; производство 

на филмови; гимнастичка обука; 

библиотеки за изнајмување книги; 

објавување книги; изнајмување радио и 

телевизиски апарати; продукција на радио 

и телевизиски програми; вариетеа; услуги 

на оркестри; театарски изведби; 

продукција на шоу програми; телевизиска 

забава; изнајмување сценски декор; 

зоолошки градини; обезбедување спортска 

опрема; позирање за уметници како 

модели; услуги на подвижни библиотеки; 

казина [коцкање] (обезбедување опрема 

во казина); услуги на клубови [забава или 

образование]; организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; услуги на дискотеки; 

информирање за образование; педагошки 

истражувања; известување за забави; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; услуги на здравствени 

клубови; услуги на кампови за летување 

[забава]; одржување претстави во живо; 

прикажување филмови; забавишта; 

организирање спортски натпревари; 

забави (планирање забави); практична 

обука [демонстрирање]; опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]; услуги на 

студија за снимање; известување за 

рекреација; изнајмување спортска опрема, 

со исклучок на возила; изнајмување 

видеорекордери; изнајмување 

видеоленти; организирање и водење 

семинари; услуги на спортски кампови; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање време на спортски 

натпревари; интернати; организирање и 

водење работилници [обука]; резервирање 

места за шоу програми; синхронизација; 

организирање лотарии; организирање 

балови; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; обезбедување видео 

автомати за забава; изнајмување аудио 

опрема; изнајмување уреди за 

осветлување за театарска сценографија и 

телевизиски студија; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување видеокамери; 

услуги на пишување сценарија; монтажа 

на видеоленти; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; 

електронско издаваштво; титлување 

филмови; услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; обезбедување 

услуги за караоке; услуги на компонирање 

музика; обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

фотографија; професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; услуги на репортери; 

преведување; толкување јазик со знаци; 

снимање видеоленти; микрофилмување 

[снимање микрофилмови]; продавање 

билети [забава]; пишување текстови што 

не се рекламни текстови; организирање и 

водење концерти; калиографски услуги; 

дизајнерски услуги што не се за рекламни 

цели; организирање модни ревии за 

забавни цели; обука [тренирање]; 

изнајмување спортски терени; 

изнајмување диск-џокеј; услуги за 

толкување; услуги за вокална 

преквалификација; продукција на музика; 

изнајмување играчки; изнајмување опрема 

за играње; школски образовни услуги; 

обезбедување користење онлајн музика, 

која не може да се преземе; обезбедување 

користење онлајн видеа, кои не може да 

се преземат; подучување; услуги на обука 
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кои се даваат преку симулатори; ставање 

на располагање на филмови, кои не можат 

да се преземаат, по пат на услуги на 

пренос на видео записи на барање; 

ставање на расплагање на телевизиски 

програми, кои не можат да се преземат, по 

пат на услуги на пренос на видео записи 

на барање; аикидо обука; изнајмување 

уметнички дела  

 

(111)  29568  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/788 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Винсент Хуг ул. Мариовска 3 бр. 

10/4-12, 1000, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков 

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црвена, жолта, сина, зелена, 

тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  академии [образование]; забава; 

изнајмување филмски проектори и 

прибори;услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]; филмски студија; 

организирање натпревари [образование 

или забава]; курсеви за кореспонденција; 

физичко образование; изнајмување 

сценски декор за приредби; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); забава со помош на радио; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; образовни услуги; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

кинематографски филмови; производство 

на филмови; гимнастичка обука; 

библиотеки за изнајмување книги; 

објавување книги; изнајмување радио и 

телевизиски апарати; продукција на радио 

и телевизиски програми; вариетеа; услуги 

на оркестри; театарски изведби; 

продукција на шоу програми; телевизиска 

забава; изнајмување сценски декор; 

зоолошки градини; обезбедување спортска 

опрема; позирање за уметници како 

модели; услуги на подвижни библиотеки; 

казина [коцкање] (обезбедување опрема 

во казина); услуги на клубови [забава или 

образование]; организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; услуги на дискотеки; 

информирање за образование; педагошки 

истражувања; известување за забави; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; услуги на здравствени 

клубови; услуги на кампови за летување 

[забава]; одржување претстави во живо; 

прикажување филмови; забавишта; 

организирање спортски натпревари; 

забави (планирање забави); практична 

обука [демонстрирање]; опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]; услуги на 

студија за снимање; известување за 

рекреација; изнајмување спортска опрема, 

со исклучок на возила; изнајмување 

видеорекордери; изнајмување 

видеоленти; организирање и водење 

семинари; услуги на спортски кампови; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање време на спортски 

натпревари; интернати; организирање и 
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водење работилници [обука]; резервирање 

места за шоу програми; синхронизација; 

организирање лотарии; организирање 

балови; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; обезбедување видео 

автомати за забава; изнајмување аудио 

опрема; изнајмување уреди за 

осветлување за театарска сценографија и 

телевизиски студија; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување видеокамери; 

услуги на пишување сценарија; монтажа 

на видеоленти; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; 

електронско издаваштво; титлување 

филмови; услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; обезбедување 

услуги за караоке; услуги на компонирање 

музика; обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

фотографија; професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; услуги на репортери; 

преведување; толкување јазик со знаци; 

снимање видеоленти; микрофилмување 

[снимање микрофилмови]; продавање 

билети [забава]; пишување текстови што 

не се рекламни текстови; организирање и 

водење концерти; калиографски услуги; 

дизајнерски услуги што не се за рекламни 

цели; организирање модни ревии за 

забавни цели; обука [тренирање]; 

изнајмување спортски терени; 

изнајмување диск-џокеј; услуги за 

толкување; услуги за вокална 

преквалификација; продукција на музика; 

изнајмување играчки; изнајмување опрема 

за играње; школски образовни услуги; 

обезбедување користење онлајн музика, 

која не може да се преземе; обезбедување 

користење онлајн видеа, кои не може да 

се преземат; подучување; услуги на обука 

кои се даваат преку симулатори; ставање 

на располагање на филмови, кои не можат 

да се преземаат, по пат на услуги на 

пренос на видео записи на барање; 

ставање на расплагање на телевизиски 

програми, кои не можат да се преземат, по 

пат на услуги на пренос на видео записи 

на барање; аикидо обука; изнајмување 

уметнички дела  

 

(111)  29570  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/789 (220)  02/09/2020 

(181)  02/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Винсент Хуг ул. Мариовска 3 бр. 

10/4-12, 1000, Скопје, MK 

(740)  АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР 

ПАРТЕС СКОПЈЕ Бул. Крсте Мисирков 

бр.11 ДТЦ Мавровка лам. Ц 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црвена, жолта, сина, зелена, 

тиркизна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  академии [образование]; забава; 

изнајмување филмски проектори и 

прибори;услуги на естрадни уметници 

[забавувачи]; филмски студија; 

организирање натпревари [образование 

или забава]; курсеви за кореспонденција; 

физичко образование; изнајмување 

сценски декор за приредби; услови за 

рекреирање (обезбедување услови за 

рекреирање); забава со помош на радио; 

објавување текстови, со исклучок на 

рекламни текстови; образовни услуги; 

изнајмување звучни записи; изнајмување 

кинематографски филмови; производство 

на филмови; гимнастичка обука; 
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библиотеки за изнајмување книги; 

објавување книги; изнајмување радио и 

телевизиски апарати; продукција на радио 

и телевизиски програми; вариетеа; услуги 

на оркестри; театарски изведби; 

продукција на шоу програми; телевизиска 

забава; изнајмување сценски декор; 

зоолошки градини; обезбедување спортска 

опрема; позирање за уметници како 

модели; услуги на подвижни библиотеки; 

казина [коцкање] (обезбедување опрема 

во казина); услуги на клубови [забава или 

образование]; организирање и водење 

колоквиуми; организирање и водење 

конференции; организирање и водење 

конгреси; услуги на дискотеки; 

информирање за образование; педагошки 

истражувања; известување за забави; 

организирање изложби за културни или 

образовни цели; услуги на здравствени 

клубови; услуги на кампови за летување 

[забава]; одржување претстави во живо; 

прикажување филмови; забавишта; 

организирање спортски натпревари; 

забави (планирање забави); практична 

обука [демонстрирање]; опрема за музеи 

(обезбедување опрема за музеи) 

[претставувања, изложби]; услуги на 

студија за снимање; известување за 

рекреација; изнајмување спортска опрема, 

со исклучок на возила; изнајмување 

видеорекордери; изнајмување 

видеоленти; организирање и водење 

семинари; услуги на спортски кампови; 

организирање и водење симпозиуми; 

организирање време на спортски 

натпревари; интернати; организирање и 

водење работилници [обука]; резервирање 

места за шоу програми; синхронизација; 

организирање лотарии; организирање 

балови; организирање шоу програми 

[импресарио услуги]; обезбедување видео 

автомати за забава; изнајмување аудио 

опрема; изнајмување уреди за 

осветлување за театарска сценографија и 

телевизиски студија; изнајмување тениски 

игралишта; изнајмување видеокамери; 

услуги на пишување сценарија; монтажа 

на видеоленти; он-лајн публикување 

електронски книги и списанија; 

електронско издаваштво; титлување 

филмови; услуги на игри што се 

обезбедуваат он-лајн од една 

информатичка мрежа; обезбедување 

услуги за караоке; услуги на компонирање 

музика; обезбедување електронски он-лајн 

публикации што не можат да се 

даунлодираат; фотографски репортажи; 

фотографија; професионално насочување 

[совети во врска со образованието и 

оспособувањето]; услуги на репортери; 

преведување; толкување јазик со знаци; 

снимање видеоленти; микрофилмување 

[снимање микрофилмови]; продавање 

билети [забава]; пишување текстови што 

не се рекламни текстови; организирање и 

водење концерти; калиографски услуги; 

дизајнерски услуги што не се за рекламни 

цели; организирање модни ревии за 

забавни цели; обука [тренирање]; 

изнајмување спортски терени; 

изнајмување диск-џокеј; услуги за 

толкување; услуги за вокална 

преквалификација; продукција на музика; 

изнајмување играчки; изнајмување опрема 

за играње; школски образовни услуги; 

обезбедување користење онлајн музика, 

која не може да се преземе; обезбедување 

користење онлајн видеа, кои не може да 

се преземат; подучување; услуги на обука 

кои се даваат преку симулатори; ставање 

на располагање на филмови, кои не можат 

да се преземаат, по пат на услуги на 

пренос на видео записи на барање; 

ставање на расплагање на телевизиски 

програми, кои не можат да се преземат, по 
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пат на услуги на пренос на видео записи 

на барање; аикидо обука; изнајмување 

уметнички дела  

 

(111)  29571  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/805 (220)  03/09/2020 

(181)  03/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  МАКСИГАРД ДОО ул. Партизанска 

бр. 3, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  сина, сива, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  средства за дезинфекција; 

дезинфекциони средства за хигиенска 

употреба; дезинфициенси; гелови за 

дезинфекција; дезинфекциони стапчиња; 

сапуни за дезинфекција  

кл. 9  заштитни маски; маски за дишење; 

заштитни шлемови; заштитни визири; 

работнички заштитни маски за лице; 

облека и заштитни уреди за лична 

употреба против незгоди; заштитни 

ракавици; заштитни очила; заштитни 

одела  

кл. 10  медицински маски; заштитни визири 

за медицинска употреба  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со 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 средства за 

дезинфекција, дезинфекциони средства за 

хигиенска употреба, дезинфициенси, 

гелови за дезинфекција, дезинфекциони 

стапчиња, сапуни за дезинфекција, 

заштитни маски, маски за дишење, 

заштитни шлемови, заштитни визири, 

работнички заштитни маски за лице, 

облека и заштитни уреди за лична 

употреба против незгоди, заштитни 

ракавици, заштитни очила, заштитни 

одела, медицински маски, заштитни 

визири за медицинска употреба  

 

(111)  29588  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/807 (220)  01/09/2020 

(181)  01/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ 

БИТОЛА ул. Никола Тесла бр. 42, 

Битола, MK 

(540)  

П Р И Ј А Т Е Л И 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи; живи животни; 

свежо овошје и зеленчук; семиња; 

природни билки и цвеќиња; храна за 

животни; слад  

 

(111)  29572  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/808 (220)  04/09/2020 

(181)  04/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Henan Yadu Industrial Co., Ltd No. 

234, Jianpu West Road, Puxi District, 

Changyuan City, Henan Province, CN 
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(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  кутии за прва помош, 

полни;медицински алкохол;дезинфекциони 

средства за хигиенски 

намени;самолепливи траки за медицинска 

употреба;пелени-гаќи за бебиња;завои, 

медицински;гази за завој;преврски за очи 

за медицинска употреба;сунѓери за 

рани;стапчиња со памук за земање 

брисеви за медицински цели  

 

(111)  29573  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/815 (220)  10/09/2020 

(181)  10/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд ул. 

Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул. 

’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

FLONIVIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29574  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/817 (220)  10/09/2020 

(181)  10/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд ул. 

Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  виолетова, сина, зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанции 

што се користат во медицината, храна за 

бебиња, фластери, материјали за завои, 

материјали за пломбирање заби и 

забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  29575  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/820 (220)  10/09/2020 

(181)  10/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  виолетова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи;диететски 

препарати за медицинска употреба, 

додатоци на исхрана за медицинска 

употреба; фластери, материјали за 

завиткување, адхезивни фластери за 

медицинска употреба; медицински креми; 

масла и масти и деривати на масла и 

масти за медицинска употреба, рибино 

масло  

 

(111)  29576  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/833 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(300)  35243  28/08/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  жичен вапоризатор за електронски 

цигари и електронски уреди за пушење; 

тутун, сиров или преработен; производи 

од тутун, вклучувајќи пури, цигари, 

цигарилоси, тутун за мотање на цигари, 

тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, 

кретек цигари; тутун во прав; замени за 

тутун (кои не се користат во медицински 

цели); артикли за пушачи, вклучувајќи 

хартија за цигари и туби, филтери за 

цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари 

и пепелници, лулиња, џебни машинки за 

мотање на цигари, запалки; кибрити; 

стапчиња одтутун, производи одтутун за 

загревање, електронски уреди и нивни 

делови за загревање на цигари или тутун 

со цел за ослободување на аеросоли кои 

содржат никотин за инхалација; раствори 

од течен никотин за електронски цигари; 

електронски уреди за пушење; 

електронски цигари; електронски цигари 

како замена за традиционални цигари; 

електронски уреди за инхалација со 

аеросоли кои содржат никотин; орални 

вапоризатори за пушачи, производи од 

тутун и замени за тутун; артикли за 

пушачи за електронски цигари; делови и 

опрема за горенаведените производи кои 

се вклучени во класата 34; апарати за 

гаснење на загреани цигари и пури како и 

загреани стапчиња од тутун; табакери за 

полнење на електронски цигари; заштитни 

кутии, декоративни маски и кутии за 

носење за електронски цигари, уреди за 

загревање на тутун и електронски уреди за 

пушење; носачи за во автомобил и држачи 

за во автомобил за електронски цигари, за 

уреди за загревање на тутун и за 

електронски уреди за пушење; садови за 

отпадоци од употребени загреани 

стапчиња од тутун; средства за чистење, 

препарати за чистење, прибор за чистење 

и четки за чистење на електронски цигари, 

уреди за загревање на тутун и електронски 

уреди за пушење  

 

(111)  29577  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/835 (220)  15/09/2020 
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(181)  15/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за 

производство, промет и услуги увоз-

извоз АД с. Бојане Општина Сарај 

Населено место без уличен систем с. 

Бојане, Сарај, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

(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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење [готвење], 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

предмети, освен мебел; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 

материјали за сликање и материјали за 

уметници; сликарски четки; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за завиткување и пакување; 

печатарски букви, клишиња  

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 и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашокза печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; продажба на големо 

и мало на: хигиенски и козметички 

препарати; медицински и ветеринарни 

препарати; апарати за осветлување и 

греење; хартија и картон; прехрамбени 

производи; алкохолни и безалкохолни 

пијалоци; апарати за домаќинство и 

садови за готвење; текстилни производи; 

облека и обивки; производи за возила и 

нивно одржување; материали и алати за 

градежништво  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци;привремено сместување  

 

(111)  29578  (151)  27/05/2021 
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(210)  TM  2020/836 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за 

производство, промет и услуги увоз-

извоз АД с. Бојане Општина Сарај 

Населено место без уличен систем с. 

Бојане, Сарај, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

DAUTI KOMERC 

(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. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење [готвење], 

ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода и за санитарни 

намени  

кл. 16  хартија и картон; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали и канцелариски 

предмети, освен мебел; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; 

материјали за сликање и материјали за 

уметници; сликарски четки; материјали за 

обука и настава; пластични листови, 

фолии и кеси за завиткување и пакување; 

печатарски букви, клишиња  

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 и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашокза печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

кл. 32  пива; минерална и сода вода и 

други безалкохолни пијалоци; пијалоци од 

овошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалоци  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи; продажба на големо 

и мало на: хигиенски и козметички 

препарати; медицински и ветеринарни 

препарати; апарати за осветлување и 

греење; хартија и картон; прехрамбени 

производи; алкохолни и безалкохолни 

пијалоци; апарати за домаќинство и 

садови за готвење; текстилни производи; 

облека и обивки; производи за возила и 

нивно одржување; материали и алати за 

градежништво  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање 

стоки; организирање патувања  

кл. 43  услуги за обезбедување храна и 

пијалоци;привремено сместување  

 

(111)  29579  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/837 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за 

производство, промет и услуги увоз-
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извоз АД с. Бојане Општина Сарај 

Населено место без уличен систем с. 

Бојане, Сарај, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

кафена, жолта 

(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 и замена за кафе; 

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи одтесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашокза печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

 

(111)  29580  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/838 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за 

производство, промет и услуги увоз-

извоз АД с. Бојане Општина Сарај 

Населено место без уличен систем с. 

Бојане, Сарај, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  компири (снегулки од компири)  

кл. 30  смеса за инстант пире од компир  

 

(111)  29582  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/841 (220)  15/09/2020 

(181)  15/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија, услуги и угостителство 

КУЧИНА ПИЦА ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ул. Васил Главинов бр. 14, 

Скопје, MK 

(740)  СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ 

СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  производи од тесто - пици  

кл. 39  испорака на храна и пијалоци 

подготвени за конзумирање  

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалоци; пицерии  
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(111)  29581  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/856 (220)  21/09/2020 

(181)  21/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  батерии за електронски цигари; 

батерии за електронски уреди кои се 

користат за загревање на тутун, полначи 

за електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; USB полначи за 

електронски уреди кои се користат за 

загревање на тутун; полначи за 

автомобили за електронски цигари; 

полначи за автомобили за уреди кои се 

користат за загревање на тутун; полначи 

на батерии за електронски цигари  

кл. 18  кожа и имитација на кожа; 

обработени и сирови животински кожи; 

повеќенаменски торби од кожа или 

имитација на кожа, актовки, преносни 

цврсти торби, џебни паричници, 

паричници, папки за хартија со стандардна 

големина, торбици, портмонеа, кутии за 

клучеви, кутии за визит картички, ознаки за 

багаж, рачни торби; големи куфери, 

куфери, патни торби, патни торби за 

облека, ранци, торби за носење на грб, 

козметички торбици; чадори, чадори за 

сонце и стапови за одење  

кл. 35  услуги за продажба на мало и oline 

услуги за продажба на мало кои се 

однесуваат на производи од тутун за 

загревање, електронски цигари, 

електронски уреди за пушење, 

електронски уреди и нивни делови за 

загревање на цигари или тутун, орални 

вапоризатори, вапоризатори за 

електронски цигари и уреди за пушење, 

табакери за полнење на електронски 

цигари, полначи и докови за полнење за 

гореспоменатите производи, апарати за 

гаснење на загреани цигари и загреани 

стапчиња од тутун, делови и опрема за 

горенаведените производи, раствори од 

течен никотин за електронски цигари, 

замени за тутун (кои не се користат во 

медицински цели), артикли за пушачи, 

заштитни кутии, декоративни маски и 

кутии за носење за електронски цигари и 

електронски уреди за пушење, прибор за 

чистење, предмети за домаќинство; 

маркетинг истражување, истражување на 

пазарот, услуги за следење на пазарот, 

испитување на јавното мислење; 

управување на односи со корисници; 

управување со кориснички услуги; услуги 

за лојалност на корисници; сите овие 

услуги исклучиво поврзани со електронски 

цигари, уреди за загревање на тутун, 

електронски уреди за пушење и батерии и 

полначи за батерии за електронски 

цигари, уреди за загревање на тутун и 

електронски уреди за пушење  

кл. 37  одржување и поправка на 

електронски цигари, уреди за загревање 

на тутун и електронски уреди за пушење; 

одржување и поправка на батерии и 

полначи за батерии за елетронски цигари, 

уреди за загревање на тутун и електронски 

уреди за пушење; сите овие услуги 
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исклучиво поврзани со електронски 

цигари, уреди за загревање на тутун, 

електронски уреди за пушење и батерии и 

полначи за батерии за електронски 

цигари, уреди за загревање на тутун и 

електронски уреди за пушење  

кл. 41  услуги на забава; организирање 

настани за културни и забавни цели; 

организирање културни активности  

 

(111)  29583  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/902 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, портокалова, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни колачи полнети со 

мачмелоу  

 

(111)  29584  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/903 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна, портокалова, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни бисквити полнети со 

мачмелоу  

 

(111)  29585  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/904 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, златна, портокалова, 

кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадни бананчиња полнети со 

мачмелоу  

 

(111)  29586  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/905 (220)  28/09/2020 
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(181)  28/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  солени стапчиња (соленки)  

 

(111)  29587  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/906 (220)  28/09/2020 

(181)  28/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија, 

производство и услуги КП 

МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Скопје ул. 

Коле Неделковски бр. 34, 1000, Скопје, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

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

сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кикиритки (преработени)  

 

(111)  29492  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/936 (220)  01/10/2020 

(181)  01/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство, 

трговија и услуг ВЕЛМАР ФУДС 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

УЛИЦА 1 бр. 161/А об. 1/вл.1 приз.-

канц.1, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  замрзнато тесто (пици)  

кл. 30  пици, производи од тесто  

кл. 35  рекламирање, телевизиско 

рекламирање, рекламирање преку радио, 

објавување рекламни текстови, 

рекламирање преку интернет и сите други 

неспоменати облици на рекламирање, 

водење на работењето, управување со 

работата  
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(111)  29518  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/937 (220)  01/10/2020 

(181)  01/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Миладиновиќ Даниела ул. Јордан 

Мијалков бр. 8/2/5, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадо, десерти од чоколадо, 

чоколадни бонбони (пралини), чоколадни 

десерти со различни видови полнења, 

слаткарски производи на база на чоколадо  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работата; услуги 

на увоз-извоз и трговија на големо и мало 

со: чоколадо, десерти од чоколадо, 

чоколадни бонбони (пралини), чоколадни 

десерти со различни видови полнења, 

слаткарски производи на база на чоколадо  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци; ресторани; кафе барови  

 

(111)  29496  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/938 (220)  02/10/2020 

(181)  02/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ2 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  29497  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/939 (220)  02/10/2020 

(181)  02/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BZ3X 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  29498  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/940 (220)  02/10/2020 

(181)  02/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BZ5X 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивните структурни 

делови  

 

(111)  29506  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/941 (220)  02/10/2020 

(181)  02/10/2030 

(450)  31/05/2021 
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(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)  

CIBINQO 

(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; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за 

преврзување; материјал за пломбирање 

заби, забарски смоли; дезинфекциони 

средства; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(111)  29499  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/942 (220)  29/09/2020 

(181)  29/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

BZ1X 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  29507  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/943 (220)  30/09/2020 

(181)  30/09/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, 

DE 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

Dulano 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, месни продукти и подготвени 

производи од месо, конзервирано месо и 

колбаси, желеа од месо, екстракти од 

месо  

 

(111)  29500  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/946 (220)  05/10/2020 

(181)  05/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-

shi, Aichi-ken, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

TOYOTA BZ5 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и нивни структурни 

делови  

 

(111)  29540  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/950 (220)  06/10/2020 

(181)  06/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Јасна Петков Стојановиќ ул. 

Македонска Војска 38-68, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  
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(591)  розева, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  женска долна облека, гаќи, долна 

облека, делови од облека, женски 

гаќиќички, гаќи со двојно дно, гаќи за 

менструација, маици, маици со кратки 

ракави, облека  

кл. 35  рекламирање, телевизиско 

рекламирање, рекламирање преку радио, 

рекламни огласи, рекламни текстови, 

рекламирање преку интернет и сите други 

неспоменати облици на рекламирање, 

продажба на големо и мало, онлајн 

продажба  

 

(111)  29525  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/951 (220)  06/10/2020 

(181)  06/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

AXONIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29526  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/952 (220)  06/10/2020 

(181)  06/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

BELIMON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29527  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/953 (220)  06/10/2020 

(181)  06/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

LOTREKA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29528  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/954 (220)  06/10/2020 

(181)  06/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300, Vršac, RS 

(740)  ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА 

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ 

КУМАНОВО 

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 
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(540)  

XELORAMIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29569  (151)  27/05/2021 

(210)  TM  2020/958 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје ул. Јосиф 

Јосифовски - Сваштарот 35А-11, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за посредување во трговија; 

компјутерско рекламирање преку интернет  

кл. 42  креирање и одржување веб 

[интернет] страници за други  

 

(111)  29501  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/963 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Lee Jieun 113-601, 74, Toegye-ro 90-

gil, Jung-gu, Seoul, KR 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продавници за 

големопродажба кои вклучуваат пакувани 

маски за козметички цели; услуги на 

продавници за големопродажба кои 

вклучуваат шминка; услуги на продавници 

за големопродажба кои вклучуваат 

чистачи за тело; услуги на продавници за 

големопродажба кои вклучуваат сапуни за 

лична употреба; услуги на продавници за 

големопродажба кои вклучуваат шампони; 

услуги на продавници за големопродажба 

кои вклучуваат пена за чистење на кожа; 

услуги на продавници за големопродажба 

кои вклучуваат козметички препарати за 

нега на кожа; услуги на продавници за 

малопродажба кои вклучуваат козметика 

набавена преку интернет; услуги на 

продавници за големопродажба кои 

вклучуваат козметика набавена преку 

интернет; промовирање на стоки и услуги 

преку раководење на онлајн опсежен 

шопинг мол; бизнис услуги за 

посредување во врска со поштенски 

нарачки преку телекомуникација; услуги на 

продавници за големопродажба кои 

вклучуваат парфеми; услуги на 

продавници за големопродажба кои 

вклучуваат одмивачи за коса; услуги на 

продавници за големопродажба кои 

вклучуваат препарати за нега на коса; 

услуги на продавници за големопродажба 

кои вклучуваат козметика; услуги на 

продавници за малопродажба кои 

вклучуваат козметика  

 

(111)  29524  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/964 (220)  07/10/2020 

(181)  07/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-

извоз Градско АВТОПАТ бр.2, Градско, 

MK 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 
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(540)  

 

(591)  црна, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), 

вино  

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на големо и мало со вино  

кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалоци  

 

(111)  29541  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/965 (220)  01/10/2020 

(181)  01/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  ГАЛЕНИКА АД Београд ул. 

Батајнички друм бб, Београд, RS 

(740)  ЕРОЛ ХАСАН, адвокат 

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52В-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

HIMORAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни 

производи; хигиенски производи за 

медицинска употреба; диететски 

супстанции прилагодени за медицинска 

употреба, храна за бебиња; фластери, 

материјали за преврзување; материјал за 

пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, 

хербициди  

 

(111)  29542  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/967 (220)  08/10/2020 

(181)  08/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Фармацевтска хемиска 

козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД 

Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 

1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  бела, розева 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; препарати за 

чистење во 

домаќинствата; средства за чистење раце; 

марамчиња импрегнирани со препарати за 

чистење; ткаенини импрегнирани со 

детергент за чистење; детергенти; хемиски 

препарати за употреба во домаќинствата  

кл. 5  средства за дезинфекција; 

дезинфекциони средства за хемиски 

тоалети; дезинфекциони средства за 

употреба во домаќинствата; 

дезинфекциони стапчиња; сапуни за 

дезинфекција; дезинфекциони марамчиња 

за една употреба; марамчиња 

импрегнирани со дезинфекциони 

средства; антибактериски средства; 

антибактериски средства за чистење; 

антибактериски средства за миење раце; 

антибактериски марамчиња; марамчиња 

импрегнирани со антибактериски 

средства; антибактериски сапун; 

антисептици; антисептички средства; 

антисептички средства за чистење; 
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антисептички памук; марамчиња 

импрегнирани со антисептички средства; 

алгициди; бактерициди; вируциди; 

фунгициди; фунгициди за употреба во 

домаќинствата; хемиски препарати за 

санитарна употреба  

 

(111)  29543  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/968 (220)  08/10/2020 

(181)  08/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  GO ANADOLU ŞEKERLI 

MAMULLER GIDA SANAYI VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 

Kartaltepe Mahallesi, 50.Yil Caddesi, 

Tuberk Tekstil, No:122 B, Bayrampaşa, 

Istanbul, TR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

Oruçdede 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, какао; пијалоци на база на 

кафе или какао, пијалоци на база на 

чоколадо; тестенини за исхрана; полнети 

кнедли, резанки од тесто; слатки и 

пекарски производи на основа на брашно; 

десерти на основа на брашно и чоколадо; 

леб, печива, пита леб, сендвичи, пити, 

колачи, баклава [турски десерт на основа 

на тесто обложено со сируп]; десерти на 

основа на тесто обложено со сируп; 

пудинзи, крем пудинг, пудинг од ориз; мед, 

пчелен лепак за човечка исхрана, 

прополис за исхрана; додатоци на јадења, 

ванила (арома), зачини, сосови (додатоци 

на храна), доматен сос; квасец, прашок за 

печење; брашно, гриз, скроб за храна; 

шеќер, коцка шеќер, шеќер во прав; чај, 

леден чај; слаткарски производи, 

чоколадо, бисквити, крекери, наполитанки; 

гуми за жвакање; сладолед, десерти со 

мраз; сол; закуска од храна на основа на 

жита, пуканки, дробен овес, пченкарен 

чипс, житарки за појадок, преработена 

пченица за човечка исхрана, дробен 

јачмен за човечка исхрана, преработен 

овес за човечка исхрана, преработена 'рж 

за човечка исхрана, меласа за исхрана  

 

(111)  29544  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/971 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за маркетинг, трговија и 

услуги Ад Ваелју ДООЕЛ Скопје Бул. 8-

ми Септември бр. 18, 1000, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

 

(111)  29502  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/974 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

ŠPIC 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  печатени материјали, печатени 

публикации, весници, магазини, каталози, 

брошури, постери, летоци, списанија, 

периодични публикации  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови), рекламирање преку 

радио, рекламирање преку интернет и 

сите други неспоменати облици на 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 38  емитување на кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; информации од 

областа на телекомуникациите; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

повикување (радиотелефонски или други 

средства за електронска комуникација); 

радиопрограми (емитување радио 

програми); телекомуникации (информации 

од областа на телекомуникациите); 

телекомуникациски услуги; пренесување 

преку сателит; пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

 

(111)  29503  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/975 (220)  09/10/2020 

(181)  09/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Драган Живковиќ ул. Црниче бр. 

13, Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

ШПИЦ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени материјали, печатени 

публикации, весници, магазини, каталози, 

брошури, постери, летоци, списанија, 

периодични публикации  

кл. 35  рекламирање (огласување), 

рекламни огласи (ширење на рекламни 

огласи), рекламни текстови (објавување 

рекламни текстови), рекламирање преку 

радио, рекламирање преку интернет и 

сите други неспоменати облици на 

рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата  

кл. 38  емитување на кабелска телевизија; 

емитување радио програми; емитување 

телевизиски програми; информации од 

областа на телекомуникациите; 

обезбедување телекомуникациски канали 

за телевизиско купување (телешопинг); 

повикување (радиотелефонски или други 

средства за електронска комуникација); 

радиопрограми (емитување радио 

програми); телекомуникации (информации 

од областа на телекомуникациите); 

телекомуникациски услуги; пренесување 

преку сателит; пренесување слики и 

пораки со помош на компјутери  

 

(111)  29545  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/982 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од жита; производи од 

тесто  
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кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

 

(111)  29546  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/983 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(591)  кафена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки; 

производи од жита  

 

(111)  29547  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/984 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела, зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз; тапиока и саго; брашно и производи 

од жита; леб, производи од тесто и слатки; 

сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, 

прашок за печење; сол; оцет, сосови [како 

мирудии]; мраз [замрзната вода]  

кл. 35  рекламирање; водење на 

работење; управување со работи; 

канцелариски работи  

кл. 39  пакување и складирање стоки  

 

(111)  29548  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/985 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(591)  кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки; квасец, 

прашок за печење  

 

(111)  29549  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/986 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 16  хартија и картон; пластични 

листови, фолии и кеси за завиткување и 

пакување  

кл. 21  производи што се користат за 

чистење; чешли и сунѓери  

кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

 

(111)  29550  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/987 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти  

кл. 30  ориз; шеќер, меласа; грав; сол; 

сосови  

кл. 35  водење на работење; управување 

со работи  

 

(111)  29551  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/988 (220)  13/10/2020 

(181)  13/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за трговија и услуги 

КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино ул.104 

бр. 140, Желино, MK 

(540)  

 

(591)  златна, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  желе, џемови, компоти  

кл. 30  мед, меласа, сосови  

 

(111)  29504  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/991 (220)  14/10/2020 

(181)  14/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(300)  90240199  07/10/2020  US 

(732)  Lenovo (Beijing) Limited 6 

Chuangye Road, Shangdi Information 

Industry Base Haidian Dist. Beijing, China 

100085, CN 

(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)  

LENOVO GO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски периферни уреди и 

додатоци, имено, тастатури, нумеролошка 

тастатура, глувци, контролери, тракери, 

подлога на допир за лаптоп/ глушец на 

лаптоп, контролери за движења, тракери 

за движења, слушалки со микрофон, 

слушалки, звучници, долгнавести звучници 

(sound bars), микрофони, камери, 

приклучни станици, репликатори на порти, 

адаптери и конвертори за влез и излез, 

рутери, преклопници (switches), пристапни 
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точки, личен хотспот, повторувачи, филтри 

за приватност, филтри за заштита, кабли 

за напојување, безжични полначи, полначи 

за телефон, полначи за повеќе уреди, 

уреди за напојување (power banks), уреди 

за резервно снабдување со енергија, УСБ 

драјвери, оптички драјвери и складишни 

драјвери; држачи за компјутер; држачи за 

ноутбук компјутери; држачи за таблети; 

држачи за телефони; држачи за екрани 

(display arms); метални држачи за екрани 

(display mounts); кабли за податоци; видео 

кабли; аудио кабли; мрежни размножувачи 

за компјутер; ранци особено прилагодени 

за држење лаптопи и ноутбук компјутери; 

ранци со тркала особено прилагодени за 

држење лаптопи и ноутбук компјутери; 

торби за носење особено прилагодени за 

електронска опрема, имено, преносни 

компјутери, лаптоп компјутери, ноутбук 

компјутери и паметни телефони, и кабли 

за целата претходна опрема; торби за 

носење, држачи, имено, заштитни торби, 

заштитни обвивки и држачи со приклучоци 

за напојување, адаптери, звучници и уреди 

за полнење на батерии, особено 

прилагодени за рачни дигитални 

електронски уреди, имено, преносни 

компјутери, лаптоп компјутери, ноутбук 

компјутери и паметни телефони, и кабли 

за целата претходна опрема  

 

(111)  29529  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1002 (220)  21/10/2020 

(181)  21/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(740)  Адвокатско друштво Поповски и 

Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  пелени за еднократна употреба и 

гаќички за одвикнување од пелени  

 

(111)  29530  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1004 (220)  22/10/2020 

(181)  22/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Basit SH.P.K. Matiçan, Rruga Ndue 

Përlleshi, 17, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, XX 

(740)  Адвокатско друштво Георги 

Димитров Адвокати ул. Иво Лола Рибар, 

бр.57/1-6, 1000, Скопје 

(540)  

CHAPO 

(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, сирење, 

путер, јогурт и други млечни производи; 

масла и масти за јадење  

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

ориз, паста и нудли; тапиока и саго; 

брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки; чоколадо; 

сладолед, сорбет и други производи од 

мраз за јадење; шеќер, мед, меласа; 

квасец, прашок за печење; сол, мирудии, 

зачини, сушени зачини; оцет, сосови и 

други преливи; мраз [замрзната вода]  
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кл. 32  минерална и сода вода, пијалоци 

од овошје и овошни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за производство 

на пијалоци, безалкохолни пијалоци; 

пијалоци од ориз и пијалоци од соја, кои не 

се супститути за млеко; енергетски 

пијалоци, електролитни пијалоци, спортски 

пијалоци збогатени со протеини; 

безалкохолни концентрати и овошни 

екстракти за производство на пијалоци  

 

(111)  29519  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1005 (220)  22/10/2020 

(181)  22/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр.8 , 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  златно жолта, окер, кафена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино, црвено вино  

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на големо и мало со вино  

 

(111)  29520  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1006 (220)  22/10/2020 

(181)  22/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр.8 , 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, златно жолта, окер, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино, бело вино  

кл. 35  рекламирање, услуги при продажба 

на големо и мало со вино  

 

(111)  29521  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1007 (220)  22/10/2020 

(181)  22/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан 

Чернодрински бр.8 , 2310, Виница, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, црвена, кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

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

ориз, паста и тестенини; тапиока и саго, 

брашно и производи од жита; леб, 

производи од тесто и слатки, пекарски 

производи; слатки; колачиња; кекси; 

бисквити; тортици; производи од 

житарици; житни барови; чоколадо; 

сладолед; сорбети и ладни десерти; 
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шеќер; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии); мирудии; мраз  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски 

работи; трговски дејности; услуги на увоз-

извоз и трговија на големо и мало со: 

кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, 

паста и тестенини; тапиока и саго, брашно 

и производи од жита; леб, производи од 

тесто и слатки, пекарски производи; 

слатки; колачиња; кекси; бисквити; 

тортици; производи од житарици; житни 

барови; чоколадо; сладолед; сорбети и 

ладни десерти; шеќер; мед, меласа; 

квасец, прашок за печење, сол, сенф; 

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; 

мраз  

 

(111)  29552  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/1010 (220)  22/10/2020 

(181)  22/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Златевски Љубиша ул. 

Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица, 

Гостивар, MK 

(540)  

GT-5 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  29511  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1015 (220)  26/10/2020 

(181)  26/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Vulco Developpement S.A. Tour 

First 1, Place des Saisons, 92400 

Courbevoie, FR 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. 

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сина, жолта, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  возила; апарати за движење по 

копно, воздух или вода; компоненти на 

возилото, имено, тркала, бандажи на 

тркалата, поклопки од оски на тркала, 

вентили, оски на тркала, центри на диск 

тркала, завртки за монтирање на тркала, 

дихтунзи, рамки за тркала, амортизери, 

трансмисиони ремени, заштитни 

пневматски пружини во случај на удар, 

суспендирачки пружини, картери, облоги 

на гуртни и системи за кочење, ауспуси и 

каросерии на возила; непневматски гуми 

за возила; пневматски гуми за велосипеди, 

мотоцикли, автомобили, авиони и други 

возила; компоненти на пневматски гуми; 

надворешни гуми и внатрешни гуми; 

лепливи гумени парчиња за поправка на 

внатрешни гуми и надворешни гуми; траги 

од возила; шарки за возила; шарки за 

преработка (повторно нанесување на 

шарки) на гуми; материјали за преработка 

(повторно нанесување на шарки) на гуми; 

нелизгачки уреди за возила; сопирачки; 

црева за возила; балансирачка тежина за 

тркала на возила; апарати за дување на 

гуми за возила; опрема за гуми; делови за 

возила изработени во голем дел од гума; 

делови и фитинзи за сите горенаведени 

производи  

кл. 35  рекламирање и промовирање на 

гуми, внатрешни гуми, траги од возила, 

шарки за возила, шарки за преработка 

(повторно нанесување на шарки) на гуми, 

тркала, оски, поклопки од оски на тркала, 

материјали за поправка на надворешни и 

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за 
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моторни возила; рекламирање и 

промовирање на гуми, внатрешни гуми, 

траги од возила, шарки за возила, шарки 

за преработка (повторно нанесување на 

шарки) на гуми, тркала, оски, поклопки од 

оски на тркала, материјали за поправка на 

надворешни и внатрешни гуми, и делови и 

фитинзи за моторни возила употребувајќи 

електронски комуникациски мрежи, 

интернет, екстранет, интранет и LAN 

мрежи; услуги за набавка кои им помагаат 

на трети лица за набават гуми, внатрешни 

гуми, траги од возила, шарки за возила, 

шарки за преработка (повторно 

нанесување на шарки) на гуми, тркала, 

оски, поклопки од оски на тркала, 

материјали за поправка на надворешни и 

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за 

моторни возила; услуги за набавка 

обезбедени по електронски пат кои им 

помагаат на трети лица да набават гуми, 

внатрешни гуми, траги од возила, шарки за 

возила, шарки за преработка (повторно 

нанесување на шарки) на гуми, тркала, 

оски, поклопки од оски на тркала, 

материјали за поправка на надворешни и 

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за 

моторни возила; услуги за продажба на 

мало и големо во врска со гуми, 

внатрешни гуми, траги од возила, шарки за 

возила, шарки за преработка (повторно 

нанесување на шарки) на гуми, тркала, 

оски, поклопки од оски на тркала, 

материјали за поправка на надворешни и 

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за 

моторни возила; здружување, во корист на 

другите, на разновидни производи (со 

исклучок на транспорт на истите), имено; 

внатрешни гуми, траги од возила, шарки за 

возила, шарки за преработка (повторно 

нанесување на шарки) на гуми, тркала, 

оски, поклопки од оски на тркала, 

материјали за поправка на надворешни и 

внатрешни гуми и/или делови и фитинзи 

за моторни возила обезбедени од 

продавници за малопродажба, продавници 

за продажба на големо, преку веб 

страници или телевизиски програми за 

купување; деловни консултации и совети 

во врска со гуми, траги од возила, шарки 

за возила, шарки за преработка (повторно 

нанесување на шарки) на гуми, тркала, 

оски, поклопки од оски на тркала, 

материјали за поправка на надворешни и 

внатрешни гуми, и делови и фитинзи за 

моторни возила; услуги на продавница за 

малопродажба на гуми; услуги за 

малопродажба на гуми; информации 

обезбедени на интернет во врска со 

гореспоменатото; консултации и 

информации во врска со горенаведените 

услуги; обезбедување на горенаведените 

услуги со користење на интернет и други 

електронски комуникациски мрежи; 

комерцијални услуги поврзани со гуми, 

услуги за управување поврзани со гуми, 

водење на работењето, управување со 

работата, рекламирање, канцелариски 

работи, помош (поддршка) при 

консултантско, комерцијално или 

индустриско управување, помош 

(поддршка) при комерцијално или 

индустриско управување поврзано со гуми, 

демонстрација на производи, промоција на 

продажба, услуги за набавки за други  

кл. 37  гаражни услуги; склопување, 

балансирање, одржување, подесување и 

поправка на сите видови возила; сервисни 

станици за возила; склопување и 

поставување (монтирање) на 

компонентите на возилото; дијагностика на 

возило; центри за тестирање и 

подесување на возила; влечење возила; 

перење и полирање на каросеријата на 

возилата; преработка (повторно 

нанесување на шарки) и вулканизација на 
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гуми; склопување на тркала и гуми; 

третман против 'рѓа за возила; инсталација 

и поправка на аларм против провалници 

за возила; информации за поправка и 

одржување; услуги за поправка на гуми; 

поставување (монтирање) на гуми; 

консултација, совет и обезбедување на 

информации во врска со поправка, 

структура, преработка (повторно 

нанесување на шарки), состав, 

одржување, поставување (монтирање) и 

инсталација на гуми, траги од возила, 

шарки за возила, шарки за преработка 

(повторно нанесување на шарки) на гуми, 

тркала, оски, поклопки од оски на тркала; 

консултација, совет и обезбедување на 

информации во врска со поправка и 

преработка (повторно нанесување на 

шарки) на гуми и внатрешни гуми 

употребувајќи материјали за поправка на 

надворешни и внатрешни гуми; 

обезбедување на горенаведените услуги 

со користење на интерактивна база на 

податоци, интернет и електронски 

комуникациски мрежи; консултации, 

информации и советодавни услуги во 

врска со или кои се однесуваат на 

горенаведените услуги; информации 

обезбедени на интернет или други 

електронски комуникациски мрежи во 

врска со горенаведените услуги; технички 

услуги поврзани со гуми; услуги за 

поправка; услуги за инсталација на гуми и 

делови на возила; услуги за одржување; 

техничка поддршка; инсталација на 

машини; одржување на возила; 

одржување на моторни возила; поправка 

на моторни возила  

кл. 42  услуги на давател на франшиза и 

примател на франшиза, имено 

обезбедување на техничко, организационо 

и комерцијално практично знаење  

 

(111)  29531  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1016 (220)  26/10/2020 

(181)  26/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  8ТЕК ДООЕЛ Скопје ул. Методија 

Шаторов Шарло 10/57, 1000, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, зелена, светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на 

работењето; управување со работата; 

канцелариски работи; аутсорсинг услуги 

[поддршка на бизниси], бизнис (помош во 

водењето бизнис), бизнис информации, 

бизнис испитување, бизнис истражување, 

бизнис консултирање (професионално 

бизнис консултирање), бизнис проценки, 

вработување персонал (НР логистика); 

експерти за ефикасност, компјутерски бази 

на податоци (систематизација на 

информации во компјутерски бази на 

податоци); компјутерски бази на податоци 

(собирање информации во компјутерски 

бази на податоци), компјутерско 

рекламирање преку интернет, 

комуникациски медиуми (презентација на 

стоки преку комуникациски медиуми), за 

малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, консултирање 

(професионално бизнис консултирање), 

маркетинг истражување, маркетинг студии, 

надворешно рекламирање, односи со 
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јавноста, организирање бизнис настани за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање трговски саеми за 

комерцијални и рекламни цели, 

организирање бизнис конференции 

(маркетинг, продажба, менаџмент), 

семинари и обуки од областа на бизнисот; 

помош во водењето бизнис, бизнис 

консалтинг, медијација за започнување 

бизнис локално и меѓународно; 

пребарување податоци во компјутерски 

датотеки за трети лица, проценки (бизнис 

проценки), раководење (советодавни слуги 

за бизнис раководење), раководење со 

датотеки (компјутеризирано раководење 

со датотеки), раководење со персонал 

(консултации за раководење со персонал), 

систематизација на информации во 

компјутерски бази на податоци, собирање 

информации во компјутерските бази на 

податоци, советување за бизнис 

работење, советување за бизнис 

работење и организација, услуги за 

преместување на бизнисите  

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, издавање на софтвер, 

изработка (концепирање) на софтвери, 

други консултации и понуда на софтвер, 

консултации во врска со сметачи; 

интегриран софтвер дизајниран и развиен 

за управување со лабораториски 

информации и податоци и управување со 

работните процеси, автоматско 

преземање на податоците директно од 

инструментите, следење и управување на 

работните активности и гаранција на 

квалитетот на извршената задача, 

софтвер дизајниран за управување со 

лаборатории и лабораториски инвентар; 

централна база на податоци (изнајмување 

време за пристап до базите на податоци), 

обработка на податоци, компјутерски 

активности; софтверски решенија и 

развивање на апликации за он-лајн 

бизниси; изнајмување веб [интернет] 

сервери, изнајмување компјутерски 

програми, компјутерски бази на податоци 

(обновување компјутерски бази на 

податоци), компјутерски системи, 

компјутерско програмирање; дизајн на веб 

страни  

 

(111)  29495  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1018 (220)  27/10/2020 

(181)  27/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü 

Mahallesi 2177.  Cadde Via Twins Iş 

Merkesi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

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

(540)  

Upadil 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  29553  (151)  26/05/2021 

(210)  TM  2020/1022 (220)  22/10/2020 

(181)  22/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Златевски Љубиша ул. 

Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица, 

Гостивар, MK 

(540)  

 

(591)  црна, бела 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(111)  29493  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1040 (220)  28/10/2020 

(181)  28/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Dr. Dusan Ninkov Terez kōrut 10, 

1066 Budapest, HU 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

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

(540)  

 

(591)  бела, сина, црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи, ентеро 

антисептици  

кл. 35  огласување и рекламирање; 

водење на работење, управување до 

работење, претставување на производи, 

промоција  

 

(111)  29494  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1041 (220)  27/10/2020 

(181)  27/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Western Union Holdings, Inc., a 

corporation organized under the laws of 

the State of Georgia 7001 East Belleview 

Avenue, Denver, Colorado 80237, US 

(740)  Друштво за застапување од областа 

на индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

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

(540)  

 

(591)  црна, жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски софтвер; компјутерски 

оперативни програми, снимени; 

компјутерски програми, што може да се 

преземаат; компјутерски програми, 

снимени; апликации за компјутерски 

софтвер, што може да се преземаат; 

платформи за компјутерски софтвер, 

снимени или што може да се преземаат; 

компјутерски софтвер, снимен; 

криптографски кпучеви што може да се 

симнуваат за примање и трошење на 

криптовалута; е-новчаници што може да се 

преземаат; електронски и магнетни 

идентификациони картички за употреба 

поврзана со плаќање за услуги; магнетни 

кодирани картички за дебитен кредит и 

трансакции со складирана вредност; 

компјутерски софтвер, имено, електронска 

финансиска платформа преку која се 

вршат повеќе видови на плаќање и 

дебитни трансакции во интегриран 

мобилен телефон, личен дигитален 

асистент (PDA), и веб окружување; 

компјутерски софтвер кој овозможува 

пребарување на податоци; компјутерски 

софтвер за управување со дата бази; 

компјутерски софтвер кој овозможува 

пружање на банкарски услуги; 

компјутерски софтвер за испитување на 

кредитоспособност; компјутерски софтвер 

за шифрирање; апликациски софтвер; 

апликации за компјутерски софтвер за 

мобилни телефони; компјутерски програми 

и компјутерски софтвер за електронско 

тргување со хартии од вредност; 

компјутерски софтвер за електронско 

тргување кој им овозможува на 

корисниците да вршат електронски 

деловни трансакции преку глобална 

компјутерска мрежа; компјутерски 

фирмвер; купони за потрошувачи во 

електронска форма; електронски 
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публикации, што може да се преземат; 

компјутери; паметни телелфони; паметни 

часовници  

кл. 36  осигурување; услуги на 

осигурување; финансиски работи; 

финансиски услуги; парични (монетарни) 

работи; банкарски услуги; работи поврзани 

со недвижности; услуги за префрлање на 

пари; услуги за плаќање на сметки; услуги 

на плаќање со дознака; услуги на 

исплаќање на чекови; услуги за наплаќање 

на долгови; услуги на електронско 

пренесување на средства; префрлање на 

пари преку електронски средства од 

кпиенти; префрлање на плаќања за 

корисници; услуги на кредитни картички; 

процесирање на електронски плаќања 

направени преку припејд картички; 

издавање на поклон ваучери кои потоа 

можат да бидат заменети за производи 

или услуги; услуги на банкомати; услуги на 

дебитни картички; издавање на картички 

со складирана вредност; директна уплата 

на средствата на тековните сметки на 

клиентите; услуги за автоматско 

депонирање на финансиски клириншки 

куќи и услуги на онлајн аукциско плаќање 

и порамнување; услуги на менувачници; 

услуги на претпријатија за недвижности; 

управување со недвижности; услуги на 

управување со инвестиции; договарање на 

заеми; банкарски хипотеки; инвестициски 

фондови; трговија на акции и обврзници; 

доверителство банкарски трансакции од 

дома; лизинг на недвижности; кауција; 

брокерство; инвестирање на капитал; 

верификација на чекови; финансиски 

кпириншки куќи; услуги на кредитни 

агенции; групно финансирање; услуги на 

советување во врска со задолжување; 

услуги на агенции за наплата на долгови; 

депозити на драгоцености; услуги на 

плаќање со е-новчаник; електронско 

префрлање на виртуелни валути; замена 

на пари (менувачница); финансиски 

анализи; финансиски проценки; 

финансиски консултации; финансиски 

услуги при царинско посредување; 

финансиски евалуации; финансиска 

замена на виртуелни валути; финансиско 

управување; финансиско управување со 

исплатата на надомести за други; 

финансиско пребарување; финансиско 

спонзорирање; финансиска проценка на 

интелектуална сопственост; обезбедување 

на финансиски информации; 

обезбедување на финансиски 

информации преку веб страна; 

финансиски услуги; фискално 

проценување; финансирање на кредит; 

финансирање на лизинг; кредити со 

отплата на рати; посредување при 

осигурување; советување во врска со 

осигурување; осигурување; обезбедување 

на информации за осигурување; 

инвестиција на фондови; кредитирање со 

заложно обезбедување; заеми; 

организирање на парични собирања; 

онлајн банкарство; процесирање на 

плаќања со кредитна картичка; 

процесирање на плаќања со дебитна 

картичка; услуги на фондови за помош за 

позајмување; работи поврзани со 

недвижности; проценка на недвижности; 

посредници за недвижности; давање на 

попуст на трети лица во објекти преку 

употреба на членски карти; наплаќање 

кирија; услуги на плаќање на пензија; 

услуги поврзани со индивидуални сефови 

во банки; штедилници; посредување на 

хартии од вредност; услуги за берзанско 

посредување; известување за цени на 

хартии од вредност; трговија за акции и 

обврзници; гаранции; издавање на токени 

од вредност; издавање на патнички 

чекови; доверителство; фундицијарни 
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работи; услуги за усогласеност  

кл. 42  услуги за контрола на квалитет и 

автентичност; дизајн и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; 

компјутерско програмирање; изнајмување 

на компјутери; советување во врска со 

компјутерско обезбедување; советување 

во врска со компјутерски софтвер; дизајн 

на компјутерски софтвер; анализа на 

компјутерски систем; дизајн на 

компјутерски систем; советување во врска 

со компјутерска технологија; изнајмување 

на компјутерски софтвер; конвертирање на 

компјутерски програми и податоци, освен 

физичко конвертирање; конвертирање на 

податоци или документи од физички на 

електронски носачи; услуги на кодирање 

на податоци; советување во врска со 

безбедност на податоци; развој на 

компјутерски платформи; дуплирање на 

компјутерски програми; електронско 

складирање на податоци; електронско 

надгледување на користење кредитни 

картички заради откривање измами преку 

интернет; електронско надгледување на 

податоци за лична идентификација заради 

откривање кражба на идентитетот преку 

интернет; советување во врска со 

информатичка технологија (IT); 

обезбедување на информации за 

компјутерски технологии и програмирање 

преку веб страници; инсталирање на 

компјутерски софтвер; советување во 

врска со безбедноста на интернет; 

одржување на компјутерски софтвер; 

следење компјутерски системи со 

далечински пристап; надгледување 

компјутерски системи заради откривање 

неовластен пристап или повреда на 

податоци; надгледување компјутерски 

системи заради откривање дефекти; 

платформи како услуга (РааЅ); софтвер 

како услуга (ЅааЅ); ажурирање на 

компјутерски софтвер; кориснички услуги 

за автентификација користејќи единствени 

пријави за технологија за онлајн 

софтверски апликации; кориснички услуги 

за автентификација користејќи технологија 

за трансакција со електронска трговија; 

хостирано софтверско решение за 

употреба во склад со прописите  

 

(111)  29512  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1042 (220)  29/10/2020 

(181)  29/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ТЕРА ФРУКТУС 

ДООЕЛ Неготино 

ул. 29-ти Ноември бр. 10, 1440, 

Неготино, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, темносина, жолта, 

кафена, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  ракија (лозова, од тиквешкиот 

регион)  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на ракија (лозова, од тиквешкиот 

регион)  

 

(111)  29513  (151)  25/05/2021 

(210)  TM  2020/1043 (220)  29/10/2020 
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(181)  29/10/2030 

(450)  31/05/2021 

(732)  Друштво за производство 

трговија и услуги ТЕРА ФРУКТУС 

ДООЕЛ Неготино 

ул. 29-ти Ноември бр. 10, 1440, 

Неготино, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, црвена, темносина, жолта, 

кафена, сива, црна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  сируп (маџун гроздов сок од 

тивешки регион)  

кл. 35  продажба на големо и продажба на 

мало на сируп (маџун гроздов сок од 

тивешки регион)  
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ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE 

SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin 
ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe) 
(111) регистарски броj / numri i regjistrimit 
 
 

(510) (111) 

1 29514 

1 29556 

2 29556 

3 29514 

3 29523 

3 29542 

3 29559 

3 29577 

3 29578 

5 29493 

5 29495 

5 29506 

5 29522 

5 29525 

5 29526 

5 29527 

5 29528 

5 29529 

5 29541 

5 29542 

5 29571 

5 29572 

5 29573 

5 29574 

5 29575 

5 29577 

5 29578 

9 29494 

9 29504 

9 29510 

9 29517 

9 29554 

9 29558 

9 29561 

9 29562 

9 29563 

9 29564 

9 29571 

9 29581 

9 29589 

9 29590 

9 29591 

10 29563 

10 29564 

10 29571 

11 29577 

11 29578 

12 29496 

12 29497 

12 29498 

12 29499 

12 29500 

12 29511 

16 29502 

16 29503 

16 29510 

16 29536 

16 29549 

16 29557 

16 29577 

16 29578 

18 29581 

19 29556 

21 29549 

24 29505 

25 29505 

25 29540 

28 29558 

28 29561 

28 29562 

29 29492 

29 29507 

29 29508 

29 29530 

29 29550 

29 29551 

29 29555 

29 29565 

29 29566 

29 29577 

29 29578 

29 29579 

29 29580 

29 29582 

29 29587 

30 29492 

30 29518 

30 29521 

30 29530 

30 29538 

30 29539 

30 29543 

30 29545 

30 29546 

30 29547 

30 29548 

30 29550 

30 29551 

30 29565 

30 29566 

30 29577 

30 29578 

30 29579 

30 29580 

30 29583 

30 29584 

30 29585 

30 29586 

31 29508 

31 29588 

32 29513 

32 29530 

32 29552 

32 29553 

32 29577 

32 29578 

33 29512 

33 29515 

33 29519 

33 29520 

33 29524 

34 29534 

34 29576 

35 29492 

35 29493 

35 29501 

35 29502 

35 29503 

35 29505 

35 29508 

35 29510 

35 29511 

35 29512 

35 29513 

35 29518 

35 29519 
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35 29520 

35 29521 

35 29523 

35 29524 

35 29531 

35 29535 

35 29536 

35 29537 

35 29540 

35 29544 

35 29545 

35 29547 

35 29549 

35 29550 

35 29558 

35 29559 

35 29560 

35 29561 

35 29562 

35 29563 

35 29564 

35 29569 

35 29571 

35 29577 

35 29578 

35 29581 

35 29591 

36 29494 

36 29510 

36 29516 

36 29554 

37 29511 

37 29556 

37 29581 

38 29502 

38 29503 

38 29510 

38 29516 

38 29517 

38 29537 

39 29532 

39 29537 

39 29547 

39 29577 

39 29578 

39 29582 

40 29508 

41 29508 

41 29509 

41 29516 

41 29532 

41 29536 

41 29557 

41 29558 

41 29561 

41 29562 

41 29567 

41 29568 

41 29570 

41 29581 

41 29591 

42 29494 

42 29511 

42 29517 

42 29531 

42 29554 

42 29569 

42 29591 

43 29508 

43 29518 

43 29524 

43 29532 

43 29533 

43 29558 

43 29561 

43 29562 

43 29577 

43 29578 

43 29582 

44 29508 

44 29523 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ /  
PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE 

 
(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare 
(111) регистарски број  / numri i regjistrimit 
(210) број на пријавата / numri i aplikimit 

 

(732) (111) (210) 

8ТЕК ДООЕЛ Скопје 29531 MK/T/2020/1016 

Basit SH.P.K. 29530 MK/T/2020/1004 

Brand Management Group Ltd 29537 MK/T/2020/0256 

Costas d.o.o. 29538 MK/T/2020/0306 

Costas d.o.o. 29539 MK/T/2020/0307 

Dr. Dusan Ninkov 29493 MK/T/2020/1040 

GO ANADOLU ŞEKERLI MAMULLER GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED 

ŞIRKETI 29543 MK/T/2020/0968 

Gilead Sciences, Inc., a Delaware corporation 29522 MK/T/2019/0981 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29525 MK/T/2020/0951 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29526 MK/T/2020/0952 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29527 MK/T/2020/0953 

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac 29528 MK/T/2020/0954 

Henan Yadu Industrial Co., Ltd 29572 MK/T/2020/0808 

Lee Jieun 29501 MK/T/2020/0963 

Lenovo (Beijing) Limited 29504 MK/T/2020/0991 

Lidl Stiftung & Co. KG 29507 MK/T/2020/0943 

Make-Up Art Cosmetics Inc. 29523 MK/T/2015/0759 

Mliječna industrija d.o.o. 29555 MK/T/2020/0587 

Mliječna industrija d.o.o. 29566 MK/T/2020/0590 

Mliječna industrija d.o.o. 29565 MK/T/2020/0591 

OHLONE PRESS, LLLC 29563 MK/T/2020/0665 

OHLONE PRESS, LLLC 29564 MK/T/2020/0666 

Pfizer Inc. 29506 MK/T/2020/0941 

Philip Morris Products S.A. 29534 MK/T/2020/0734 

Philip Morris Products S.A. 29576 MK/T/2020/0833 

Philip Morris Products S.A. 29581 MK/T/2020/0856 

Stripe, Inc. Delaware corporation 29554 MK/T/2020/0571 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29496 MK/T/2020/0938 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29497 MK/T/2020/0939 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29498 MK/T/2020/0940 
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TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29499 MK/T/2020/0942 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 29500 MK/T/2020/0946 

The Coca-Cola Company 29515 MK/T/2020/0685 

The Procter & Gamble Company 29575 MK/T/2020/0820 

The Procter & Gamble Company 29529 MK/T/2020/1002 

VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. 29495 MK/T/2020/1018 

Vulco Developpement S.A. 29511 MK/T/2020/1015 

Western Union Holdings, Inc., a corporation organized under the laws of the State 

of Georgia 29494 MK/T/2020/1041 

Јасна Петков Стојановиќ 29540 MK/T/2020/0950 

АЛМА - М ДООЕЛ Скопје 29535 MK/T/2020/0756 

ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Градско 29524 MK/T/2020/0964 

Винсент Хуг 29567 MK/T/2020/0787 

Винсент Хуг 29568 MK/T/2020/0788 

Винсент Хуг 29570 MK/T/2020/0789 

ГАЛЕНИКА АД Београд 29573 MK/T/2020/0815 

ГАЛЕНИКА АД Београд 29574 MK/T/2020/0817 

ГАЛЕНИКА АД Београд 29541 MK/T/2020/0965 

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. 

Бојане Општина Сарај 29577 MK/T/2020/0835 

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. 

Бојане Општина Сарај 29578 MK/T/2020/0836 

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. 

Бојане Општина Сарај 29579 MK/T/2020/0837 

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. 

Бојане Општина Сарај 29580 MK/T/2020/0838 

ДООЕЛ ПРИЈАТЕЛИ-МИЛЕНИЦИ БИТОЛА 29588 MK/T/2020/0807 

Драган Живковиќ 29502 MK/T/2020/0974 

Драган Живковиќ 29503 MK/T/2020/0975 

Друштво за компјутерски услуги НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  29517 MK/T/2020/0757 

Друштво за маркетинг, трговија и услуги Ад Ваелју ДООЕЛ Скопје 29544 MK/T/2020/0971 

Друштво за производство трговија и услуги АГРАР - КО ДООЕЛ експорт-

импорт Кочани 29591 MK/T/2020/0758 

Друштво за производство трговија и услуги ТЕРА ФРУКТУС ДООЕЛ 

Неготино 29512 MK/T/2020/1042 

Друштво за производство трговија и услуги ТЕРА ФРУКТУС ДООЕЛ 

Неготино 29513 MK/T/2020/1043 

Друштво за производство, трговија и услуг ВЕЛМАР ФУДС КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29492 MK/T/2020/0936 

Друштво за производство, трговија и услуги АКВАПОНИКА ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 29508 MK/T/2019/1359 

Друштво за производство, трговија, услуги и посредување МАКСАТ ДОО 29589 MK/T/2020/0667 
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експорт-импорт Скопје 

Друштво за производство, трговија, услуги и посредување МАКСАТ ДОО 

експорт-импорт Скопје 29590 MK/T/2020/0668 

Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство КУЧИНА ПИЦА 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 29582 MK/T/2020/0841 

Друштво за трговија ФАУНА ЦЕНТАР ДОО Скопје 29560 MK/T/2020/0653 

Друштво за трговија и услуги АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 29536 MK/T/2020/0692 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29545 MK/T/2020/0982 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29546 MK/T/2020/0983 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29547 MK/T/2020/0984 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29548 MK/T/2020/0985 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29549 MK/T/2020/0986 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29550 MK/T/2020/0987 

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 29551 MK/T/2020/0988 

Друштво за трговија и услуги РАКУПЕН ДООЕЛ Скопје 29569 MK/T/2020/0958 

Друштво за трговија на  големо и мало ЕРА-КОЗМЕТИКА ДООЕЛ Скопје 29559 MK/T/2020/0621 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29583 MK/T/2020/0902 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29584 MK/T/2020/0903 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29585 MK/T/2020/0904 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29586 MK/T/2020/0905 

Друштво за трговија, производство и услуги КП МАКЕДОНИЈА ЕКСПОРТ 

ДОО Скопје 29587 MK/T/2020/0906 

Друштво за трговија, транспорт и услуги ГОЛДЕН АРРОВ ДОО експорт-

импорт Гостивар 29556 MK/T/2020/0607 

Друштво за услуги КСНМ ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 29558 MK/T/2020/0609 

Друштво за услуги КСНМ ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 29561 MK/T/2020/0654 

Друштво за услуги КСНМ ТЕЦХНОЛОГИЕС ДОО Скопје 29562 MK/T/2020/0655 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ, КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО РИЗНИЦА Куманово 29509 MK/T/2019/1161 

Златевски Љубиша 29552 MK/T/2020/1010 

Златевски Љубиша 29553 MK/T/2020/1022 

МАКПРОГРЕС ДОО 29519 MK/T/2020/1005 

МАКПРОГРЕС ДОО 29520 MK/T/2020/1006 

МАКПРОГРЕС ДОО 29521 MK/T/2020/1007 

МАКСИГАРД ДОО 29571 MK/T/2020/0805 

Миладиновиќ Даниела 29518 MK/T/2020/0937 

Ризах Асани 29505 MK/T/2020/0543 

СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје 29516 MK/T/2020/0744 

Стефан Патчев 29533 MK/T/2020/0140 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија 29557 MK/T/2020/0606 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОТУРС-ЕХР 

ДООЕЛ Струга 29532 MK/T/2015/0484 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29514 MK/T/2020/0434 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 29542 MK/T/2020/0967 

Халк Банка АД Скопје 29510 MK/T/2019/0963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168 

 

Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

ПРЕНОС / BARTJE 

 

(111) 6350 

(732) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

 

(111) 4574 

(732) Kraton Polymers SPV EU B.V. Asterweg 19A1, 1031 HL Amsterdam, NL 

 

(111) 4574 

(732) Cariflex Pte. Ltd. 6 SHENTON WAY, #25-11, OUE DOWNTOWN, SINGAPORE 068809, SG 

 

(111) 7713 

(732) GLOBAL LIFE SCIENCES IP HOLDCO LLC Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, Wilmington, 19801 Delaware, US 

 

(111) 13347 

(732) Qingdao Haishang Zhicai Management Consulting Co., Ltd Haier Industrial Park, No 1, 

Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, CN 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME 

 

(111) 4154 

(732) BOSTIK SA 420 RUE D'ESTIENNE D'ORVES, 92700 COLOMBES, FR 

 

(111) 4574 

(732) Cariflex Netherlands B.V. Asterweg 19A1, 1031 HL Amsterdam, NL 

 

(111) 7713 

(732) Cytiva BioProcess R&D AB 30 Bjorkgatan, Uppsala SE 751 84, SE 

 

(111) 10580 

(732) KELLOGG EUROPE TRADING LIMITED 3, Dublin Airport Central (DAC), Dublin Airport, 

Dublin K67X4X5, IE 

 

(111) 10683 

(732) BRUNSWICK CORPORATION W6250 Pioneer Road, P.o. Box 1939, Fond du Lac, WI, 

54936-1939, US 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(111) 15499 

(732) BRUNSWICK CORPORATION W6250 Pioneer Road, P.o. Box 1939, Fond du Lac, WI, 

54936-1939, US 

 

(111) 19214 

(732) Туристичка агенција АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип ул. Ванчо Прќе блок Д2 локал 1, 

2000, Штип, MK 

 

(111) 19372 

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје ул.1611 

бр. 8, 1000, Скопје, MK 

 

(111) 20441 

(732) Трговско друштво за промет на големо и мало ГЛОРИ-ГБ ДООЕЛ Скопје ул. 1611 

бр. 8, 1000 Скопје,, MK 

 

(111) 21345 

(732) Aalberts integrated piping systems APAC inc. No.295, Sec 3, WanDan Rd., WanDan 

Township, Pingtung County 913, TW 

 

 

 

 

НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI 

 

(111) 27585  MK/T/ 2018/694  

      

 

ОБНОВУВАЊА НА ЛИЦЕНЦА / RIPËRTËRITJE E LICENCËS 

 

(111) 21525   MK/T/ 2013/403       
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

(111) 5096   (186) 25/04/2031 

(111) 5098   (186) 04/02/2031 

(111) 4154   (186) 05/03/2031 

(111) 2195   (186) 20/04/2031 

(111) 6409   (186) 15/05/2031 

(111) 10239   (186) 27/11/2030 

(111) 10580   (186) 12/02/2031 

(111) 10321   (186) 15/02/2031 

(111) 10371   (186) 09/03/2031 

(111) 12558   (186) 20/03/2031 

(111) 10585   (186) 20/03/2031 

(111) 10418   (186) 21/03/2031 

(111) 10465   (186) 23/03/2031 

(111) 10466   (186) 23/03/2031 

(111) 10467   (186) 23/03/2031 

(111) 10468   (186) 23/03/2031 

(111) 10683   (186) 23/04/2031 

(111) 10543   (186) 14/05/2031 

(111) 10494   (186) 15/05/2031 

(111) 10495   (186) 15/05/2031 

(111) 10496   (186) 15/05/2031 

(111) 10499   (186) 15/05/2031 

(111) 10500   (186) 15/05/2031 

(111) 10501   (186) 15/05/2031 

(111) 10504   (186) 15/05/2031 

(111) 10506   (186) 15/05/2031 

(111) 10507   (186) 15/05/2031 

(111) 10508   (186) 15/05/2031 

(111) 10533   (186) 30/05/2031 

(111) 10816   (186) 23/07/2031 

(111) 10708   (186) 21/08/2031 

(111) 19074   (186) 25/11/2030 

(111) 19072   (186) 25/11/2030 

(111) 19076   (186) 25/11/2030 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(111) 19073   (186) 25/11/2030 

(111) 19090   (186) 25/11/2030 

(111) 19089   (186) 25/11/2030 

(111) 19091   (186) 25/11/2030 

(111) 19092   (186) 25/11/2030 

(111) 19093   (186) 25/11/2030 

(111) 19094   (186) 25/11/2030 

(111) 19095   (186) 25/11/2030 

(111) 19096   (186) 25/11/2030 

(111) 19280   (186) 30/12/2030 

(111) 19279   (186) 30/12/2020 

(111) 19214   (186) 01/02/2031 

(111) 19446   (186) 01/03/2031 

(111) 19447   (186) 01/03/2031 

(111) 19444   (186) 01/03/2031 

(111) 19324   (186) 07/03/2031 

(111) 19172   (186) 10/03/2031 

(111) 18983   (186) 11/03/2031 

(111) 19376   (186) 17/03/2031 

(111) 19380   (186) 21/03/2031 

(111) 19414   (186) 01/04/2031 

(111) 19439   (186) 06/04/2031 

(111) 19372   (186) 07/04/2031 

(111) 20441   (186) 07/04/2031 

(111) 19386   (186) 14/04/2031 

(111) 19392   (186) 15/04/2031 

(111) 19485   (186) 20/04/2031 

(111) 20105   (186) 20/04/2031 

(111) 19450   (186) 21/04/2031 

(111) 19550   (186) 09/05/2031 

(111) 19665   (186) 26/05/2031 

(111) 19535   (186) 27/05/2031 

(111) 20990   (186) 08/08/2031 

(111) 19810   (186) 16/09/2031 

(111) 20236   (186) 08/11/2031 

(111) 20827   (186) 02/12/2031 
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Трговски марки / Markat tregtare 

 
Гласник/ Buletini  Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021  
 

(111) 19958   (186) 05/12/2031 

(111) 19959   (186) 05/12/2031 

(111) 19960   (186) 05/12/2031 

(111) 19970   (186) 09/12/2031 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021 

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / 
APLIKIMET PЁR DISENJO INDUSTRIALE 

 
 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. / Në përputhje me 
nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 
12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve 
për disenjo industrialе. 
 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat 
shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80): 
 
(21) број на пријавата / numri i aplikimit 

(22) датум на поднесување / data e depozitimit 

(23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit 

(45) датум на објавување / data e publikimit 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i 

përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional) 

(30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej 

Locarno) 

(54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit 

(55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale 

(57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa 

(73) податаци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit 

(74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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Индустриски дизајн / Disenjot industriale Гласник/ Buletini Бр./Nr.  5/2021 - 31/05/2021 

ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE 

 

 

(111) 684    (186) 07/06/2026 
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ИСПРАВКА НА ГРЕШКА ВО ДАТУМ НА ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕТО НА ТМ/2017/852 

На ден 31/05/2018 година, во Службеното гласило на Државниот завод за индустриска 

сопственост, Гласник бр. 5/2020 објавено е решение за трговска марка ТМ/2017/852 со 

рег. бр. 25974, на подносителот Starbucks Corporation2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, US, застапуван од ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ. Во врска со тоа  во 

делот 450 кој се однесува на податоци за датумот на објавата на решението за трговска 

марка се прави исправка на грешка, наместо датумот кој стои  31/05/2018 година, треба 

да стои датумот 31/05/2021 година. 
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